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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
През 2014 г. приятели ми казаха, че е добре да подготвя юби-

леен сборник. Реших, че ми е рано за надгробно слово. Предста-
вих първата си самостоятелна изложба – „Състояния‖, в която  
бяха експонирани картините от книгата ми „Състояния. Хайга‖.  

През 2016 г. започнах да мисля за „Сборник 35‖. Идеята беше 
в него да събера всичко, което съм публикувала през последните 
35 години - от първата ми публикация, до днес... Доста нелепо, 
нали?  

Не успях, и по-добре.  
Издадох нова книга – „Бурята сплита ръце‖.  
Продължих да събирам миналото си, продължих да пиша – с 

надежда за бъдещето, продължих да бягам от настоящето /в това 
съм най-добра/.  

В началото на 2017 г. щастлива написах това предисловие и 
възкликнах – „Пред теб, читателю, е „Сборник 50”. В него 
събрах разпилените си мисли от последните 50 години - от 
първото ми стихотворение, до днес”... 

Хубаво предисловие беше, ето го:  
 

„... Беше лято, горещо и прашно. По каменните зидове на 
къщите се гонеха гущери, а после потъваха в тях. Обичах да ги 
наблюдавам. Захласвах се по всякакви животни – мравки, 
бръмбари, пчели, щурци и пеперуди – изглеждаха ми като 
пришълци от гатанки, приказки и басни. Не се съмнявах, че 

мислят, чувстват и живеят свой странен, непознат и 
пълноценен живот, в който много исках да се вместя.  

Средата на юни – горещо и прашно. А нощите – душни. Не 
очаквах с нетърпение рождения си ден, все още не осъзнавах 
значението на тези дни-раздели. Нямах усещане за притежание, 
затова не жадувах за подаръци. Но се зарадвах на книжката, 
която ми подариха за празника. Не можех да чета, но познавах 
буквите и цифрите, можех да броя, да събирам и да изваждам и 
знаех, че няма най-голямо и най-малко число. А книжката!!! 
Беше чудесна - шарена, с твърди корици и картонени страници –  
на всяка от тях – различни животни, бели точки в цветни 
квадратчета и числата от 1 до 10... 1, едно пиленце, една точка; 
2, две зайчета, две точки; 3, три плъха, три точки... нататък не 

помня. Аз бях на три и надписът с поздравленията и 
пожеланията беше  върху страницата с трите плъха - едри, 
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черни, дебели - двата седят на задни крака, а третият лежи 
между тях, с корема нагоре... 

Бях потресена, обидена и отвратена – защото бях на три, 
като трите плъха... Но обикнах книжката си, непрекъснато я 
разучавах и мислено играех с животните между кориците й.  

Това е историята на създаването на първата ми 
стихотворна творба.  

А самият творчески процес беше бурен и зловещ.  
В една гореща душна нощ, сядам в средата на кревата си и 

декламирам, колкото сила имам:  
Мишка  

мишка! 
Черна 
      мишка! 
 Страшна 
      мишка! 
    Мишка – 
без  
    опашка! 
Освен с първия творчески акт, онази година, преди 50, беше 

важна за мен, защото тогава се случиха много неща, които ме 
накараха да мисля /или да не мисля/ по начина, който определи 
същността ми. 

1967-ма настъпи с втория ярък спомен в живота ми. Нова 

година! И напълно проваленият опит на баща ми да се маскира 
като Дядо Мраз. Разпознах го безпогрешно, безкомпромисно и 
веднага. Така основният философски въпрос – „Съществува ли 
Дядо Коледа/Мраз и има ли той почва в детското въображение”  
остана незададен, поради липса на предмет, който да бъде 
поставен на обсъждане.  

И така, продължих да крача в света на собствените си крака, 
без нужда от патериците на чуждите измислици.  

Два месеца по-късно, през февруари, видях как с кола докараха 
приятелката ми Борислава от болницата и  историята за 
щъркела, който носи бебетата изобщо не бе  спомената. Докато 
наблюдавах иззад вратата как я почистват и повиват, научих се 
да повивам куклите си. Никога не повярвах на народната 
мъдрост – „Ако с гледане се учи занаят, кучето щеше да е най-

добрият касапин”. Усвоих много занаяти с гледане и 
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продължавам да го правя. След още два месеца, през април, ми 
съобщиха, че през лятото ще ходим на море. Не знаех какво е 
море. Обясниха ми, че това е голяма вода, по -голяма от Дунава, 
но не тече. Напънах въображението си до пукване, но това, което 
то успя да сътвори бе представата за големия топъл басейн в 
градската баня, но по-голям. Често сънувах представата си за 
море, вече бях сигурна, че е такова, каквото го виждам в ума си. 
Няколко месеца по-късно, през юли, докоснах морето...  

Тогава осъзнах, че да вярваш в разума си, е нещо опасно. Никое  
въображение, никоя идея, не може да надскочи съществено 
границите на познанието, което притежаваме. Обикнах морето 

– чистотата, прозрачността, хладната ласката на водата и 
изобилието на живо и непознато в него.  

В края на лятото преживях още едно приключен ие – 
родителите ми си купиха кола. Усетих скоростта и магията на 
движещите се край мен предмети – коли, треви, дървета и... 
сблъсъка на затворения в кутията на автомобила свят със света 
вън. Катастрофирахме. Нищо особено – изтърколихме се в една 
канавка, счупихме едно дръвче, Тигъра и Зайо не издържаха на 
опита ми да ги спася... а аз, с кървяща рана на устата бях 
закарана в близката болница, за да натрупам най-подвеждащия 
опит, който някога съм трупала. Цели 15 години бях напълно и 
дълбоко убедена /знаех го от опит/, че операционните маси са 
толкова високи, та стигат някъде докъм тавана на 

операционната. Бях на 18, когато ми направиха тонзилектомия 
и разбрах, че е вредно да разчиташ на опита си – операционните 
маси не стигаха до тавана. 

Най-разтърсващото преживяване през онази, 67-ма година, 
дойде през октомври. Тогава мама стана на 30, и аз осъзнах 
необратимия ход на времето...”  

 
... И сборникът щеше да е хубав, но 2017-та отмина, а аз не 

публикувах ръкописа... Продължих да пиша. И през 2018 г. изда-
дох нова стихосбирка „Високосният ден‖... Започнах да пиша два 
ромата и регистрирах издателство... Докато се обърна и... ето, 
дойде 2019-та. А тя, като се замисля, е много юбилейна година... 
30 години демокрация, 30 години „Реши се и ще си свободен‖, 25 
години „Миналото в мен‖... 90 години от рождението на героиня-
на на „Миналото в мен‖... И моите, да не казвам колко години...  

Е, събудих се. За добро или лошо, ще издам това чудовище.  
И дано пътят му към теб, читателю, е лек!  
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А това, с „необратимия ход на времето‖, може и да не е вярно.  
От извество време имам усещането, че нещо се е случило с 

времето и то... Как да кажа? Не е съвсем спряло, но някак ме 
отминава, тече си някъде около мен, обтича ме, обмива ме и ме 
отминава... Забравило ме е, изглежда.  

И – по-добре...  
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I. НАЧАЛОТО 
 

1. ВЪН ОТ ВРЕМЕТО 
 

Тогава, когато открих „необратимия ход на времето”, не 

казах нищо... и не написах нищо. Щеше да мине цял живот време, 
преди да започна да записвам мислите си на хартия. Тогава само 
помнех и откривах пътища, пътеки и пролуки, по които да 
бродя в света, който ставаше все по -голям и интересен... и по 
които да се връщам толкова назад към себе си, колкото можех... 
до самото начало на личността си.  

 
 

ЕТЮДИ 
 

Късове чист спомен, изрязани от монотонната права на време-
то, в което е заключен животът... 

„...Помня жегата... И това, че мухите бръмчаха. Помня перила-
та на каменното стълбище и зноя, излъчван от тях. По мня нечии 
стъпки, но не помня чии. Знам, че седях на прага и всичко наоко-
ло се разтапяше. Дори гласовете се разпадаха, преди да стигнат 
до мен. Повей на вятър... не, мамината рокля догони бързите й 
стъпки. 

И тогава го видях - гумен, бежово-прозрачен, кацнал на ка-
менната пещ... Дълго го наблюдавах. Той омекна, изкриви се, 
потече. Най-важното нещо в живота ми, осигуряващо съществу-
ването ми, се бе превърнало в лепкава локва. 

Помня паниката, която настъпи, когато откриха, че биберонът 
ми е разтопен. Разбрах, че друг не може да се намери в града, къ-
дето бяхме... Белоградчик...  

Често са ми разказвали тази история. Всъщност, нейния край, 
защото началото никой не беше видял. Историята за това, как съм 
започнала да се храня с лъжица. Никога не пропускат да отбеле-
жат - кога самодоволно, кога с яд, че на година и два месеца съм 
проявила достатъчно инат, за да не се хра ня три дни, отказвайки 
да приема ядене, което не излиза от биберон. 

Не помня тези три дни на очакване, но помня това, което ги 
предизвика. Помня отчаянието си. И спасението си, ко гато отк-
рих Изхода в простото съждение: ‖Щом няма биберон тук, да ми 
купят от Видин‖. Толкова беше естествено... 

Помня и ужасът. Ужасът, когато разбрах, че те не виждат оче-
видното, а аз не мога да им го кажа, защото не мога да говоря...‖  
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*** 
―...Помня жегата. И това, че в устата ми хрускаше прах. Пом-

ня, че стъклата на автобуса се люлееха и бяха жълти от слънцето 
вън. Помня разхвърляните чанти и куфари, сред които не знаех 
как ще открием нашите. Помня, че баща ми беше изчезнал някъде 
в края на съзнанието ми, изгубен сред непознати лица. Помня, че 
се тревожех за но щното си гърне, защото не знаех къде е, но зна-
ех, че мама е до мен...  

Беше горещо и прашно и трудно се дишаше. И всичко трудно 
се правеше, защото автобусът се люлееше и аз губех опората си. 
В ръцете си дър жах малка синя кофичка, покрита с бяло пластма-
сово сито. Тя беше пълна с морска вода, в която плуваше стадо 
рибки - от онези, малките, които стигат до самия бряг, и за които 
по-късно се чудех как вълните не изхвърлят на пясъка. Тогава не 
мислех за вълните и пясъка. Мислех само за тях - най-хубавото 
нещо, което имах - сребърни, живи и мънички, много по-малки от 
мен и съвсем беззащитни. Много исках да по вдигна бялото сито и 
да ги по гледам, но знаех, че то ва е опасно за тях, и знаех, че аз 
съм тази, която трябва да бди над живота им. 

Не помня какво се случи. 
Помня, че кофичката бе паднала от ръцете ми. Помня, че мои-

те сребърни риби подскачаха върху прашния под. Помня, че теж-
ки крака ги настъпваха, а аз пъхах белите си пръсти под огромни 
обувки, за да ги извадя и да ги върна в синята кофичка, на дъното 
на която още се плискаха няколко глътки морска вода. Не знам 
дали плачех, но знам, че рибите, които се изплъзваха от ръцете 
ми, от които се изплъзваше животът, ми вдъхваха смътен ужас, 
защото носеха в себе си смъртта. 

Никой не отмести краката си от ло квата с моите риби...‖  
 

*** 
 ―...Помня гората. И слънцето. И листопада. Не по мня вятъра, 

но знам, че го е имало, защото знам, че той отронваше листата... 
И ме затрупваха. 

Помня и мама. Вървеше до мен. Косите й бяха черни, а моите 
руси. Днес е обратното. 

Спънах се. Заплаках. Тя ко леничи до мен и най -после видях 
лицето й - срещу своето. Беше красиво. Много гладко. Само уст-
ните й не бяха гладки. Тя ме прегърна и се уплаших. И аз я пре-
гърнах. Тогава разбрах, че и тя плаче... 

Не помня дали я попитах защо. Помня отчаянието си. 
В този ден открих хода на времето. И осъзнах, че то никога не 

се връща. В този ден открих възрастта. И факта, че тя зависи от 
времето и променя човека. 
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Помня листата, вър ху които седях, прегърнала мама. Помня 
спазъма в душата си, с който се опитах да задържа времето. Това 
беше последният ден, в който мама беше на двайсет години. От 
утре ставаше трийсетгодишна. Не исках Утре да идва. 

Слънцето бавно падаше зад дър ветата. Лъчите му по тъмняха. 
Нощта се вко пчи в нас. То гава душата ми за вто ри път умря, а 
светът пак остана същия... 

И ние останахме същите – аз на три, а тя... на трийсет...‖  
 

1980 г. 
 

„Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000  
 

 
***   
Правата на времето започна да се развива пред мен – като 

конец от кълбо. Навиваше ли се в кълбо обратно зад мен? Без 
страх, че ще се изгубя, или ще изгубя, аз тичах по нея... Не 
помня точно кога направих още едно разтърсващо откритие –  
времето е двупосочно, ако имаш спомени, в които да се връщаш... 
Започнах да събирам миговете си в безценна върволица, с която 
вързах целия си свят. Всичко помнех. Всичко знаех? Изграждах 
личността си. Това ли бях? Парчета цветна светлина, събрани 

в калейдоскоп, с който играех  всяка нощ в съня си. Подреждах 
цветните зрънца в еднакви, симетрични фигури, които 
помнех... До нощта, в която калейдоскопът се взриви, помете 
скъпоценните ми късчета и ме изпепели. Крещях насън и 
рецитирах нещо, което никой не записа, а аз не запомних. Все 
още бях на 3. Стъкълцата се превърнаха в слънца. Осъзнах 
безкрайността на хаоса.  

Започнах да подреждам...  
До края на годината се научих да деля и умножавам /в този 

ред/, обяснени ми бяха законите на перспективата, разбрах, че 
звездите са далечни слънца и започнах да придобивам представа 
за безкрайността на Вселената.  

Все още нямах представа за безкрайността на познанието и 
непознатото... и за невъзможността на научим отговорите на 

всички въпроси... Просто – задавах въпроси и получавах 
отговори...   

До нощта, в която първите хора кацнаха на Луната. И 
Вселената стана реална и близка, защото влезе в домовете ни. 
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И... все така необяснима... По онова време живеех с родителите 
на майка ми, пенсионирани учители – баба, по литература, 
дядо, по музика. Гледахме телевизионното предаване, а после – 
Луната. И аз попитах – как телевизионните вълни стигат от 
Луната до Земята, щом между Луната и Земята има вакуум, 
т.е. нищо... или вакуумът не е нищо? Не можаха да ми 
отговорят. Тогава не знаех, че съм задала въпроса-кошмар за 
теоретичната физиката от втората половина на ХIХ век. 
Просто разбрах, че не на всяко „Защо” и „Как” мога да получа 
отговор, но продължих да питам...  

И да попивам света около себе си... Този свят още е в мен и 

понякога го изваждам наяве.  
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ОПИТИ 
 
Краят на лятото. Видин... Златен прах. 
Фасадата на къщата ни беше охра, олющена тук -там, первази-

те на прозорците бяха издялани като на гипсов таван, а над тях 
надничаха ангелски главички. Кой знае защо, главите бяха черве-
никави и ме плашеха. А може би, просто - улавяха повече слън-
це? 

Оградата беше каменна, неравна, с метални шишове, които 
почти не помня, а портата липсваше, или винаги зееше отворена. 
Имаше лехи с цветя, под прозорците, които гледаха към улицата.  

Прашна, древна – калдъръм, с гладки обли камъни, които не 
знаеха колко стъпки са минали върху челата им. Пръстта между 
тях беше спечена и се ронеше, а няколко хилави тревички се 
промъкваха между песъчинките и се опитваха да растат. Почти 
срещу портата ни стърчеше върхът на триъгълника, който се 
образуваше между нашата улица и съседната. В този връх се 
гушеше къщата на леля Б. Откъм далечния й край започваше 
истинската Улица – по-широка, асфалтирана – оттам започваше 
животът и приключенията... Училището, първата ни спирка, пър-
вите люлки, Близките. Много близо, почти сам да стигнеш дотам, 
и затова – не е интересно. Бързам, бързам. 

Златен прах – във въздуха, като мараня над пустиня. Ако гле-
даш слънцето през него, ще започне да ти се струва, че го гледаш 
през мрежа, или перде. Златен прах - между зъбите, скърца, вкус-
но, и гъделичка носа... Златен прах – под сандалите, плъзгат се 
подметките върху гладкото лице на тротоара, не е гладко, когато  
коленете ти го остържат. Златен прах – върху листата на кестени-
те, сладък, като нектар на цветя. Дърветата грабят златото на 
слънцето, а в очите пада прах, храчки по пътя... Бързаме, свеч е-
рява се, но още е златно, някъде зад гърба още е слънце, някъде 
там, където улицата свършва, забита в Пазар капия и останките 
на крепостната стена.  

Останките на паметта ми се разпукват, пресичам улицата, она-
зи, с градинката вдясно, където имаше няколко пейки, откъдето е 
споменът за татко и количката, която ми подари.  

Пресичам, тичам по паветата, няма коли, само велосипеди, се-
га не сме с велосипеда на дядо, и аз бързам, бързам – към люлки-
те, Далечните, на гърба на Телеграф капия, в парка... Вече е 
здрач, но пак е златно – лампите около Телеграф капия светят в 
жълто... и прах – под люлките, под подметките ми, в чорапите ми 
– гъделичка пръстите и скърца, а къдриците ми влизат в очите, 
лепнат по челото, на люлката съм, вятърът вее бретона ми, свисти 
в ушите ми, летя, все по -високо, по-високо... Златен прах – звез-
дите вече са в очите ми. Бързам, бързам, има още... Страшните 
люлки. За да стигнем до тях, трябва да минем под свода на дърве-
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тата. Високи, огромни, колони, които протягат ръцете си, сплитат 
ги и правят тунел... под който въздухът е златен, наситен с дъх на 
вода, на река, на вечност.  

Тогава не мислех за вечността, бързах, исках страшното. Ли-
пите миришеха в мрака. Златен прах, винаги златен, в катрана на 
нощта – сладък, като медна питка, като лицето на дядо... за това – 
после. 

Дърветата оредяват, сводът им се разкъсва – някъде близо, съ-
всем близо е хълмът на Галерията, където понякога свири духов 
оркестър. Но оркестърът на ресторанта винаги свири... туист...  

Дъхът ми спира – дръжките на люлката ми се удрят в носеща-
та греда, разтърсват ме, цялата се треса и без дъх продължавам да 
се прегъвам – искам още, да летя, крещя с цяло гърло. Златен 
прах – от очите ми пада златен прах – оня, който взех от звездите 
и го разпилявам върху вълничките на реката.  

Ако някой пита защо Дунавът свети, затова е – от златния 
прах, който погълна, докато растях край бреговете му...  

Златен прах... жега и звезди...  
 

сп. „Картини с думи и багри”, бр. 0/2018  
 
 

***   
Горе-долу по същото време, в другия край на българското 

течение на Дунав, зададох на другата си баба въпроса – защо 
палим три свещи на гроб с двама мъртъвци... На този въпрос 

получих отговор и този отговор ме накара да напиша първата 
си книга 20 години по -късно... Но – за това – по-късно. 
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2. ПЪРВОТО ПУБЛИЧНО ЧЕТЕНЕ 
 

Сега ще продължа с първите мисли, събития и образи, които 
успях да запиша и опиша, с мисълта, че те заслужават да бъдат 
записани и описани.  

Съчинението, в което ги събрах, беше първото ми пуб лично 
четене – слушатели бяха всички второкласници от училището, 
в което учех... 

 
 

ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ 
 

14 юли 
Палав слънчев лъч ме събужда и ми шепне: "Ставай, тръгвате 

на път!" 
Отварям очи. Мама и татко изнасят багажа.  
Скачам, измивам се, закусвам и тичам навън.  
Колата е готова.  
Напускаме Русе и с радост се отправяме към далечните върхо-

ве на Балкана.  

18 юли 
Разгледахме интересните места в Плевен и Търново, свързани 

с нашата история и тръгваме към връх Шипка. Ще минем и през 
Габрово. 

Ето го! 
Бързо изкачихме стъпалата и спряхме пред паметника.  
Изтръпнала слушах обясненията на татко и мълчаливо се пр е-

кланях пред подвига на смелите опълченци. Така ли са изглежда-
ли тревите и скалите преди 100 години, такива ли ги е видял Иван 
Вазов?  

Оставихме един голям букет и продължихме да разглеждаме 
паметниците на загиналите през онези героични дни.  

19 юли 
А сега сме в село Шипка.  
Ето я черквата със златните покриви. Има и една голяма кам-

банария. След като разгледахме черквата, татко ме заведе долу, 
под земята, където видях много гробове-плочи на руски войници, 
загинали в Шипченските боеве.  

Беше малко тъжно в този град на мъртвите. Мама ни чакаше 
навън. 

21 юли 
В долината на розите сме! Но рози няма, вече са прецъфтели.  
Отиваме в Карлово, родния град на Васил Левски.  
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Посетихме къщата-музей.  
Най-интересно беше скривалището, стана на майка му и ка-

занджийницата. 
Няма да забравя и униформата и оръжията на Левски.  

23 юли 
В Карлово нямаше къде да спим и заминахме за Сопот.  
Пристигнахме късно и нищо не видяхме.  
Пренощувахме в хубав хотел. Сутринта станахме рано. Отво-

рих прозореца. 
Срещу нас, изправен в цял ръст, като жив ни гледаше големия 

български поет Иван Вазов!  
От двете страни на паметника има две каменни чешми. От тях 

денонощно тече вода.  
Недалеч се белее скромният дом на поета.  
Посетихме го. 
На другия ден отидохме в метоха, където се е крил Левски. Не 

видяхме скривалището, защото манастирът беше в ремонт.  
Имаше една голяма лоза, останала от турското робство. На 

нея видях грозде! 

25 юли 
Днес сме в Копривщица.  
Тук е пукнала първата пушка, известила Априлското въстание 

от един мост. Минахме по него.  
Посетихме къщи на революционери и на поета Дебелянов. 

Много ми хареса паметника на майката.  

27 юли 
Изкачваме Средна гора. Спускаме се в равното тракийско по-

ле. Като сребърна лента се извива река Марица.  
Разгледахме Пловдив. Улиците и къщите на Стария град при-

личаха на картинки от книжка с приказки.  
Отправяме се към Родопите.  

28 юли 
Чепеларе. Малко планинско градче. Тук се установяваме за 

по-дълго в красив осеметажен хотел.  
Аз и кака Татяна сме в отделна стая, с тераса.  
Хубаво е да си самостоятелен. Четем книги до късно, а вечер, 

докато заспим си измисляме приказки и си разказваме това, за 
което мислим. 

30 юли 
Днес цял ден валя дъжд. Отидох в мамината стая. Тя чете кни-

га с едно момиченце на корицата. Това е Ха, виетнамско дете, на 
11 години. По-голяма е от мен, но по-малка от кака Татяна.  

Мама ми даде да прочета дневника на Ха. Беше написан по 
детски, много интересно. След това прочетох и други места от  
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книгата. Разказва се за войната във Виетнам, за бомбите и мъките 
на хората. 

1 август  
Днес не вали. Синьо небе. И слънце.  
Отиваме в Пампорово. 
Там беше много хубаво. Имаше лифт. Качихме се на него, за 

да стигнем до върха. Той ни издигаше над пропасти и борови 
гори. По борчетата скачаха пички и катерички.  

Изведнъж заваля дъжд. Като слязохме, бяхме мокри. Разходи-
хме се из гората. След малко изгря слънцето.  

Доволни от хубавата разходка, вечерта се прибрахме в хотела.  

3 август  
Днес ще ходим на Чудните мостове.  
Пътят е много лош, има завои и колата едва върви, надвесена 

над страшни пропасти.  
Най-после стигнахме. Чудните мостове!  
Те бяха мраморни и блестяха на слънцето. Представляват ог-

ромни скали, издълбани от течащата река. Едно малко облаче се 
закачи за тях. Искаше ми се да съм на него.  

Имаше много чужденци, които снимаха.  
Обядвахме и вече се гласяхме да си тръгваме, когато видяхме 

как тревата се размърда и две пухкави животинчета, може би 
зайчета, се скриха в близките храсти. С кака Татяна започнахме 
да ги примамваме, но те не се показаха. Много ми се искаше да 
ги хванем и да ги погалим.  

Заваля дъжд и си тръгнахме.  

12 август 
Дните бързо минават. Посетихме Смолянските езера, връх 

Рожен, Бачковския манастир.  
Тетрадката ми се свърши, пръстите ме болят от химикала. 

Спрях да пиша.  
Това, което искам да разкажа е толкова много, че не може да 

се събере в никоя тетрадка.  

25 август 
Вече сме в Русе. Пак съм в моята стая. Никога няма да забравя 

онова, което не описах.  
Очаквам новата учебна година, но искам лятото да продължи.  
 

1972 г. 
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3. ПОЕЗИЯТА И ЗВЕЗДИТЕ 
 

Като се замисля, писането на проза винаги е било за мен  
волеви акт – понякога всепоглъщащ, понякога нежелан, но винаги 
овладян. Докато поезията...  

Поезията беше отговорът на Вселената на въпросите ми без 
отговор... 

 
 

КАКВО СА ЗВЕЗДИТЕ  
 
Какво са звездите –  
Слънца, със студени  
и мъртви планети?  
А – може би 
топли и близки?  
Къде сте??? 
Има ли Разум отвъд нас?  
Ако има – къде е... 
Има ли разум 
в тревите, 
има ли разум 
в пчелите, 
има ли разум 
в звездите  
и отвъд тях?  
Ако има  
и не го разбираме – 
къде сме?  
 

ДАЙТЕ МИ ВЪЗДУХ 
 
Дайте ми въздух,  
дайте ми вода... 
Дайте ми хляб и топлина –  
искам да живея... 
Дайте ми въздух,  
дайте ми вода...  
дайте ми хлад и светлина... 
Искам... свобода… 
 

1975 г.   
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ЖИВОТЪТ И ВСЕЛЕНАТА 
 
Един живот... 
Какво е той в сравнение с живота на Вселената?  
Какво е той в сравнение със вековете, бавно капещи... 
Какво е той в сравнение с еоните  
погълнали ни в себе си…  
Една прашинка в океаните, захлупили Земята ни  
Една прашинка във безкрая, разтворил сетивата ни... 

 
ИСКАМ  

 
Искам - 
да премина през  времето, 
да пътувам във времето, 
да прозра във вечността... 
Искам - 
да погледна през времето, 
да премина през материята - 
да бъда вечна като тях... 
 

1976 г. 
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КАКВО Е ЧОВЕКЪТ  
 
Какво е човекът?  
Какво се крие зад тези пет букви?  
Кости, облечени с купища плът... 
... и обувки?  
Какво е човекът?  
Кой го създаде?  
Защо? 
Или...  
Той сам се създаде?  
Господи?  
Защо  
се обръщам към теб... 
Кой си?  
Кой теб те създаде?  
Защо... 
Кой ще ми даде отговор  
на въпросите без отговор... 
Има ли истина и къде е тя?  
Има ли смисъл живота,  
има ли смисъл смъртта?  
Има ли смисъл в хората 
и какъв е той? 
Господи?  
Да убиват  
всичко,  
което имат ли ... 
Всичко красиво под Слънцето?  
Само под своето Слънце ли... 
Има ли истина и каква е тя... 
Господи??? 
Не те искам – 
отче  
на сечта  
и разрушението....  
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ОТРИЧАМ ВСИЧКО 
 
Отричам всичко. 
Само мисълта  
да отрека  
не мога. 
Не мога - 
за да я отрека –  
ще мисля... 
Като удавници, 
хванати за мисълта  
се давим в нищото... 
Къде се давим? 
Отричайки всичко, 
аз отрекох и нищото...  
Тогава? 
Утвърждавам мисълта. 
И тя ме утвърждава... 
Давя се - 
отново в себе си... 
...Ще знам ли някога  
отговорите  
на въпросите  
без отговор... 
 

1977 г. 
 

„Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000  
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4. ПРОЗАТА КАТО ФИЛОСОФИЯ НА ЖИВОТА 
 

Но все по-често отговорите на Вселената не бяха достатъч-
ни. Все по-често отговорите на близките ми и на книгите не 
бяха достатъчни. Започнах да търся моите отговори. Дали ги 
намирах?Дали ги намерих?  

Не бих казала.  
Започнах да пиша за моите търсения... И това беше начало-

то.  
Още търся... И още пиша. 
 
 

МЕЖДУ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА СЪМ 
 

...Между небето и земята съм... 
Не мога да стигна стремежите си - недостижими са. И назад 

не мога да се върна - всички пътеки към традицията отрязах. Зах-
върлих ги. 

Единственото спасение е и други да увиснат като мен - между 
небето и земята... 

...Кога се отравят душите? Кога се развалят - от страх? Ко га 
страхът избуява и се разпуква, кога бели червейчета започват да 
ни гризат... Кога изядени, душите стават еднакви, и вече не могат 
да се спасят?  

Седя пред бюрото си и пиша - кое ни прави такива, каквито 
сме?  

Гените на предците ни ли? Безразборно смесвайки се при без-
бройните си срещи или светът, сред който растем?  

Другите ли ни създават, или сме то ва, което създадем? 
Седя пред белия лист и пиша - такава съм, каквато искам...  
Откак се помня съм това, което съм. Тялото расте и големее, 

умът се пълни с нови факти и идеи, но аз пак съм тази, която бях 
тогава, когато осъзнах, че съм човек.  

Генна памет, или инстинкт за самосъхранение - не зная. 
Откак се по мня, се стремя към едно - да прескоча възрастова-

та бариера... за себе си... И да я премахна - за всички... 
Затварям очи, стискам клепачи - да заключа в тях оня ден, ко-

гато, тригодишна, бях предмет в една стая, в ко ято обсъждаха 
мен, но без мен. Възрастните говореха, но както се го вори за ма-
сата, за сто ла, за кучето на двора и за времето в края на месеца. 
Аз слушах и не разбирах - защо говорят така, като че ли ме няма. 
Опитах се да кажа нещо, макар че трудно подчинявах думите на 
мисълта си. Заговорих. Осъзнах, че съм заключена - в тригодиш-
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ното си тяло... Болката изпепели душата ми, а по сле като вакуум 
изсмука пепелта. Главата ми остана празна и кънтяща, съзнание-
то ми избяга надалеч... Светът за първи път избледня и пак се за-
пали - в по-ярки багри, в онези, които не могат да се видят с очи. 
Тогава видях Страхът -  излъчваше се от телата им, изял ду шите 
им, гризеше пространството край тях. Зейна вакуум. И в него бав-
но страхът се разслои - страхът на Чуждите, от мен, черен като 
вакуума, се спука, когато мозъците им изхвърлиха това, което 
считаха за невъзможно, а именно - наличието на разум в тригоди-
шната ми къдрава глава и се успокоиха. Над него се изцъкли мръ-
сносивкавият пласт на страха от загубата на статуквото, на сила-
та, авторитета и монопола върху мненията - макар изхвърлили 
страха от странното, според собствените им критерии, те не мо-
жеха да изхвърлят страха за себе си. Погнуса плъпна към душата 
ми. Тогава разцъфтя страхът за мен - страхът на тези, които ме 
обичаха. Хрупкавият розов страх - да не бъда наранена и подго-
нена, да не ме изгубят - страхът на мама и татко, с който ме вър-
заха за себе си и с който залепиха душата ми към тригодишното й 
тяло... Така душите се отравят. И по-добри не стават, макар тела-
та да растат, а главите - поумняват. 

Отварям очи, разтварям клепачи - да изхвърля от тях оня   
ден... не искам вече да бъда предмет в ничия стая... 

...Откак се по мня се стремя към едно - да премахна възрасто-
вата бариера. Днес разбрах, че е безсмислено. Времето закопчава 
поколенията в здравите си ремъци и ги затваря - обричайки ги на 
регрес. И никой не забелязва как се изражда. 

Искам да се измъкна. Да бъда вън... Далеч от хватката на вре-
мето... Сама съм... Ще увиснат ли и дру ги като мен - между небе-
то и земята?... 

 

1978 г. 
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ИЗТРЪГНАХ СЕ ОТ МЯСТОТО, ОТРЕДЕНО МИ В  
ПРОСТРАНСТВОТО… 

 

...Секундите спряха лудия си бяг.  
И спряха Времето… 
Изтръгнах се от мястото, определено ми в Пространството. 

Избягах...  
Не искам да съм Тук, не искам да съм Днес...   
Търся отговорите на въпросите без отговор... Какво безсмис-

лено начинание...  
Всеки ден отговорите бягат, а въпросите се трупат в черната 

дупка на съзнанието ми, както материята и енергията се трупат в 
гравитационния център на ко лабирала неутронна звезда...  

Пробиват моята Вселена и ме изхвърлят...  
Къде? Кога? Заблуден електрон, неопределено препускащ в 

отреденото му определено и оформено пространство... без вре-
ме...  Това ли съм аз? Как да търся каква съм, как да искам да бъ-
да, щом не знам има ли ме... Как да търся площта на лицето си, 
щом не знам как да до кажа, че съществува... 

Къде са отговорите на въпросите без отговор? От кого?! 
Тишина. 
В съседната стая глухо грухти телевизор... Не искам неговите 

отговори. 
Тишина. 
Не искам да бъда заключена между моите шест стени... Ще 

придобия ли някога нужната енергия - да ги надскоча... За да тре-
птя прилежно в но вото си измерение?! Не искам... 

Пленница на макросвета, здраво сграбчил тялото ми с лапите 
на трите познати измерения, аз искам да изхвърля душата си ―от-
въд‖. Отвъд, отвъд, където няма ―тук‖ и ―там‖... Къ дето, за да 
отидеш от ―тук‖ до ―там‖, няма да е нужно да преминеш през вси-
чки точки между ―тук‖ и ―там‖...  

Как да стигна в пространството между ядрото и периферията 
на атома? Или в пространството отвъд Вселената?!  

Където, в неконструираното празно на нощта звездите още не 
са стигнали... 

Тишина. 
Мислите бавно си проправят път към края на Вселената. И бя-

гат. От тези, които отчаяно крещят и чакат отговор. 
Тишина. 
Искам да говоря - за всичко. Искам! 
Но няма с кого... 
Защото и в днешния век го рят еретиците. 
Защото и днес обществото се страхува от новото. 
Защото всеки различен е враг... 
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... Научиха ме да мисля за всичко. Но мислите ми остават зак-
лючени в мен. И препускат към края на Вселената... Електромаг-
нитни вълни, разпространяващи се със скоростта на светлината - 
ще се върнат ли някога обратно?  

Някога, някога... когато ще бъдат уловени от чудовищна маса, 
която ще ги усуче около себе си и ще ги запрати назад?  

Някога, някога... когато няма да бъда сама... 
… 
Ако мислим черно,  
по-бели  
ли  
ставаме, когато мълчим? 
Ако истината горчи, 
ще изпепели  
ли  
лицата ни, 
ако я задържим. 
Искам да говоря!!! 
Тук и днес... 
Не искам да споря  
кой има интерес 
от лицемерие, 
и хора без мяра 
и лица. 
Искам да се боря –  
за онова,  
което ме изгаря – 
да полети. 
Искам – ти  
да чуеш  
тишината  
в моите уши... 
Зашити  
са устата ми. 
Черно мисля  
сред бели стени.  
 

1980 г. 
 

„Трeви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С. 2000   
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5. СРЕЩУ СВЕТА, НА СВЕТЛО 
 

Истинското начало, онова, с което исках  да започна тази 
книга през 2016-та, дойде след година...  

Тогава, през есента на 1981-ва, когаго за първи път застанах 
срещу света, на светло... Не исках да го правя. Не исках да пиша 
по зададена тема и да участвам в конкурси, не исках никой да 
рови в душата ми, не исках никой да я мери.. . защото изкуство-

то не може да бъде премерено – него или го има, или го няма и 
мерна единица за него няма.  

Не исках, но го направих; застанах срещу света, на светло. 
Защо – това е друга тема. За тази книга е важно, че участвах в 
конкурса на сп. „Родна реч” по зададена тема – „1300 години 
България” и спечелих наградата за есе...  

 
 

В СЪЗНАНИЕТО МИ ПРЕПУСКАТ КОННИЦИ... 
 
Слънцето залязва и хвър ля кърваво-златни отблясъци по шир-

налата се равнина. Огромната река блести като разтопен метал в 
далечината. Блясъкът на Слънцето изгаря очите ми. Днес то заля-
зва в кръв, но ще дойде утре и то ще изгрее за нас - новите владе-
тели на равнината и разтопената река... 

Ордата препуска и жрецът лети. Конят му понякога изпревар-
ва коня на хана. Жрецът на Тангра лети ... и някъде се вее конска 
опашка, забита на вър ха на кър ваво копие. Очите на жреца хвър-
лят искри. Те гледат през вековете, към бъдещето. Само те могат 
да проникнат през мрака на времето... може би вдъхновени от 
Тангра... 

Ордата препуска. Жрецът се взира в съдбините на България, 
име още непознато, неизречено, на което предстои да стане вели-
ко; да стане сим вол на каменни войни и нежни поети, които ще го  
прославят с кръвта и вярата си... 

Аз го виждам... Той идва, създателят, идва със своите мисли, 
оценки, идва с веруюто на своето време, идва , за да го ворим за 
това, което аз наричам история, а той бъдеще... 

Ето я равнината, равнината, на която посяхме костите си. Как-
во ще стане с тях?... Аз виждам кръв и сред тая кръв славата и ве-
личието на България... Кръвта не е ли твърде скъпо средство за 
такава цел? Потомецо, необходимо ли ще бъде Борис І да избие 
половината от нас, за да наложи една вяра, която ще стру ва живо-
та на другата половина след 700 го дини? Тангра ли наказа отстъ-
пниците след толкова време... Кой даде на България повече - 
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Омуртаг със сво ите пътища и крепости, или Крум - със своите по-
беди? Кой ще остане безсмъртен - Симеон завоевателят, или Си-
меон книжовникът? Кое е по-значимото събитие през 865-та - по-
кръстването, или българската азбука? С кое остана Самуил в ис-
торията - с четиридесетте години, през които брани независимо-
стта на България, или с трагедията на ослепената си армия? Кой е 
по-велик - Калоян, с победата си над латините, или Йо ан-Асен II 
с дипломацията си? По стигна ли нещо Ивайло, когато седна на 
трона? Ще има ли смисъл Светослав Тертер да хвър ли главата на 
българската църква през Лобната скала? Не надминаха ли твърде 
много времето си... Кои ще бъдат прави - тия, които умират с 
Христос, или тия, ко ито живеят с Мохамед? Кои са патриотите - 
тия, които умират, защитавайки царя, или тия, ко ито умират сре-
щу него? Кое ще стигне до твоите дни, по томецо - битките, или 
книгите? Или само спомените... Кои заслужиха твоето преклоне-
ние - тия, които са създавали, или тия, ко ито са страдали и уми-
рали, за да запазят създаденото... През времето, в което живея 
славата се гради на кости, величието извира от кръвта на мъртви-
те... В твоето време това така ли е? Коя епоха е дала най-много на 
България - в моето бъдеще ли е тя  или в твоето?  

Жрецът лети през ширналата се равнина. Конят му изпреварва 
коня на хана - мисълта изпреварва всичко. 

Жрецът лети през моето съзнание. Въпросите му кънтят. Ще 
мога ли да отговоря на тях?  

Аз тръгвам назад във времето. Искам да видя всичко, да чуя 
всички... Жрецът на Тангра пита – аз трябва да му дам отговор и 
този отговор ще бъде отговорът на много потомци, останали в 
миналото... 

Те минават като сенки пред мен...  
И питам: съвременници на Борис І, проклинахте ли го, или го 

възславяхте? Излишно е да питам... Пожарищата още димят... ди-
мът боде очите и сълзите сами извират от тях... и през сълзите ви-
ждам кръст вър ху жертвеника на Тангра...  

Препускам и чувствам безкрая на Симеонова България, нико-
га недостигнатите от друг владетел граници. Върху гърба на коня 
просторите са най-прекрасни в необятността си. В далечината 
виждам уморени войници, далеч от позлатения Преслав, дали и 
те чувстват като мен широтата на просторите. Дали прегърбени-
те, полуослепели писци виждат в книгите тяхното безсмъртие, 
дали виждат в тях безкрая на мисълта? И разбират ли, че в техния 
век книжнината може да се гради само върху могъщество? И 
следва ли от това, че Симеон завоевателят и Симеон книжовни-
кът са еднакво велики, щом един без друг не могат?  

Пита жрецът – кое събитие прави 865-та незабравима?.. 
Зимната виелица ме засипва, събаря ме в снега и аз виждам 

почти толкова, колко то ослепелите войници... Но защо виждам 
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тях? Защо всеки, който  чуе името на Самуил вижда тях? Преди да 
ослепеят, те не бранеха ли границите на България, защо ги виж-
даме в тяхното трагично падение? Защото сме свикнали да гле-
даме само крайния резултат ли? Войници на Самуил, вие как 
оценявате участта си? 

Аз виждам цар Ивайло на трона... Виждам изпепелени селища 
и мъже, застанали на кръстопът...  

Народът се тълпи край лобната скала... Ставам свидетел на 
необикновено за ХІІІ век събитие – държавният глава да осъди на 
смърт църковния... Но става ли от това светската власт по -силна 
от църковната? Само един предател умира. С него те няма да 
свършат в нашата история...  

Първите, изпреварили времето си, не постигат нищо, но без 
тях няма пример, няма втори, които да догонят времето и да нап-
равят действителност утопията на първите...  

Аз чувам една окървавена девойка да крещи, летейки към дъ-
ното на страшна бездна: „Ние умираме, за да бъдете българи 
вие‖. Как щяхме да се родим ние, ако всички бяха умрели като  
нея? И щяхме ли да бъдем българи, ако нямаше такива, които да 
умрат така? Кое е ценното в историята ни - кръвта, или огънят?  

Битките и книгите стигнаха до нас само чрез спомените. Побе-
доносните битки създадоха и запазиха книгите, книгите загинаха 
в робството, а без тях нямаше да има България.  

Вървя сред кръв и разрушения: гледам смазани човешки лица, 
в които живеят само очите, а в тия очи е цялата твърдост на земя-
та... Жестокост и покъртителни мъки... Имат ли смисъл те, запа-
зиха ли останките на миналото... И миналото беше ли толкова 
велико , колкото мъките бяха страшни... И бяха ли достатъчни 
страданията, за да се изравняват с погребаните шедьоври?..  

Кои заслужават повече преклонение - тия, които са създавали, 
или тия, които са страдали и умирали, за да защитят създаденото? 

Кой ще се осмели да отговори на този въпрос – не получихме 
ли всичко, мои връстници, създадохме ли нещо, наложило ли се е 
да страдаме, за да запазим нещо, познаваме ли смъртта за велика 
цел?  

Жрецът лети през моето съзнание. Въпросите му кънтят и ча-
кат отговор. 

  

1981 
 

сп. „Родна реч”, бр. 8/1981  
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Светът ме прие и погали, после ме удари...   
 

 

КРЪСТОПЪТ 
 

Малка, почти квадратна стая с розови тапети и розова чешма. 
На едната стена - врата и радиатор. На другата - бялозелени заве-
си пред невиждащ се прозорец; библиотека, затрупана с книги и 
бюро, затрупано с всичко. На третата стена - портрет, маска и ле-
гло. Два-три чорапа върху белия килим и торба с учебници върху  
белия радиатор. Нощната лампа свети. Дъждът е спрял и стрехите 
се изцеждат. Светлината на лампата е изгонила призраците и мис-
лите, и въпросите. Останало е само безмълвието и тежестта на ча-
кащите отговори. 

Две празни черни очи, подаващи се изпод разпилени черни 
коси са втренчени в празните орбити на череп, надничащ изпод 
купчината дрехи на бюрото. Един молив механично се движи по 
белия лист и спасява бялата ръка, която го държи от бездействие, 
а тя спасява умореното съзнание от угризения. Тя се движи, за да 
не наруши спокойствието на съвестта, за да й отнеме правото да 
крещи ―този ден мина, мина, мина... безполезен като вчерашния, 
като утрешния‖. Ръката се движи, а празните очи с цинично без-
различие разглеждат овала на черепа. 

Нищо не нарушава равновесието. Дори водата от покривите се 
е стекла и е по пила в пръстта и каналите. Остават въпросите и 
усилията да бъдат събрани разпилените мисли. 

―Има ли смисъл животът?‖ 
Черепът траква с челюсти -‖Погледни ме. Погледни зад себе 

си...‖  
Четвъртата стена - бръчка, вежди, две очи. В зеницата на ед-

ното - лице. В зеницата на другото - череп. Устните под тях се ус-
михват - излишен въпрос. 

Дъждът тихо  шуми и отнася пожълтелите листа. 
―Какво е животът? Съществуване? Или примирение със съще-

ствуването... 
Безразличие сковава мозъка. Хладна разсъдливост над всичко. 

Любознателност до видиотяване... 
Тази нощ открих, че книгите не ме вълнуват. Изучавам ги - 

навик. 
Тази нощ открих, че проблемите за безкрайността на Вселена-

та и познанието; за произхода на живота са мъртви. Може би 
твърде дълго са ме занимавали. Уморена съм. 

Тази нощ открих, че философията е безсмислица, защото за-
почнах да я уча, когато вече нямам нужда от нея. 

Останах да вися в пространството и разбрах, че въпросът за 
моето бъдеще ми е безразличен. 
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Разбрах, че съм се примирила със съществуването.‖  
Тишината е сковала празната стая. Моливът се движи механи-

чно в края на изписания лист и се мъчи да спаси бялата ръка, коя-
то го дър жи от бездействие, а тя се мъчи да спаси умореното съз-
нание от угризения. Съвестта крещи: ‖този ден мина, мина, ми-
на...‖ Безполезен като вчерашния. Удовлетворение няма.  

―Защо всичко се превърна в безразличие - вчера, днес, преди 
месец, ко гато приех сигурното, но не мое бъдеще. Когато реших, 
че мога просто да преживея... 

...А мислех, че човек е дошъл на света, за да остави нещо след 
себе си... Да остави не просто човек, подобен нему, а да остави 
себе си...‖  

Нощта преваля. Дъждът е спрял. Тихо е. 
―Кога  всичко се превърна в безразличие - вчера, днес, преди 

години, когато за пръв път се промъкна мисълта, че съществува-
нето също е начин на живот... по чти единствения начин... и запо-
чнаха компромисите... 

Може би тогава, когато за първи път се сблъсках с ужаса от 
невъзможното, от неизбежното? А може би тогава, когато се изп-
лаших от необятността на непознатото... и започнаха първите от-
стъпления... 

Или когато разбрах, че няма отговор на моите въпроси... Но то 
беше много отдавна. Може би тогава само нещо започна  да се 
превръща в безразличие.‖ 

Тишината между четирите стени на квадратната стая тежи. 
Нощната лам па, нагрята, пръска зелена светлина. 

Дъждът се стича от стрехите и потъва в пръстта и каналите... 
 

1981 г.  
отхвърлено за публикация от сп. „Родна реч”, поради това, че 

вдъхва песимизъм.   
 

„Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С, 2000   
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Ако кажа, че съм била потресена от това, че хората в 
редакцията на любимото ми списание са се оказали глухи за 
интелектуалните ми терзания, няма да е съвсем вярно. Ако 
кажа, че този отказ се е отразил катастрофално на детската 
ми душевност – и това няма да е вярно. Дали  фактът, че отх-
върлиха поради „песимизъм” едно есе, в което бях вложила цяла-
та си личност, се е оказал съдбоносен за избора ми на професия и 
дали е объркал пътя ми в живота – не знам. Тогава просто 
продължих напред... Или, по-скоро, върнах се към онова, което 
вече знаех, че мога да правя...  

 
 

ПЪТУВАНЕ ДО ФРАНЦИЯ 
Пътепис 

 
22 юли.  
Заваля пороен дъжд. Закри хоризонта. В далечината облаците 

се разкъсаха. Светлина обля мокрите покриви. Сена отново спо-
койно тече и отмерва времето. Слънцето огря белите фасади на 
няколко блока. По прозореца ми се стичат дъждовни капки. Ча-
каме във фоайето на спортния комплекс. Къде ще отидем? Слън-
цето изгря. Не, все още се бори с облаците за простор и свобода. 
Облаците са много и бавно отстъпват завоюваната територия. 
Битка в небето?! Победата е на слънцето. Една почти символична 
победа на светлината над мрака.  

Пътуваме. В дъното се издига огромна постройка, чието пред-
назначение е трудно да се определи. Триумфалната арка! Името  
ме удря тъпо. Висока 50 м. Широка 34 м. Стигаме до нея. Дъждът 
пречи да я видя, а и прозорците не я побират. Първата ми среща с 
„истинския Париж‖. Всеки град има един паметник, който е негов 
герб, всеки град има една сграда, която се слави с нещо. Всеки 
град има една улица, на която е станало нещо. Париж няма. В 
Париж всяка сграда е шедьовър на архитектурата и скулптурата. 
В Париж всеки камък е история. Париж – това е една необозрима 
бездна, която векове е поглъщала таланти, умове и ръце, която  
векове е поглъщала богатства, корони и слава. Когато бездната се 
натъпкала, тя е продължавала да  привлича, талантите се трупали, 
всичко се наслоявало и се образувала пирамида, по -висока от 
Хеопсовата. Това е Париж днес. Не мога да го опиша.  

1 август.  
Сега сме в Монмартр. Тук има всякакви хора. Минахме пок-

рай Сакре-Кьор, после покрай стените на манастир. Това е Париж 
– истинският. На площада художници бяха изложили картините 
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си и рисуваха. От черното нищо бял кръст се изправя, бял Хрис-
тос протяга напред черни ръце. Могъщ, изправен над черната 
бездна, безсилен, увиснал на белия кръст. Две черни ръце стърчат 
от платното. Момиче с тъжни очи се усмихва. Скица на старец, 
портрет на жена... И човек, изправен, от върха на остри скали 
гледа бушуващо синьо море с вълни, разкъсващи платното, въл-
ни, искащи пространство, искащи да разрушат всичко, може би. 
Имаше хора, много хора. На връщане минахме през площад Пи-
гал с проститутките.  

2 август.  
След обяд отидохме в Пер ла Шез. Град от гробове. Застана х-

ме пред стената на комунарите. Сиви камъни и каменна плоча. 
Оставихме цветя.  

Странно е, че тук са били убити толкова много хора. Сега е 
тихо и наоколо растат големи дървета, чиито клони закриват 
стената. Вървяхме дълго между гробове и гробници. Някои са 
огромни, в готически стил, други в барок, трети – в стила на гръ-
цките обществени сгради. На някои гробове има скулптури. Дру-
ги са съвсем обикновени – черен гранит и нищо повече. Такъв 
беше гробът на Сара Бернар, на Едит Пиаф. Отидохме на гробо-
вете на Шопен и Росини. Великите хора са погребани в скр омни 
гробове. Вървях в Пер ла Шез замаяна от тесните алеи и огром-
ните дървета. От мрамора край мен. Пред един гроб се ужасих. 
Погребани бяха 180 000 мъже, жени и деца, загинали през война-
та. Вървях и снимах. Нямах време да пиша. Впечатленията ме 
смазаха. 

3 август.  
Бяхме в Нотр Дам. Катедралата е огромна, цялата от камък, 

обикновена и смазваща, като всяка църква. Отвън фасадата е 
страшна, дори в буквалния смисъл. Вглеждах се във всяка нейна 
извивка, припомнях си описанията на Юго и се мъчех да си пред-
ставя каква е била преди 100 години, каква е била преди 500 го-
дини и тогава, когато Квазимодо се е защитавал от гнева на па-
рижаните. Строена близо два века (от 1183 до 1345), катедралата 
удивлява с хармоничността и единството на архитектурата си. 
Отидохме в криптата на 200 000-те хиляди французи, загинали 
във фашистките концлагери. От изкачването или от вълнението, 
краката ми трепереха.  

Пред хълма Монт Валериан сме. На върха му – нещо средно 
между замък, къща и дворец. Долу – каменна стена с двете годи-
ни 1939 – 1945. Години, вдъхващи ужас. Има няколко барелефа. 
Първият напомня звезда с опашка. Не мога да ги разгледам оттук. 
Влязохме зад бронзовите врати на стената, пред която гори веч-
ният огън на съпротивата. Вътре има 16 ковчега на мъже и жени, 
мюсюлмани, християни и евреи, млади и стари. Хора, различни 
по възраст, вяра, народност... различни хора, умрели в борбата 
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против една диктатура. Изтръпнах. Срещу ковчезите имаше пло-
ча с бронзови пламъци. Под нея – праха на хиляди хора, изгорели 
в крематориумите на всички лагери. Хора от всички народности, 
възрасти, раси. Очите ми овлажняха. Качихме се горе, на хълма. 
Влязохме в малка черква. По стените й имаше полуизтрити на д-
писи – последният вик към света на повече от 4500 парижани, 
разстреляни през годините на Съпротивата . Едно момче на моята 
възраст написало на родителите си:‖Бъдете смели вие, аз знам да 
умра‖. Треперех, когато вървях по пътя на разстреляните. Малка 
поляна с паметна плоча и френското знаме. Преди 40 години на 
нея са се гърчили човешки трупове в локви кръв , над купчини 
кости и плът. Сега няма нищо. Само жълти цветя и трева, и кам ъ-
ни; една паметна плоча и едно знаме. Сълзи блестят в очите ми. 
Откъснах едно жълто цвете.  

10 август.  
Сент Уан. Искам да се върна. Мисля за тебе, мамо! Мисля за 

теб и пиша на лунна светлина. Искам да съм с теб, мамо, да целу-
вам лицето ти, да съм свита в ръцете ти и да говорим. Чувствам 
нужда от близък човек, от приятел, искам да говоря. Да говорим 
за миналото и бъдещето, за настоящето, за живота и смъртта, за 
безсмъртието и звездите, за любовта и нравствените норми, за 
човешките добродетели и пороци, за идеали, принципи, мечти...  
За тебе мисля, мамо. Седя и пиша на прозореца, на лунна светли-
на. Пред мен са черните води на Сена. Далеч са блясъците на 
Париж. Къде си, мамо? Искам да си с мен и с мен очите ти гледат 
този бряг. Сърцето ти до моето да тръпне. Мисля за теб, мамо, 
тук, в Париж. Мисля, че те обичам. Теб, в целия свят. Това ли е 
носталгията – любовта към майката? И майката – това ли е роди-
ната? За какво живее човек? Какво обича? Чия прах целува и 
тръпне? За коя земя да умира? Кого да убива в нейно име? Пак 
хора ли? Заради буци пръст, превърнали се в пръст от хора. Зем я-
та се върти, прахът се разсейва, полита в простора и покълва в 
пръстта на друг народ.  

За теб мисля, мамо. Нощта преваля. Пред мен е Сена, далеч са 
блясъците на Париж. Искам да се върна!  

 

юли, 1981 
 

сп. „Родна реч”, бр. 5/1982  
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II. ПОЕЗИЯ 

 
1. ОТНОВО ЗВЕЗДИТЕ И ВСЕЛЕНАТА 

 

Поезията влетя рано в живота ми, всепоглъщаща, 
неовладяна, стихия. Тя беше взрива на черните ми сънища и 
пътят към звездите. Чрез нея исках да изтръгна от тъмното 
пространство отговорите на въпросите без отговор...  

Изгубих я, за да не изгубя себе си. А после я намерих пак... 
Като спасение. И свобода... 
 
 

ДОГОНВАМ БЯГАЩИЯ ДЕН 
 

Хукнах да догонвам бягащите дни... Защото усещах, че ж и-
вотът се изплъзва и само хванатите на хартия мигове остават.  

 
 

25.12.1995 
 
Свят и затлъстял,  
денят се върна 
при тия, които  
го очакваха –  
не с празник, 
не с надежда, 
не с бяло  
във душите си –  
дори и със умора не. 
А с празнота, 
която остана  
незапълнена. 
И този ден. 
 
Душите алчно 
чакаха –  
да бъдат излекувани  
със святост. 
 
И не бяха. 
И този ден. 
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После се свряха  
в колибите  
на телата си.  
Пак там – на топло. 
Пак там – на тъмно. 

 
15.04.1996 
 
Нощта преваля. 
Вятърът пищи. 
Небето сваля  
звездните си двери.  
Отварям ги –  
светът се задуши  
удавен. 
Прекрачих ги –  
Вселената крещи… 
Блестящи бездни,  
шеметни въртопи,  
като фонтан  
избликнали  
потопи… 
Галактики с незнайни имена.  
Изгарящи за миг слънца.  
Фотонен газ, 
изсмукан 
от нагърчено пространство.  
И време, 
хукнало назад.  
 

„Догонвам бягащия ден”, изд. „Елги”, Русе, 1998  
в-к „Земеделско знаме”, бр. 17, 29.04.2004  
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ВРАБЧЕ ВЪРХУ АНТЕНАТА  
 

Писането на поезия винаги е отключвало скритите ми сети-
ва, онова усещане за света, което го прави по-ярък, по -болезнено-
грапав. Писането на поезия е освобождение на съзнанието, но е и 
усещане за свобода, като екзистенциална категория, като един-
ственото възможно състояние на духа.  

Искането – да бъдем свободни, не само като намирането на 

свобода в екзистенциалния миг на осъществяването си, а и като 
осъществяване на декларирано право, промени света ни за едно 
десетилетие по начин, който бе невъзможно да си представим 
преди. „Врабче върху антената”... Започнах да пиша тази пое-
зия, когато се изморих от дневника „Реши се и ще си свободен”... 
Твърде дълго го писах, твърде дълго търсих начин да стигна до 
някого... Вече исках само да бъда далеч – от днешния ден и от 
Утре. И замених аналитичността на есето с полета на стиха.  

 
 

НАПРАВИХ ВСИЧКО 
 
Направих всичко,  
което трябваше  
да се направи.  
 

Свободна съм –  
да гледам, как дъждът полива  
зелените дървета 
под дома ми. 
 

Свободна съм – 
да чувам, как ромона на  
птички се смесва с  
чуруликането на реката.  
 

Свободна съм – 
да дишам влажен въздух 
от облаците, 
скрили планината.  
 

Свободна съм – 
да се освободя от всички  
представи, които  
натъпкани стоят в главата.  
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Свободна съм – 
да ги прогоня като глутница  
от подивели псета, които  
гладни, ровят се в  ума ми. 
И късат бели късове от мен. 
 
Захапали ги здраво,  
те влачат бели листи,  
попили всичките ми мисли…  
 
Свободна съм – 
до следващото  
ТРЯБВА. 
 
 

ЗЕЛЕНИ ПЕРЛИ   
 
Зелени перли капят 
върху потното стъкло.  
Какво видях –  
не е ли лампа, увиснала  
на тъничко стъбло? 
 
 
ВЪРХОВЕТЕ НА ПРЪСТИТЕ МИ   
 
Върховете на пръстите ми  
побеляха. 
Ноктите ми станаха  
лилави. 
Здраво стискам  
вещите край мен.  

Искам да си върна… 

…‖свободата‖ –  
бих написала… 
Но е досадно. 
Търся други думи.  
Ядно 
ровя в мозъка си.  
И отравям  
въздуха край мен. 
Ушите ми пищят. 
Пеперуди черни  
пред очите ми кръжат.  
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Не дишам. 
Сърцето ми не бие.  
Вятър вие –  
там, 
където думите  
не се броят. 
И за ―свободата‖ - 
няма заместител. 
 

в-к „Литературен форум”, брой 23/15-22.06.1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „Весела Люцканова”, С. 2001 
„Врабче върху антената”, изд. е-Книги, С., 2010 
 
 

ЗЛАТЕН ЛАНЕЦ/ИЗБРАНО 
 
 
***  
Звездите падат –  
като сняг в трева.  
Светулки бягат  
към безкрая. 
Самотно куче  
лае. 
Събуди всички  
нощни страхове.  
А после – 
глутница от песове  
изви протяжни  
гласове. 
Накрая –  
вопълът им 
спря – 
като отрязан  
със кама. 
Сама не знам  
защо завих –  
викът им  
продължих. 
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***  
Времето избяга  
от мен. 
Изгубих се. 
 
 
*** 
Нощта изгони 
бледото сияние на 
здрача. 
Птиците пищят 
прощалната си песен.  
Похлупакът на жегата  
изсмука хладта от 
телата. 
Лятото гладно пие  
своя дял от годината.  
Тихо вият комари 
и впиват хоботи  
в цветя и животни. 
Тихо изсмукват кръвта  
на живота.  
Тихо умират в мрак. 
 
 
***   
Умората пълзи  
и хрупа  
белите ми кости.  
Захвърлени и смачкани  
като хартии  
от изядени закуски,  
които бягат  
по прашни булеварди  
подгонени от вятъра, 
когото хранят.  
 

в-к „Труд”, 16.10.1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „Весела Люцканова”, С. 2001  
„Врабче върху антената”, изд. е -Книги, С., 2010  
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2. УСЕЩАНЕ ЗА СВОБОДА  
 

Усещане за свобода, усещане, че нищо не се случва, а се прави...  
Да, свободата... Тя винаги трябва да се иска, за да бъде пости-

гната... Свобода не се дава... Но,  понякога – просто се случва.  

 
ИНТЕРНЕТ… СВОБОДАТА ДА ПУБЛИКУВАШ 

 

Светът се променяше. 
Животът ставаше друг. Искахме и постигахме, и това, кое-

то постигнахме, ни се струваше малко, защото искахме всичко 
– цялата свобода, цялата демокрация, цялата цивилизация на 
свободния свят – тук и сега...  

Светът се променяше и животът ставаше друг. С настъпва-
нето на новото хилядолетие, революцията на информационни-
те технологии и интернет помете всички стени и представи за 
комуникация.  

И станахме други без да размерем. Свободата на публикуване 
и достъп до информация направи излишна институционално-
стта на традиционните медии, на издателствата и на лите-
ратурната критика. Свободата на публикуване направи да из-
глежда излишна и науката за езика и литературата, науката за 
изкуствата и естетиката.  

 
14.04.1997 
 
В тези нощни часове  

не зная  
съществувам, 
или не. 

Аз ли съм във  тази  
стая  
тя ли в мен  
не е. 

Нереален въздух 
дишам  
в нереални  
светове. 
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27.01.1999 
 
Утихна стаята. 

Нощта умря - 
обесена 
с пердето 
на прозореца. 

Замръзнали са - 
часовете и минутите,  
увиснали за  
примката, 
с която дните са 
завързани. 

И чувам - 
кръвните ми клетки  
стържат 
по грапавия зид 
на вените. 

 

 
09.06.1999 
 
Врабче е кацнало 

върху антената - 
надпява се  
с Вселената. 

Издува гръд 
до пукване - 
напук на  
всички космически 
лъчения; 
напук на  
слънчевия вятър;  
напук на  
всички звездни  
населения. 

Врабче оспорва си 
с Вселената  
правото 
на вечност. 
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ЗВЕЗДИТЕ ПАДАТ 
 
Звездите падат - 

като сняг в трева.  
Светулки бягат 
към безкрая. 

Самотно куче  
лае. 

Събуди всички  
нощни страхове. 
А после - 
глутница от песове  
изви протяжни  
гласове. 
Накрая - 
вопълът им 
спря - 
като отрязан  
със кама. 

Сама не знам  
защо завих - 
викът им  
продължих. 

 

10.06.1999 
 
 
ЗОРАТА Е ДАЛЕЧ 
 
Средата на нощта - 

стиска ме 
с лепкавите си ръце.  

Зората е далеч - 
тъче зад хоризонта  
розовото си небе.  

Студът обгръща ме - 
сковал е  
образ без лице  

 

03.11.1999 
 

Електронно списание LiterNet, 07.06.2001, № 6 (19)  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2001  
„Врабче върху антената”, изд. е -книги, С., 2010   
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ГЛУТНИЦА ОТ МЕЧТИ 
 
Хлад повя от 
прозореца – 
горещият ад 
на пустинята. 
Кучета плачат 
на двора. 
Отчаяние? 
Умора... 
Дъхът на Сахара 
отнесе душите ни.  
Сухи и мъртви са… 
Вслушвам се. 
Камъни пукат 
в тъмата… Не… 
Скарабеи  
драскат по тях.  
Воят на вятъра 
отвя тишината. 
Дюни пълзят 
като хищници. 
Мигат очи – 
сухи главни. 
Суши ги –  
дъхът на Сахара… 
Души ги –  
глутница от 
мечти. 
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. Весела Люцканова”, С. 2001  
„Врабче върху антената”, изд. „е -Книги”, С., 2010 г. 
„Юбилеен сборник 150”, изд. „ПМГ-Баба Тонка”, Русе, 2014  
„Съвременна българска литература и изобразително 

изкуство – Алманах 1”, изд.„Сердика”, С., 2016   
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3. ЗАМРЪЗВАНЕ И ПОЛЕТ... КЪМ ЗВЕЗДИТЕ 
 

„Реши се и ще си свободен”, сборникът, който погълна „Враб-
че върху антената”, излезе в края на есента на 2001 -ва...  

Сборникът, който имаше няколко финала и няколко старта; 
дневникът, който бях започнала да мисля , че никога няма да 
завърша, приключи изведнъж, на 11 септември... Тогава разбрах, 
че не мога да напиша нищо за тази човешка трагедия, която 

направи разлом в новата история на света...  
Разлом... точната дума за времето, между публикуването на 

„Реши се и ще си свободен” и следващите ми книги...   
Трудно е да се каже коя е следващата ми книга. Дали новелата 

„Шофьори”, която написах през 1993-та и която бе публикувана 
на 04.10.2008 г. като е-книга от изд. LiterNet, или „Заскрежени 
птици”, публикувана също като е-книга на 10.04.2008 г. от изд. 
„Фондация Буквите”... Или „Светлата пътека към звездите”, 
която бе първата ми истинска , печатна книга, след „Реши се и 
ще си свободен”, също осъществена от изд. „Буквите”, но едва 
през 2010 г... Все още не съм сигурна дали електронните книги са  
толкова истински, колкото печатните, макар да създадох изда-
телство за електронни книги, което успешно се развива и създа-
ва  електронни книги ... 

Все едно – времето между „Реши се и ще си свободен” и след-
ващата ми книга е ледено поле, в което не искам да се връщам.  

 
 

ЗАСКРЕЖЕНИ ПТИЦИ 
 

КРЪГОВРАТ 
 

Есента дояжда живота ми.  
Едва пролазвам до края й – 
гъсеница свита в изгнили листа… 
 

Нагазвам в бялото на зимата.  
Като акула отхапва ме студа  
и вплитам сухи пръсти в сухи клони…  
 

Свивам се в покоя на дъжда.  
Кога дошъл е юни? С трева  
закичих си главата, с жита направих си  
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покров. Зърната падат в тучната  
земя – като сълзи от кехлибар, 
отронени върху кора на бор. 
 
Пълзят по хлъзгавата антрацитна плът.  
Отнасят ми душата надалеч. Потъвам.  
Дъждът шуми над мен,оплождайки пръста.  
 
Разпукват се цветята в тъмнина.  
Дали е пролет? Лято? Есен? Не.  
Дошъл е краят на деня.   
 

24.11.2000 
 

Електронно списание LiterNet, 16.07.2001, № 7 (20)  

„Заскрежени птици”, изд. „Буквите”, С., 2008;  
изд. „Изток-Запад”, С., 2011  
в-к „Земеделско знаме”, бр.1/2011  

  

ШИРОКИЯТ СВЯТ 

 
Ще тръгна ли  

някога по  
широкия свят?  

По безкрайните  
брегове на 
Вселената?  

Или  - просто 
ще стигна до  
някой друг град..  

 

06.01.2001 
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НОЩТА ОСЪМНА С ПИСЪЦИ 
 
Нощта осъмна с писъци.  

Измислици довяват 
утрото, без дъх останало.  

Орисници разказват приказки.  
Улисана ги слушам.  
Листа шумят изсъхнали.  

Горят в мъглата пламъци.  
Не, водопад от жълто  
се отприщи, със златни капки  

ме заля; удави ме.  
Измислена - на лист 
остави ме - да изгоря... 

 

10.01.2001 
 
 
ОГЛОЗГАНА ОТ ДЕЛНИЦИ 
 
Хванаха ме 

пръстите на делника.  
Душат ме. 
Дали е слънце или вятър; 
дали е сняг или роса - 
не питам. 
И не знам. 
Дали листата плачат,  
или дърветата  
настръхнали мълчат?  
Дали асфалта се разтапя,  
дали във локви крача - 
не виждам. 
Но вървя. 
Дали Луната грее,  
или съседът е отворил 
балконската врата  
и светлина оттам се лее;  
дали денят изгрял е - 
не разбрах. 
Но продължих нататък. 

Държат ме - 
пипалата на деня.  
И в нощите ми 
хищно впиват се.  
Изяждат всичко. 
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Лакомо преяждат.  
Не ми остана нищо...  
Ще дойдеш ли?  
Небе, и вятър, и звезди...  
Отрупани със сняг,  
корони на ели...  
Ела, очаквам те - 
не с болка, не с тъга.  
Очакване - откъсване. 
Пътека към нощта, 
която не е само моя - 
оглозгана от делници,  
сама... 

 

02.02.2001 
 
 

ОЧАКВАНЕ 

 
Очакване - 

усмивки от бодли,  
събрани от белите  
поляни на спомени 
несбъднати  
и оцелели  
бъдни дни. 

Очакване - 
събра ни. 
 

За миг 
изпепели ни  
докосване  
с очи и с длани. 
 

И с устни, 
очертани 
по маските на  
нашите лица, 

които крият, 
че очакваме мига, 
в който ще открием,  
че чакането  
прави ни щастливи.  

 

01.03.2001 
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Електронно списание LiterNet, 16.07.2001, № 7 (20)  
„Заскрежени птици”, изд. „Буквите”, С., 2008; изд. „Изток-

Запад”, С., 2011  
 
 
НАДВИСНАЛИТЕ ОБЛАЦИ 
 

Надвисналите облаци  
опитват 

да се отърват 
от товара си  
с печал. 

Не плача - 
чакам 
Слънцето 
да ги 
прогони. 

Цвъртенето на 
птици ме следи. 

Ще догоня пролетта, 
свита 
в неразлистените 
клони. 

Не зная 
как от сънищата ми 
се раждат дни - 
олекнали от 
грижи, 
тежки 
от сълзи.  
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МЪГЛАТА ЛАЗИ 
 

Мъглата лази  
по настръхналия гръб 

на хълмове бодливи.  
Мъглата рони  

дребни сълзи - 
искрят по ръбовете  
на тревата. 

Пречупват светлината  
на звездите, 
увиснали за миглите  
на планината. 

 
 

* * * 
Небето изсветля - 

зад изгрева 
се скри деня 

 
 

* * * 
Бяла мъгла - 

заскрежени дървета 
в снега. 

 
 

КАТО РАЗКЪСАНА 
 

Като разкъсана възглавница  
небето ръси сняг.  

Замръзнали  
кристалчета вода 

се гонят под зеленото сияние  
на уличните лампи 
и закъснялата Луна. 

Като светулки 
над цъфнали жита - 
отвя ги вятърът. 

Последната въздишка  
на съня отпрати ги 
обратно към небето. 
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ЕСЕН Е 
 

на татко 
 

Мъглата като  
плесен се  
е впила  
в дърветата  
и в мъртвите  
листа. 
 
Тревата  
зеленее и  
попива 
 
 
уморената 
прегръдка  
на дъжда. 
 

09.11.2001 
 

Електронно списание LiterNet, 18.12.2001, № 12 (25)  
„Заскрежени птици”, изд. „Буквите”, С., 2008; изд. „Изток-

Запад”, С., 2011  
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БОЛКА 
 
Болка –  
физическо усещане 
за безнадеждност,  
за край, 
за бездна…  
 
За нищо – 
зад което да отидеш,  
да се скриеш, 
да те няма… 
 
Болка – 
усещане за всичко,  
което няма  
да те приюти и  
да те иска; 
 
каквото няма 
да дадеш, 
за да си  
идеш… 
 

в-к  "Литературен форум", бр. 15/2002  
Електронно списание LiterNet, 13.05.2002, № 5 (30)  
„Заскрежени птици”, изд. „Буквите”, С., 2008;  изд. „Изток-

Запад”, С., 2011  
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ОГЛЕДАЛО 
 
Слънцето се оглежда  

в реката. 
А над нея - облаци. 

 

***  
Лъчите на слънцето 

плачат 
с последни  
сълзи.  

Висят като мигли  
разцъфтели треви  
върху храсти с  
напъпили стволи.  

Падат - като снежинки  
върху зелени води  
венчелистчета от 
сливови клони.  

 

02.04.2002 г. 
 

 

***  
 
Платноходка  

плува  
във полето. 

Не, 
счупена антена  
виси 
във небето. 

 

05.04.2002 г. 
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ПРОЛЕТ 
 

Снежни полета –  
зелени гори; 

цветни листенца 
в разлистени клони –  
сняг блести  
в иглолистни корони.  

Пълзят по билата 
бели мъгли. 
Капе дъжд - 
небесни сълзи 
и изгарят в  
горящата пролет. 

 

05.04.2002 г. 
 
 
***  
 

Птички чуруликат 
зад прозореца.  

С тънички  
крачета тичат 
по перваза. 
С мънички  
очи надничат 
в човешката  
ми стая. 

Пърхат над ръба - 
нехаят. 
Хващат се за него 
с човка. 
Дълбаят 
в ламарината 
следи. 

Търсят препитание  
в разпилените 
трохи 
на човешката ни 
щедрост. 

 

08.04.2002 г. 
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СТЕНИТЕ ПУКАТ  
 

Стените пукат 
като пуканки.  

Не - радиаторът 
изстива. 

Тихо пука  
радиаторът - 
Слънцето  
умира. 

Пуканките  
са готови - 
чакат някой  
да ги изяде. 

Кучката ми 
се протяга. 
Става, сяда. 

Гладно се  
облизва, 
ляга. 

Пукат пуканките - 
като радиатор, който 
топли стаята, която  
е изгубила ласката  
на слънцето, което  
скита зад близкия хълм... 
или по безкрайните  
пътеки на Вселената.  

Падат пуканки - 
като снежинки.  

Кучката ми ги лови.  
Пукат пуканки  

в кучешката челюст - 
като изстиващи  
стени. 

 

Електронно списание LiterNet, 13.05.2002, № 5 (30)  
„Заскрежени птици”, изд. „Буквите”, С., 2008; изд. „Изток-

Запад”, С., 2011  
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СТРАХУВАМ СЕ ДА СПРА 
 
Страхувам се  

да спра. 
И да погледна  
в себе си; 
зад себе си;  
зад всички  
изживени дни... 
Не изживени. 
Неизживени дни  
зад мен  
лежат. 
Лежи  
животът - 
неживян  
небивал 
несъбудил се.  
Ще се събудя ли?  
Да бъда Буда ли?  

Страхувам се 
да спра. 
И да погледна  
в себе си. 
Пред себе си;  
през всички  
неживени дни, 
в които - 
будни - 
очите ми се 
взират. 
Не намират 
път; не-път 
вървят -  
през преспи 
от листа  
затрупани. 
Затрупа ни. 
Не спирам. 
Вървя. 
Не се страхувам - 
будя се. 
Но по-пробудена  
не ставам. 
И не намирам 
брод към себе си.  
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Бродя - 
до края на   
Вселената. 

И стигам - 
крайното  
спасение. 

Спасявам - 
не себе си. 

 

17.02.2001 
 
 
***  
 

Денят залязва сред  
зелените хълмове,  
изядени от сивите  
коловози на магистралата.  

Слънцето наднича 
иззад скъсаните облаци - 
хвърля коси лъчи  
към асфалта. 

Колите фучат сред 
безоките капки  
и пак ги запращат обратно - 
в люлката на мъглата.  

 

09.05.2001 
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ЗАСКРЕЖЕНИ ПТИЦИ 
 
Снежни облаци  

обрулени висят.  
Заскрежени птици  
падат. Бяло е - 
като "отвъд". 

Не искам  
вятър да ме  
брули. 
Не искам  
времето да ме 
прокуди. 

И свивам  
замръзналите си   
крила.  
Като бяла птица  
падам. 
Не, летя - 
заскрежена капка  
забравена 
в небето, 
или избързал цвят,  
откъснат  
от полето... 

 

01.03.2001 
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ДЕН ЗА ПОЧИВКА 
 
Днес е  

ден  
за почивка;  
за откъсване.  
Ден  
за забрава; 
за съмване. 

Ден, 
в който други няма.  
В който няма - 
телефонни звънци  
тичане до финала  
плащане на такси  
викане на такси  
страх от това, 
което забравяш  
и онова,  
което предстои  
затръшнати врати  
дебнещи вратове  
лица-стени  
сърдити гласове  
спрели секунди  
бягащи часове  
пропуснати удари  
на сърце, 
което пъхаш в джоба 
и продължаваш...  
Накъде?  

Спираш. 
Препъваш се. 
Падаш. 

Стигнал си  
края... 

Ден за почивка?  
Не зная. 

 

 03.03.2001 
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ТЪКАНТА НА БИТИЕТО 
 
Днес... 

Опитвам се  
да проумея 
тъканта  
на битието. 
Опитвам се - 
да слея  
мисълта  
с това,  
което стои  
отвъд нея;  
отвъд мен; 
отвъд сетивата; 
отвъд понятията  
за нещата, 
които кратко  
сме изграждали - 
пипайки, питайки  
чувайки, чувствайки,  
чакайки, страдайки,  
вдишвайки, вкусвайки,  
виждайки... мислейки?  

Днес. 
Слънцето наднича 
през стъклата на  
кроткия ми дом. 
Днес - 
лъчите му разсичат  
стаята - 
като с трион.  
Падат стружки  
светлина  
на пода. 
Ровя с пръсти - 
галя, вдишвам, 
вкусвам, виждам...  
мога -  
да докосна и това,  
за което сме пропуснали  
да измислим имена. 

Днес. 
Опитах се  
да проумея 
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тъканта на битието.  
Опитах се... 
Ще смея ли  
Утре пак 
да продължа?  

 

23.01.2002 
 
 
СТРАХ 
 
Страх - 

от тъмното. 
Страх - 

от бурята. 
Страх - 

от бъдното. 
Страх - 

от това, което  
е било. 

Страх - 
от болката  
и от умиране. 

Страх - 
от многото  
"защо?" 

Страх -  
от идващото 
зло. 

Страх - 
ще бъдем ли  
обичани? 

Страх -  
когато сме. 

Страх - 
от себе си. 

Страх - 
от другите. 

Страх - 
когато сме  
сами. 
Страх - 
душите си  
погубихме. 
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Страх - 
а ако не?  

Ако няма 
тъмно, 
буря,  
бъдно, 
минало? 
Ако няма 
болка  
зло  
защо, 
умиране? 
Ако няма 
обич, 
пречки 
и души - 
ще сме 
щастливи ли?  

И дали  
ще сме 
били??? 

 

05.11.2001 
 
 
ОТНОВО СТРАХЪТ 
 

Страхът 
отново движи ръката ми. 

Страхът -  
отново е изсушил гърлото ми.  
Страхът - свил го е - 
кълбо от пръст, или  
топка от спечени емоции...  

Страхът... 
Искам да забравя: 

миналото и бъдещето; 
пропуснатото и небилото;  
билото, което не е трябвало;  
нетрябвалото, което е станало...  

Късове спомени...  
Не спомени - 
време, в което стоим.  
Там някъде, дреме. 
Там някъде - 
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между миговете и  
бреговете, които градим...  
Там някъде -  
между топлите гънки на мозъка,  
където сивите клетки са скрити...  

Не можах да науча  
достатъчно математика,  
за да стигна чрез нея  
дотам. 
Но знам -  
там някъде бягат 
изгубените измерения.  

Там някъде - 
отиваме... 
Няма добри... 
Там някъде - 
няма раждане; 
няма злини;  
няма прераждане; 
няма съдби... 

Съществуваме 
успоредно,  
едновременно,  
винаги. 
Това сме, 
което сме били.  

Имагинерната Вселена -  
абсурдно близо е до нас.  
Скрита, свита, смалена - 
в сивите клетки на ума -  
трепти, изкривена,  
другата представа за света.  

Електроните се движат  
с надсветлинна скорост 
в атома - 
скачайки от едно  
енергетично ниво  
на друго. 

Същото е 
с протоните  
и неутроните  
в ядрото. 

С глуоните, 
с мюоните 
и с кварките 
и с шарките... 
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с които боядисваме 
света на силите,  
които не познаваме.  

Безсилие обгражда ни,  
когато се опитваме 
да видим;  
да усетим; 
да разберем; 
да обясним... 

Спим, прокуждайки  
света, в който не  
можем да влезем. 

Математиката разсича  
тъканта на битието.  
Все по-навътре дълбае; 
все по-дълбоко навлиза.  

Уравненията й като ремъци 
опасват изгубените ни  
представи за идентичност 
и смисленост. 

Уравненията й опазват 
изгубената действителност;  
предпазват - от загуба на 
самоличност. 

Пак стоя на стария бряг.  
Пак - в краката ми дреме 
Битието. 
Как да тръгна?  
Как да стигна?  
Как да вървя?  

Омекнали,  
коленете ми 
пак се свиват -  
на кълба. 
Пак на топка - 
увивам се. 
Мека, кална, смалена...  
Ще направя ли крачката?  
Ще бъда ли - променена? 

 
24.01.2002 
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ИЗМЕРЕНИЯТА НА ВРЕМЕТО 
 
Не е насочен  

вектор времето. 
Не е река. 
Не е поток. 
И не тече - 
от минало  
към бъдеще. 

Защото... 
И отрицателното  
време е време. 
Време е и сега.  

Време е - което помним. 
Време е - което правим. 
Време е - което е било.  
Време е и онова,  
което би могло  
            да е било  
                 да е  
               да бъде... 

Всичко съществува  
заедно, 
едновременно,  
там, 
където се срещат 
шестте измерения  
на Вселената. 

Не искам да питам - 
искам да знам. 

Някъде там,  
запокитени; 
някъде там  
затулени - 
в онези забравени  
плевясали,  
клеясали  
95 % от паметта,  
които са заключени...  
там ли са прибрани 
отскубнатите  
прокудени  
изгубени  
измерения на света?  
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Казват,  
че били седемнайсет,  
в сфера с диаметър  
метър на минус  
трийсет и девета...  

... засега не търся  
другите единайсет...  

Може би себе си  
пак ще потърся.  
Ще се повторя ли?  
Ще се намеря ли?  
Ще мога ли  
пак отначало  
да търся? 

Ще се изтръгна ли  
от точката  
в която стоя? 

Ще тръгна ли  
пак? 

Как искам да докосна  
безбройните си образи,  
разпръснати в онези  
измерения, които  
искам да сплотя.  

Все някога  
все някъде  
все някоя  
от нас  
ще го  
на- 
пра- 
ви. 
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СКОРО ЩЕ СТАНЕ ТЪМНО 
 
Скоро ще стане тъмно.  

И безопасно -  
за мислене. 

Лъчите на Слънцето 
ближат пръстта под 
прозореца - съвсем 
полегати са. 

Плъзват се покрай  
съседните сгради -  
срязват сянката  
на липата. 

Промъкват се през  
стъклото - продупчени  
от процепите  
на щорите. 

Чакам - свита на дивана,  
в очакване на тъмното.  

Драскам драскулки  
върху бялата плът 
на хартията.  

И се опивам  
от усещането  
за писане. 

Писане... 
като бягство.  

Писане. 
Като изкуство?  

Само да дойде  
тъмното. 
Само да стане - 
безопасно 
за мислене. 

 
01.04.2002 г. 
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ДА НЕ Е ДНЕС 
 
Не знам  

как да продължа.  
С Вчера ли?  
С Утре ли?  

Само Днес 
да не е;  
да не е Сега;  
да не е Е. 

Препускаме - 
от минало  
към бъдеще. 

И няма настояще. 
Страх ни е - 

в точката на настоящето  
да сложим нулата  
на координатната  
система на Времето.  
И бягаме. 
Препускаме  
по трите взаимно  
перпендикулярни оси  
на пространството - 
насочени към  
дъното,  
високото, 
простора. 
И бягаме. 
Изтръгваме се  
от трите взаимно 
перпендикулярни оси  
на времето, 
насочени  
към миналото, от което  
искаме да се измъкнем; 
към бъдещето, в което  
искаме да се промъкнем... 
към... 
настоящето... 

Остър меч,  
насочен  
към ума 
сърцето 
същността... 
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Като игла  
от нажежен метал;  
като кинжал - 
настоящето  
ни съсича. 
Времето  
тича  
през  
нас. 

 

01.04.2002 г. 
 

Електронно списание LiterNet, 12.07.2002, № 7 (32)  
„Заскрежени птици”, изд. „Буквите”, С., 2008; изд. „Изток-

Запад”, С., 2011  
 
 
ХОМОТ 
 
Хвърляш си  

душата  
някъде - 
а после  
я прибираш - 
дрипава. 

Избърсваш с  
нея скритите 
си кътове 
и после  
я простираш - 
дъхава. 

Цъфти душата. 
Избуява, пука се.  
Петната на плътта  
просмукват се.  
Растат,  
разпукват се - 
като цветя  
върху торена  
пръст, 
като цвърчаща 
плът, 
която ражда  
червеи... 
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Изхвърлил си  
душата - 
никъде. 

Не можеш да 
държиш  
веригите, 
които хапят 
дланите ти, 
впити  
в бъдното ли  
в днешното ли  
в спомена ли?  

Изхвърлил си  
душата - 
никъде. 

Не можеш да 
държиш  
хомота й, 
захапал 
дланите  
до кокал. 

 
15.05.2002 
 

 
* * * 
 
Сърцето - камък 

ръбест, 
търкаля се  
в гърдите. 

Стомахът - пиявица  
изсмуква 
всички сили  
скрити. 

Ръцете - хищници  
разкъсват 
гладни  
същността ти. 

Очите - вещици  
пак нищо неразбрали  
затварят те  
в съня си. 

 

06.06.2002 
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ЗДРАВЕЙ, ИЛИ ДОВИЖДАНЕ 
                                     

на баба 
Здравей, 

или  
довиждане... 

 
До следващия път, 

когато пак 
ще бродя в мрака; 
нощта ще ме души;  
ще тичам, ще хвърча - 
по черните следи  
на звездните талази.  
Ще търся твоите очи - 
забулени зад пелени  
от прах, разпръснат 
от раждането на звезди.  

 
Довиждане,  

или - 
здравей... 

 
Аз пазя всичко  

в паметта си. 
И още вярвам, че 
ще се срещнем 
зареяни там някъде,  
където свършва  
Времето. 
Защото още не е  
намерена онази  
светлина, родена  
от избухването  
на Вселената. 

  
06.06.2002 
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ПОРОЙ ОТ ПТИЦИ 
 
Животът все повече ме 

всмуква във въртопа си  
Все повече ме мачка 
с тежестта си.  
Не мога да летя. 
Не мога да мечтая.  
Не мога да чета  
и да творя... 
Не ми остава нищо  
зная - 
заспивам стогодишен сън.  

Сънувах - плача. 
И видях - как 
чистите сълзи  
превръщат се  
в порой от птици.  
С крилете си  
ме носеха  
и гонехме  
разпръснатия прах 
на изгорелите зеници,  
които някога  
видели са  
Взривът на Битието.  

 

16.06.2002 
 
 
* * * 
 
Езеро - къс  

огледало, 
захвърлен  
сред полето. 

Езеро по здрач - 
парчета от стъкло  
разпръснати  
в небето. 

 

11.05.2002 
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МАГЬОСНИЧЕСКА НОЩ 
 
Магьосническа нощ.  

С Луна, отворена  
като око  
в челото  
на небето. 

Магьосническа нощ - 
звездите са избягали  
далеко, 
подгонени  
от злачните  
лъчи на Слънцето,  
което се оглежда  
в лицето на   
старата Луна. 

Магьосническа нощ,  
в която светулките 
блещукат  
над пожълтелите жита - 
припламват и угасват - 
с ритъм на сърца.  

Магьосническа нощ.  
Изгубени метеорити  
падат като дъжд 
в степта. 

Магьосническа нощ - 
ела! 
За да останат  
блясъка  
и мрака. 
За да я няма  
сивотата, 
която впива се  
в душите и  
в телата - 
без дъх оставя ни  
зациментира ни;  
отравя ни. 
Превърнати  
във камъни  
оставяме душите си  
да скитат надалеч...  

Магьосническа нощ - 
вдигни магията от нас - 
с билки и цветя; 
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с цъфнали жита  
с кръглата Луна;  
с въздишащи светулки...  

Магьосническа нощ,  
в която майчини милувки  
ни правят по-добри... 

  
24.06.2002 
 

Електронно списание LiterNet, 21.08.2002, № 8 (33)  
„Заскрежени птици”, изд. „Буквите”, С., 2008;  
 изд. „Изток-Запад”, С., 2011 г.  

 
 
БУНТ 
 
Да бъдеш  

в бяло. 
Да бушуваш 

в сините простори  
на зората... 

Да газиш  
бос 
в росата... 

Да лудуваш... 
Да дишаш  

капките от сблъсъка  
на морските вълни  
с брега. 

Да плуваш  
срещу течението  
на реката. 

Да се бунтуваш  
срещу природата  
и бога. 

Да искаш  
онова,  
за което  
казват,  
че "не може". 

Да жадуваш  
свобода... 
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ЗИМА 
 
Трева и сняг - 

под тях  
наднича  
черната  
плът на пръстта.  

 

 
ЗАБРАВА 
 
Тъмнината бавно  

поглъща облаците.  
После - полето. 
Шосето пълзи  
между хълмове, 
забили глави  
сред звезди.  

Небето светлее  
на запад. 
Очите му 
плачат. 
Палач е  
нощта. 
Клепачите  
падат. 

Забрава. 

 
 
БЕЗВЕТРИЕ 
 
Облаци плуват 

като лилии  
в застоялите води  
на блато. 

Синьото на небето 
стана розово.  

Розовото на Слънцето 
заблестя. 

Зелени облаци  
отплуваха -  
като ладии -  
по река. 

Изгрев. 
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КОПИТА НА ГАЗЕЛА 
 
Усещам кожата си - 

гладка и гореща. 
Тупти кръвта, пулсира - 
изгаря в капилярите.  

 
Усещам и ръцете си - 

копнеещи да грабнат 
на слънцето и вятъра юздите;  
да ги изтръгнат от кошмарите.  

 
Усещам глезените си - 

като копита на газела   
докосват крехката трева; 
прегазват дивите простори.  

 
Електронно списание LiterNet, 22.12.2002, № 12 (37)  
„Заскрежени птици”, изд. „Буквите”, С., 2008;  
 изд. „Изток-Запад”, С., 2011  
 
 
БЯЛА И ГОЛА 
 
Бяла и гола... 
Заспивам – 
преди да започне нощта.  
Все едно ми е - 

дните, падайки върху мен 
ме изгладиха. 

Все едно ми е - 
клони по мен 
не останаха. 

Бяла и гола съм - 
нищо по мен не цъфти. 

Падат снежинки - 
не, пролетен цвят 
ме вали. 

 

Електронно списание LiterNet, 20.10.2003, № 10 (47)  
„Заскрежени птици”, изд. „Буквите”, С., 2008;  изд. „Изток-

Запад”, С., 2011  
„Съвременна българска литература и изобразително 

изкуство. Алманах 1”, изд. „Сердика”, С., 2016 г.   
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РАЗМИНАВАНЕ 
 
Светли пътеки  

към чужди съдби.  
Разминаване. 

Затварям очи. 
Фарове светят.  
Стъклото блести.  

Отминаваме. 
Няма докосване;  

няма усещане за 
общност дори.  

Като различни   
Вселени - 
червени  
и бели - 
пътуваме, 
прилепени  

към сивата  
плът 
на шосето. 

 

Електронно списание LiterNet, 20.10.2003, № 10 (47)  
„Заскрежени птици”, изд. „Буквите”, С., 2008; изд. „Изток-

Запад”, С., 2011 г.  
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СВЕТЛАТА ПЪТЕКА КЪМ ЗВЕЗДИТЕ 
 

Бяло и скреж – думите изгубиха цвета си; стахувах се, че е 
завинаги. Въображението се превърна в празен звук без съдържа-
ние, пуста пътека. Не просто не можех да пиша публицистика и 
художествена проза; дори не можех да чета публицистика и 
художествена проза; не можех да чета и поезия. Думите не само 
нямаха цвят; нямаха плътност и образност... Думите вече 

нямаха смисъл, освен онези, в специализираните юридически и 
научно-технически текстове – сухата проза на живота и жи-
вителната проза на бягството към Вселената.  

Тогава поезията се върна; способността за писане на поезия ... 
не като звезден порой, не като земетресение, а като въже за 
спасение... 

 
 

ОКОТО НА КОМПЮТЪРА 
 
Токът спря. 

Угасна окото  
на компютъра. 
Мъртъв циклоп  
лежи  
на бюрото ми. 
Трупът му  
тежи. 
Протяга   
озъбената си клавиатура,  
и ближе  
ръцете ми. 
Пръстите ми  
пробягват  
по белите зъби.  
Тихо тракат  
самотните  
челюсти. 
Чакат 
потока  
на насочените електрони 
да върне живота  
на беззъбите им половинки.  
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***  

Мониторът отвори око.  
Блещука  
като слюнка  
в беззъбата уста  
на старец. 

 

10.05.2006 
 

Електронно списание LiterNet, 08.04.2007, № 4 (89),  
Литературен сборник „Детелина-ІV”, изд.„Майобо”, Враца, 

2008 г. 
„Светлата пътека към звездите”, изд. „Буквите”, С., 2009, 

2010  
 
 
ЩЕ МЕ СЪБУДИШ ЛИ? 

 
Ще ме събудиш ли,  
мили? 
Ще изметеш ли  
свилата, 
обвила  
ума ми? 
 
И духът ми, 
чист, 
ще зазвъни ли?  
 
Мамо, прости ми! 
Днес друг люлее 
сърцата ми. 
 
Онова, което от години  
не бие - 
като камък се търкаля  
в клетката на ребрата ми –  
може  
да я разбие. 
 
И онова, което от страх 
се е свило в юмрук – 
напук 
ще се пукне. 
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Кръвта ми ще бликне – 
телесен боклук,  
върху който ще цъфне,  
преди да помръкне  
(за кой ли път), 
това, което  
прави 
поета. 
 

26.04.2006  
 

Литературен сборник „Детелина-ІV”, изд. „Майобо”, Враца,  
2008  
„Светлата пътека към звездите”, изд. „Буквите”, С., 2009, 2010  

 
 
СВЕТКАВИЦА 
 
Искам да горя. 
Като светкавица –  
миг, два... 
 
Искам – да разпоря 
синевата. 
 
Искам – като пор 
да се заровя  
във гората. 
 
Искам – да умра. 
И да живея  
вечно. 
 
Искам – да съм 
по-човечна. 
 
Искам – да не съм 
това, което съм...  
 
Но, харесва ми – 
да бъда в сън...  
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ЛЕТНИЯТ ДЕН 
 
Летният ден  
уморен 
си отива. 
 
Пробива 
плътта  
от пространство  
и време, 
която обвива  
души  
и Вселени. 
 
Отива си – 
шумен, 
отруден, 
обесен... 
 
Отставя ни -  
свити да дремем, 
увили  
главите си  
в плесен. 
 
Сънуваме прави  
сънища бели. 
Къде ли, къде ли  
си, eсен?  
 
Очите ни парят 
от цветни шрапнели,  
отнасят ни мислите 
с песен. 
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СВОБОДНА СЕ СКИТАМ 
 
Животът се случва.  
Като валяк минава  
през мен – 
всеки ден. 
 
Животът отмива  
брега, който оставям  
след мен – 
всеки ден. 
 
Всеки ден –  
дворецът от пясък  
се срива – 
отива  
в морето. 
 
И ето – 
свободна се 
скитам; 
отлитам! 
 
Ръждив и  
разкъсан 
лежи  
сред вълни  
синджирът, 
вплетен  
в мойте коси. 
 
Ръждив и  
разкъсан – 
сред свежи  
треви… 
В синджира 
се спъват 
други души… 
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ДУМИТЕ СЕ ЛЕЯТ ЛЕКО 
 

Думите се леят леко 
и ме носят надалеч. 
Римите пулсират меко – 
впримчват като ласо.  
Режат като меч. 
 

Алманах „Нова българска литература. Поезия 2009.”, изд. 
„Буквите”, С., 2009  
„Светлата пътека към звездите”, изд. „Буквите”, С., 2009, 2010  

 

 
ПАЛАЧ 
 

Мокра козина  
край пътя –  
облаците плачат. 
Скърцат гуми 
по асфалта –  
викът на палача.  
 

„Светлата пътека към звездите”, изд. „Буквите”, С., 2009, 2010  
„Съвременна българска литература и изобразително 

изкуство – Алманах 1”, изд. „Сердика”, С., 2016  
 
 

ДУМИТЕ - ХИЩНИЦИ 
 

Думите – образи; 
думите – хищници. 
Идват и бягат – 
измислици. 
Думите падат –  
плод или камъни?  
Думите чезнат – 
измамени. 
 

„Светлата пътека към звездите”, изд. „Буквите”, С., 2009, 2010  
„Юбилеен сборник 150”, изд. „ПМГ Баба Тонка”, Русе, 2014  
„Съвременна българска литература и изобразително изкуство – 
Алманах 1”, изд. „Сердика”, С., 2016  
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4. ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ 
 

„Светлата пътека към звездите” излезе като електронна 
книга, но това вече не беше достатъчно. Исках я истинска, кн и-
жна, печатна. И докато чаках отпечатването ѝ, написах след-

ващата – „Искам себе си”.  

Дневник? Диалог?Хайбун?Поезия или проза ; хайку, или трис-

тишия,  фрагменти от образи, стари рисунки и нови форми,  

намерена същност? 

Не знам дали се открих, но се поисках. Не знам дали се завър-

нах, не знам към какво ...  

Знам само, че вече отново започнах да искам...  

 

ИСКАМ СЕБЕ СИ 
 

КРАЯТ НА ПЪТЯ 
 
Стигнах края  
на пътя. 
Нищо няма там – 
земна пустош  
и небесен плам.  
 
Отвях  
зърното 
от плявата... 
Не успях 
да намеря  
истината  
за живота. 
Само спасих  
вярата –  
в доброто. 
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ЦВЕТЪТ НА ЗИМАТА 
 
Уморени лъчи се измъкват 
от зимния ден. 
Синевата изгуби  
цвета си  
в дъжда. 
Уморени листа се изтръгват 
от снежния ден.  
Дърветата губят  
дъха си  
в калта. 
Целта  
на живота? 
Цветни петна още блестят в мрака. 
Измъквам душата си плахо  
от капана на стиха.  
Вятърът трака – 
размахвам крила.  
 
Крила  
ли?  
Безкрила  
съм, 
скрила  
лицето си  
в шепа трева. 
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ГЛАСЪТ НА ТАТКО 
 
Глас за нещо ново,  
подкрепа за всичко.  
Глас – отново  
да тичам 
към други предели - 
да питам;  
да искам; 
да дишам; 
да пиша. 
Въздухът свисти  
между стиснатите  
ми зъби. 
Озъбена вечер 
ми схруска ръцете...  
Поличба за утре? 
Светът е далече.  
 
 
ШАПКА-НЕВИДИМКА 
 
Сложих шапка -невидимка. 
Вървя сред преспи сняг  
и гледам как 
водата се процежда  
от каменния бряг 
на тротоара. 
Сложих шапка -невидимка. 
Вървя сред кал и киша.  
Не искам пак 
да пиша  
за своя впряг...  
Треперя... 
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ПОЖАРЪТ НА ДУМИТЕ 
 
Ще опазя ли  
пожара на думите?  
Жажда – да съм свободна  
ме жари... Дали  
ще остана стихия?  
Дали пак ще съм жива?  

 

 
ЖИВОТЪТ – ДЕН 
 
Животът в ден  
събрах –  
спомени,  
усмивки, 
песни, 
снимки – 
ведри утрини  
и тъмни  
нощи – 
сплетени  
на плитки... 
Всички болки,  
всички клопки,  
всеки път нагоре, 
всяка горест, 
всяка радост –  
падат като метеори...  
Светят в черното небе,  
преди да ме целунат 
с трясък, 
кратери дълбаят в мен 
и посипват ме  
със пясък... 
Ден живот ли имах,  
или животът си  
във ден събрах?  
 

Алманах „Нова българска литература. Поезия 2010”, изд. 
„Буквите”, С. 2010  

„Искам себе си”, изд. „Изток-Запад”, С., 2011  
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СЪСТОЯНИЯ 
 

След второто, печатно издание на „Заскрежени птици”, за-
почна подготовката за „Състояния”.  

Защото „Състояния” не е просто книга. „Състояния” е гале-
ри; намерените форми и цветове в думи и багри...  

Дали е „хайга”, не знам. „Състояния” е състояния на тялото 
и духа в картини с думи и багри.  

 
 
ЗЕМЯТА ПЛАЧЕ 
 
Небето като  
похлупак се спуска над 
нивята... Дъждът 
попи в пръстта... Птичи грак.  
Гларуси летят.  
Мъгла пови реката...  
А гарваните  
кацат в рохката бразда...  
Семена... Върви  
селякът като сянка  
след сеялката,  
дрънчат вериги върху 
колела... Тупти  
сърцето му в ребрата...  
Къде остана  
младостта, когато смях 
момичешки се 
сипеше в простора? Ах,  
камък... Строполи  
се старецът в пръстта... а  
пари, като гръд 
земята. Приласкава  
го, като жена... 
Любов остана ли му? 
Вее вятърът 
в мъглата... Затворил е  
очи... Житата. 
светят в синевата на  
миналите дни . 
Насилвана, линяла...  
Поена с кръв, не  
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с пот, пустяла... и пак, и  
пак... ограбвана...  
И пак – нехалите за  
нея я държат...  
Върви покрай реката  
в гъстата мъгла. 
И слуша – гъгне трактор 
в тишината... Пак 
чужди я орат... И пак  
за него няма  
ни зърно, ни живот... ни...  
Тихо е. Денят 
звъни далеч... Изправя  
се човекът и  
чува тропот на коне.  
Те цвилят покрай  
него и милват с нежни  
гриви потното  
чело. Просветва слънце...  
Капките роса 
блестят като зора... и  
литват птици към  
небето. С крилете си  
отнасят духа  
на селянина... Пустош.  
Земята плаче. 

 
в-к „Литературно земеделско знаме”, бр.6/2012  
„Състояния”, изд. „Изток-Запад”, С., 2013 г.  
 
 
* * * 
Заспах под голи  
клони. Тичинков прах ме 
покри... Пролет ли?  
 
 
* * * 
Сред езерото –  
житни класове стърчат.  
Наводнение. 
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* * * 
Хруска пясъкът 
под уморени стъпки,  
зората преглъщам със 
сол напоена… 
С напукани устни се  
смея – вечерна роса… 
 

 

ВСТРАНИ ОТ СТРЪМНОТО 
 
Листата падат като слънчеви лъчи - 
по пясъка, под ходилата,  
и тъпчем слънцето, а после се препъваме 
от паяжините на светлината.  
 
Очите ни се реят в необятното.  
Душите, задушени, гинат.  
Линеят, вклинени в решетката на тялото.  
Вървим по своите пътеки вяло.  
 
Встрани не стъпваме - встрани е стръмното. 
Листата падат жълти, като 
слънца се гонят, увлечени от хватката на  
гравитационен колапс.  
 
Вървим встрани от стръмното 
и тъпчем по лицата си -  
утъпкваме пътеките,  
не питаме за бъдното.  
 

в-к „Литературно земеделско знаме”, бр. 5/2013  
 „Състояния”, изд. „Изток-Запад”, С., 2013 г.  
„Съвременна българска литература и изобразително 

изкуство – Алманах 1”, изд. „Сердика”, С., 2016 г.  
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5. БУРЯТА 
 

За „Бурята...” още не мога да пиша... за „Бурята сплита ръ-
це” и бурята, която отнесе живота ми.  

Тя още бушува, талазите й още ме рушат и извайват.  
Бурята ме промени. Разкъса ме на късове, а късовете раздроби 

на песъчинки. Но всеки къс е с моето лице и всеки къс расте и 
дава плодове, във  всеки плод е същността ми.  

 
 

БУРЯТА СПЛИТА РЪЦЕ 
 

АФАЗИЯ 
                                            На Надежда, с надежда  
 

Главата ми звъни от думи,  
а ти - погълнато мълчание.  
Къде е мостът, 
по който ще те стигна,  
по който ти ще минеш,  
за да се върнеш?  
Изгнил ли е?  
Потънал е в мъгла?  
Кога ли ще се скъса...  
Мълчание... 
не, безсловесност.  
Разпуснати коси -  
въжета скъсани,  
скъсени разстояния  
към бездната,  
която ни дели  
от безсетивните...  
Афазия... 
Къде е дъното,  
в което ще потъваме, 
все по-дълбоко ще се губим...  
Ще плуваме  
върху тави - 
обесени от пяна...  
Вълните се разбиват  
в бреговете ми...  
Къде остана, мамо??? 
Къде съм аз?  
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Аз - мостът, по който 
ще тръгнеш, 
ще се върнеш... 
Тъмно е - 
в очите ти, 
понякога е  
стъклено, 
понякога - 
сълзи. 
Понякога със глас се смееш,  
понякога със дни немееш. 
Знам, няма си,  
не чакам думи.  
Чакам да срещнем  
погледите си. 
Да трепнеш  
с мигли,  
да ме погледнеш...  
Дори да стенеш - 
понякога и този звук  
е знак,  
че съществуваш,  
че си тук... 
че чуваш думите,  
които звънят в главата ми...  
Днес - чувам глас,  
и стон,  
и смях... 
Усещам докосването на ръката ти,  
когато погледът го няма.  
Завърна ли се?  
Днес дясното око е мокро,  
с лявата ръка ме галиш.  
Усмихна се и кимна,  
когато ти прочетох  
твоя стих, 
дори посегна  
да хванеш вестника с ръка.  
Ръката се размина със хартията - 
еднакво неодушевени са  
и пълни с дух, без сетива...  
Но думите те стигнаха,  
бушуваха в главата ти,  
окото ти блести - не стъклено, а влажно.  
Ръката ти е топла и топли моята ръка...  
Завръщаш ли се, мамо? 
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По моста,  
който изгради отдавна...  
Вървиш по мене, зная,  
ще те издържа... 
  

в-к „Литературно земеделско знаме”, бр. 3/2015 г . 

 

ЛЕТНИ ДЕЛНИЦИ 
 

Като земноводно  
усещам с кожата си  
сладостта на влагата…  
Нощ… 
Още  
с вкуса на неделя… 
Още  
свободна, 
още  
със воля - 
за полет... 
Да се рея, 
да се слея  
с росата, 
с аромата 
на дъжд и трева… 
Отрова капе  
от всяка секунда,  
която приближава  
делника…  
Влива се в кръвоносната ми  
система, 
разяжда ме, 
взривява ме, 
разпилявам се...  
Хвърчат  
очите ми - 
зениците им  
се стичат 
по стената… 
 

в-к „Литературно земеделско знаме”,  бр.4/2015 
„Бурята стлита ръце”, изд. „Захарий Стоянов”, С., 2016 г. 
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НЕБЕТО Е ЗЕЛЕНО 
 
Сънувам, че летя.  
Високо и злачно. 
Сенките на звездите 
тичат край мен - 
докосват ме - 
като дъжд, 
като мъгла. 
Може би  
не сънувам. Летя.  
Докосват ме  
облаци  
и птици. 
Небето е под мен.  
Греша, 
това са твоите  
зеници. 
Времето ме  
задави, хълцам,  
преглъщам миговете  
на годините. 
Падам - 
в утробата на тревата  
и боли -  зелено. 
Небето е зелено.  
Не сънувам. Не летя.  
Това са твоите очи - 
в зелено плачат.  
 

в-к „Литературно земеделско знаме”, бр.6/2015 
„Бурята стлита ръце”, изд. „Захарий Стоянов”, С., 2016 г. 
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СВЕТЪТ Е ЦИРК 
 
Светът е цирк... и  
ние сме актьорите - 
и клоуни, и зверове...  
Дресьорите размахват 
кожи и кожите се късат  
от наште гърбове...  
Зрителите ръкопляскат - 
плесници лепнат по лицата ни.  
Пестници свиваме 
и се оглеждаме - 
огради и стени  
притискат ни  
отвсякъде  
и стискат 
оголелите ни вратове.  
Не са стени, огледала - 
във тях се блъскаме - 
и клоуни, и зрители,  
и зверове - 
развяваме  
разкъсаните си тела - 
от тях не стават знамена, 
а само мачти 
с дрипави платна.  
И зрители и клоуни сме - 
в цирка,  
който построихме 
от костите на идващите дни.  
 

в-к „Литературно земеделско знаме”, бр.1/2016 
„Бурята стлита ръце”, изд. „Захарий Стоянов”,    С., 2016 г. 
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МИГ 
 
Светещите лапи на деня  
дращят по очите ми, приспани...  
Палят дробовете ми. Свистят 
свилени коси, раздрани.  
 Рани в клетките ми тлеят –  
 ято разпиляно... излетя.  
Ятото на мислите ми – бели... 
Бях ли аз мечта...  
 
Бях ли твоята мечта?  
Бях ли полъх, светлина...  
Бях ли – ласка на дъжда...  
Бях ли – морска пяна...  
 
 Тихо тракат мокрите стъкла –  
 като миглите върху  очите ми.  
 Миг... отмина пролетта.  
 Лятото стоварва се върху плащите ни.  
 

в-к „Литературно земеделско знаме”, бр.2/2016 г. 
„Съвременна българска литература и изобразително 

изкуство – Алманах 1”, изд. „Сердика”, С., 2016 г.  
 
 
ТАРАЛЕЖОВИ БОДЛИ 
 
Таралежови бодли.  
Всяко докосване боли.  
Всяка дума е камък,  
всяка мисъл е стон.  
Впримчен живот. 
Настръхнали същности.  
Разсъблечени души.  
Примките на годините  
белят слой след слой 
от личностите ни.  
Ставаме все по-голи - 
като новородени.  
Все по-зли... 
Днес падат задръжките 
на възпитанието,  
на образованието,  
на морала - 
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които са ни втълпили,  
които сами сме изградили...  
Рухва сградата  
на човечността  
и остава - 
зееща уста... 
И душа - таралеж. 
Зъбите хапят - 
от глад 
и от скреж. 
Бодлите бодат -  
последен страж  
на барикадата  
пред времето.  
Зад нея вече нищо няма.  

 
в-к „Литературно земеделско знаме”, бр.3/2016 г. 
„Бурята стлита ръце”, изд. „Захарий Стоянов”, С., 2016 г. 
 
 
БЕШЕ НОЩ И ДУШИТЕ НИ СВЕТЕХА 
 
Беше нощ  
и душите ни светеха - 
разпилени от вятър светулки?  
Искри над пожар? 
Днес - 
души вече нямаме  
и не виждаме  
тъмното. 
Прах от души -  
това ли остана?  
Стърнищата нямат  
нужда от пламъци.  
Днес - 
крачим щастливи,  
вием високо, 
пием праха на живота...  
Нахлузваме си хомота  
на участта - 
да бъдем асфалта  
по магистралата  
на Вожда. 
Днес... 
Избледнява денят,  
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става позрачен,  
призрачно крачим. 
Затварям очи. 
И...  
Изчезвам? 
Не се гневя  
и не виня  
и не отричам... 
Не се увличам  
по мечти – 
за бъдеще,  
за синьо,  
за свободно. 
Дори не стъпвам в стъпките на спомените  
            за преди - 
            когато имахме желание -  
да бъдем други,  
да бъдем хора. 
Душата ми е боса и мълчи,  
и не оставя ходилата си по пясъка  
            към Утре. 
Днес... 
с мислите си да се облека не мога - 
разбягват се - 
като взривените неврони на мозък… 
Или като цвета на глухарче през май.  
 

                                12.09.2015 
 

в-к „Литературно земеделско знаме”, бр.3/2016 г. 

„Бурята стлита ръце”, изд. „Захарий Стоянов”, С., 2016 г. 
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ВИСОКОСНИЯТ ДЕН 
 

Високосният ден –  подаръкът на календара, откраднат от 
природата.  

„Високосният ден” е книгата, която откраднах от Приро-
дата. Всеки стих, всеки миг от нея е вдъхновен от живота, кой-
то не трябваше да се „случва”, който не беше предвиден и „на-
чертан” по картата на битието... Защото всеки миг от послед-
ните няколко години е отвоюван от тъканта на Вселената и 

пресътворен, материализиран, от волята за живот . 
 
 

ВИСОКОСНИЯТ ДЕН 
 
Тихо изтича високосният ден –  
подаръкът на календара,  
откраднат от природата. 
Тиха тъга тъче примки  
по бузите ми –  
миглите ми  
заприличаха на бесилки.  
 
***  
Нощта е вън, зад завесите – 
обляна от бялата луна.  
Сгушила си е в шепите  
цялата земя. 
Мракът бавно се разкъсва –  
като мираж, 
като черен сняг,  
като саждите  
по вътрешното 
на клепача. 
Чакам утрото –  
страж  
на тишината. 
 
***  
Дните минават през мен – 
като вятър 
през кър... 
Пуста пустиня пустее навън –  
кърви кръгозора –  
есен. 
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„Съвременна българска литература и изобразително 
изкуство – Алманах 1”, изд. „Сердика”, С., 2016 г.  

„Високосният ден”, изд. „Захарий Стоянов”, С., 2018 г. 
 
 
ОБЯД ОТ ЦВЕТЯ 
 
ще приготвя обяд от цветя  
ще го поднеса в златна чиния,  
ще подредя на масата  
свещ, две чаши вода, ваза  
и бутилка вино.  
 
ще направя обяд от цветя –  
нещо ароматно и зримо – 
като торнадо в степта 
и вихрушка в комина.  
 
ще изям обяда с цветя –  
ще пия вода, ще измия 
чинията с вино, вазата  
ще строша и  
ще чакам свещта да изтлее  
 
 
ЗАД ХЪЛМА 
 
Разпуснах копринените си коси –  
като гора, огряна от луната.  
Ще дойдеш ли в сумрака на нощта?  
До утрото, в мъглата ще те чакам.  
 
Изхвърлих сънищата си в тревата,  
избърсах кожата си със роса,  
сварих отвара от вълшебно биле –  
ще тръгвам – пътищата мамят. 
 
зад хълма свети  
диска на луната сред  
мораво небе 
не,  
било  
окото на ламята  
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*** 
Днес бях  
в градината 
на душата ти, 
берях плодовете,  
които ще узреят  
през есента, 
в косите ми цъфтяха  
окапалите листа 
на плодните цветчета...  
Какъв градинар си,  
щом ме остави  
да вървя сама  
в градината 
на душата ти?  
 
 

ДРАКОНОВИ НОКТИ 
 

атрофията на духа ми 
затръшна вратата на любовта; 
не остана въздух в дробовете ми, 
не мога да си проветря кръвта.  
 

бъдещето вие в лицето ми –  
раздрана кожа, изплезен език,  
празна е рулетката на живота ми – 
аномалия съм... среднощен вик.  
 

 
*** 
Събирам драконови нокти  
от поляната на спомените ти,  
обирам прашеца от пеперудени  
крила, полепнал по челото ти,  
бърша го с устни и пия живота ни.  
 
Часовете тежат като камъни,  
вързани за хвърчило –  
как да полетя с този товар  
от време? Унило 
влача крака  
в праха  
и чакам  
краха 
на 
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живота. 
Часовете капят като кръвта,  
която се влива в ръката на болен...  
 
 
ПИРОН В ГЛАВАТА 

 
искам да съм дърво 
и птици да пеят в клоните ми;  
искам да съм дърво 
и да бъда сянка в пустинята ти; 
искам да съм дърво 
и да те галя с листата си,  
но ти си дърводелецът, 
който ще ме направи на мебели... 
 
 
*** 
дъжд капе върху 
балдахина на дърво; 
под него – куче 
 
*** 
пирон в главата – 
опустя изповедалнята  
на съвестта 
 

*** 
восъкът проби 
дланта ми – молитвата  
пак ме задави 
 

*** 
зад гърба ти е – 
пъстрият свят, мамещ ад,  
сияен разпад – 
водопад от пенливи  
надежди и шоколад  
 

„Съвременна българска литература и изобразително изкус т-
во – Алманах 2”, изд. „Сердика”, С., 2017  

„Високосният ден”, изд. „Захарий Стоянов”, С., 2018 г. 
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III. ЕСЕТА И ПУБЛИЦИСТИКА 

 
1. РЕШИ СЕ И ЩЕ СИ СВОБОДЕН 

 
Ако трябва да отговоря на въпроса – кога за първи път раз-

брах, че публичното писане ще се превърне в най-важния акт на 
живота ми, без колебание бих отговорила – на 18 ноември 1989 г. 

Е, всичко е пред очите ти, Читателю, от 18 ноември 1989, 
до днес... 

 
 

НАЧАЛОТО 
 

18.11.1989 
 

Трудно се пише първият ред върху белия лист. Неоформени-
те, неподредени и неясни идеи се разбягват, съзнанието остава 
пусто. Познато усещане – да се избистри мисълта, да се намерят 
най-точните думи, сбито и ясно да се каже – истината. Върху  
него се наслагва ново чувство – на отговорност за написаното. 
Защото случилото се днес ме кара да мисля, че това, което пиша, 
вече може да бъде прочетено.  

През последните дни се случиха невероятни, според доскоро-
шните ни критерии неща. Нека всеки ги разбира и преценява по 
своему. Не искам да пиша за скептицизма, станал надежда. Нито  
за вярата, нито за страха. Не мога и не искам да правя характер и-
стика на промените, настъпващи в обществения живот. Не мога 
да прогнозирам. 

Искам да пиша за моите чувства и мисли, предизвикани от е д-
но конкретно събитие – митингът на площад ―Александър Невс-
ки‖. 

Отидох там почти случайно. Тръгнах без да бързам – не очак-
вах нещо изключително. Думата ―митинг‖ в нашето съзнание е 
придобила сив цвят с вкус на задължителност и досада.  

Вървях – хората вървяха край мен, малко възбудени, малко 
любопитни – да отидем, да видим. Вървях, не мислех – от много 
мисли в съзнанието не остава нито една, която  може да бъде из-
казана с думи.  

Станах част от тълпата. Рехава тълпа – в периферията. Кой 
чул, кой недочул. Четат се лозунгите – кой видял, кой не видял. 
Разветите български знамена се посрещат със същото въодушев-
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ление, както и хората по дърветата. Кой разбрал, кой не раз-
брал…Идват, отиват си.  

Потъвам в тълпата. Гласовете на ораторите най -после стигат 
до мен. Чувам цели изречения. Смисълът на казаното стига до  
съзнанието ми. И всичко  наоколо изчезва – далечните сгради, 
дърветата, хората, дишащи до мен. Остава само българското сло-
во – мощно, честно, свободно.  

Бавно напредвам към входа на храма. Гледам лицата около 
себе си – млади и стари, скептични и вярващи; критични, искащи, 
възторжени и недоволни; надяващи се. Апатични не видях.  

И почувствах силата на тълпата. На тази рехава и още незна-
еща какво точно иска тълпа. Може би защото вече знае какво не 
иска. 

Митингът свърши – тръгнах си. Малко от речите запомних – 
не речите са важни. Митингът свърши. Вървях по улиците и гле-
дах лицата около себе си. И тези лица бяха апатични. Не се питах 
моето лице какво е.  

Вървях и мислех, че промяната ще бъде трудна. Не промяната 
във властниците и не промяната в обществото. Промяната в нас 
ще бъде трудна. Страхът е в нас и благоразумието, карало  ни да 
мълчим. Инертност в мислите и поведението ни. Свикнали сме с 
безнадеждността – надеждата - стъписва ни.  

В къщи съм. В упор гледам белия лист. трябва да променяме 
живота си… И изтръпнала пиша – ―Трябва да променя живота 
си‖. Всеки своя живот да променя. Всеки своята отговорност да 
вземе. 

В къщи съм. Трудно е да променя живота си – ще го направя 
ли? Ще мога ли да бъда себе си? Ще мога ли с крехкия си гръб-
нак да вървя изправена, на светло. Каква тежест ще може да по е-
ме той? И се питам – тази ли съм, за която се мисля? Мога ли да 
рискувам? Ако изляза ―навън‖, ще устоя ли…  

Ще можем ли да излезем от себе си.  
 
***   
Пиша. И това, което написах се отклони много от това, което 

исках да напиша.  
Връщам се в началото –  митингът на площад ―Александър 

Невски‖. Или още по-в началото – дните от десети ноември на-
сам. Много неща станаха, много думи се казаха. Много мнения се 
изказаха – кои по-умерени, кои по-революционни. Нередности се 
откриха, виновници се потърсиха. За престъпления се заговори, 
наказания се поискаха.  

 Никой не каза „СРАМ МЕ Е‖.  
 Срам ме е, че мълчах и заговорих, когато ми позволиха.  
    

„Отключени думи”, изд. „Отворено общество”, 1999  
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„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
Електронно списание LiterNet, 09.11.2004, № 11 (60 ) 
 
18.12.1989 
 

Всичко бързо губи актуалността си в тези дни. Събитията ни 
засипват. Не се питам ще има ли промени – промените настъпват. 
И за срам от миналото малодушие няма време. Събитията са в 
ръцете ни. И срам за бъдещето не бива да трупаме. 

Отминаха първите митинги, за които не знаех истински ли са, 
или са пак наложени. Вече мога да различавам истинските. Бързо 
се диференцира обществото ни. Скритата болка в душите на хо-
рата изригва. Превръща се в гражданска смелост. И в отговорност 
за едно бъдеще – близко и конкретно. Ще съумеем ли да го отс-
тоим? 

Подарената ни демокрация показа своя лик.  
. . . 
В Русе съм. Така наречената провинция, за която толкова мно-

го се говори и с която толкова много се спекулира. Друга плане-
та. Там, където е полутъмно и където хората са полудиви от ин-
формационен глад. Където съзнанието е допълнително изкривено  
от дългогодишно изпълняване на решенията, спуснати ―отгоре‖, 
от столицата. Жертви на неофеодализма.  

В Русе съм. Тук хората, лишени от възможност да участват в 
събитията ги наблюдават – по телевизионния екран. Говори се – 
там, в провинцията, не знаят какво става; там, в провинцията, са 
манипулирани. 

Манипулирани сме. Всички.  
Но който знае това - не вярва. Съпротивлява се – на писаните 

истини, на казаните истини. Съмнява се – дори и в думите на 
ближния. И преценява. Сам. Кому е нужно? И защо? 

Неверието ни съхрани – нас, подозиращите манипулациите с 
факти, с идеи и знания. А другите, спящите – те са навсякъде.  

В Русе съм. И пиша за едно събитие, в което не участвах, но 
което наблюдавах по  телевизионния екран – демонстрацията пред 
Народното събрание, по повод отложеното премахване на член 1 
от Конституцията.  

. . . 
Подарената ни демокрация показа своя лик.  
Трусът разклати застиналата неподвижност на обществото. И 

мътилката се надигна. Стресна се старият задрямал звяр. И от 
средствата за информация се изля злъч – като зараза, бликнала от 
срязан цирей.  

Засипаха ни – безброй писма и телеграми, подписани от коле-
ктиви – членовете на еди коя си ОФ организация, работниците от 
еди кой си завод, гражданството на еди кое си село. Възмутени, 
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протестиращи, разграничаващи се. Засипват ни с масовост – мне-
нието на народа. Но зад масовостта не се ли крие анонимност?  

Подарената ни демокрация показа своя лик.  
Кампанията е подета.  
Срещу кого? Защо? Кому е нужно… 
Не срещу участниците в митинга, нито срещу организаторите, 

нито срещу ―екстремистите‖, нито срещу студентството. Срещу 
българския народ – отново поставен на колене от властниците.  

Защо? За да му се покаже за сетен път, че е малолетен. Че не 
може да има лидери, излезли от него. Че трябва да бъде  воден от 
богопомазани водачи. Че ―преустройство‖ ще има, но преустро й-
ство ―отгоре‖. Преустройство, за което ще трябва да се благода-
ри. 

Кому е нужно… 
На този въпрос всеки би могъл да си отговори.  
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
Електронно списание LiterNet, 30.12.2004, № 12 (61)  

 
ЩЕ ВЛЕЗЕМ ЛИ В РАЯ НА ЗЕМЯТА 
 
Отминаха дните на Румънската революция. Предавана пряко 

по телевизията и ръководена по телевизията. Революция от края 
на ХХ век. Невероятна, кървава, истинска. Тя влезе в нашите 
кротки български домове по време на коледната седмица през 
телевизионните екрани и радиоапаратите. Накара ни да излезем 
по улиците. Накара ни да дадем от кръвта си за онези, които пр о-
ливаха кръвта си отвъд Дунава - за свобода. Накара ни нас, ня-
мащите, да дадем каквото можем на онези, умиращите отвъд 
Дунава - за свобода. Накара ни да обичаме и страдаме, да бъдем 
човечни, да ликуваме, да се надяваме...  

През тази седмица започнах да мисля, че връщане назад няма. 
През тази седмица започнах да мисля, че моят народ се е възро-
дил. Страхът е забравен, и благоразумието, и егоизмът... Наивни-
ца - започнах да мисля, че хората са станали братя. Вратата на 
нашия европейски дом е отворена и ние - окървавените и кръво-
дарителите, тичайки, влизаме в него. Празникът на братството, на 
любовта и хуманизма започва. Заповядайте! Влизаме в Рая на 
земята през 1990! Влизаме - с желание за демокрация и бързи 
промени. Влизаме - с желание за свободна инициатива, свободна 
воля и свободно слово. Разкрепостяваме мисълта си - искаме 
човешки и граждански права. Влизаме в Рая на Земята - чист 
въздух и чиста вода, зелени гори, зелени поля - ако не за нас, то  
за децата ни...  

... 
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Започна последното десетилетие на второто хилядолетие от 
рождението на Христа. И изведнъж - кой знае как - атеистите 
станаха християни. В гърдите им затрептя омраза и непримири-
мост към друговерците - те нямат място на нашата земя.  

Изведнъж, кой знае как, възпитаните в социалистически ин-
тернационализъм станаха патриоти. Развяха се българските зна-
мена, запяха се забравените песни - за небългарите няма място на 
българска земя.  

И изведнъж - кой знае как - послушните започнаха да протес-
тират. Митингите станаха желани, стачките - необходими. 

И тези дни отминаха. Дните на национално изстъпление, на 
омраза и страх. Раят оста на далеч. 

Първите дни от първата година на последното десетилетие на 
ХХ век отминаха. Кой върна времето назад, или времето за нас бе 
спряло... 

Мислех - те, виновните, с мръсни ръце и нечисти съвести, се 
страхуват. Те, насилниците и убийците се страхуват от гнева на 
потъпканото малцинство. Затова плашат наплашеното мнозинс-
тво - да се скрият зад него. А онези, другите - с чисти ръце и не-
чисти съвести чакат. Телевизията предава филтрирана информ а-
ция за митингите на националистите. Напрежението расте. Ма-
нипулира се със страха от кървава разправа.  

Те чакат. Машината работи за тях. Приемат апели и деклара-
ции. Хулените са други. Те остават с чисти лица и широки усм и-
вки. Чакат. Докато се разгарят верски и националистични страс-
ти, борбата за демокрация е забравена.  

И се питах - как стана възможно това.  
Тичаме по свежата зелена тревица, израсла за няколко месеца 

върху сметището. И не знаем какво има под нея. Тичаме по крех-
ката зелена тревица. Преди няколко седмици зловоние блъвна 
изпод краката ни.  

И се питах - как стана възможно това.  
Бях повярвала в народа си. Тъй дълго приспиван, той се събу-

ди. Тъй дълго тъпкан - той пожела свободата си. Тъй дълго лъган 
- излъган бе пак.  

И се питам - как стана така.  
Вървях в онзи петък, когато автобуси докарваха недоволните 

от Кърджали пред Народното събрание. Вървях през площада 
около храма - да се отдалеча, като  от прокълнато място. Чувах 
виковете на ―патриотите‖. Навярно така са викали римляните, 
когато християнските мъченици са били хвърляни на лъвовете. 
Вървях - сълзи на болка и недоумение се събираха в очите ми.  

И тогава видях срещу мен група млади момчета - мои връст-
ници навярно. Бяха препасали с трикольорни лентички челата си. 
Вятърът вееше косите им, очите им горяха. Млади лица, умни 
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лица, пламнали бузи - възторг. Вееха българското знаме и пееха 
―...край Босфора шум се вдига...‖  

И сълзите ми потекоха - от възторг. От мъка и гордост за това, 
че съм българка.  

После сълзите изсъхнаха. Този миг остана в подсъзнанието 
ми. Забравен, той се събужда днес, за да ми даде отговор на въп-
роса, как стана така, че моят благороден народ пожела злото на 
ближния. 

Не говоря за убийците, нито  за тези, чийто смисъл на живота е 
бил ―възродителният процес‖. Не говоря и за тези, с нечистите 
съвести, които чакат.  

Говоря за момчетата, които вееха българското знаме. Те бяха 
пияни от това, че то се вееше самичко, непредвождано от едно  
друго знаме, със сърп и чук. Те пееха българската песен и плач е-
ха. Пееха я с пълно гърло - какво пък, българи са. И без да искат, 
маршируваха, момчетата, които са се клели във вярност към дру-
га държава. 

И вече не се питам как стана така, че в края на ХХ век, в една 
малка европейска страна се събуди национализмът.  

Когато 45 години един народ е бил унизяван, когато се е спе-
кулирало с националната история и старателно се е заличавала 
родовата памет и са се унищожавали традиции, когато 45 години 
един народ е бил поставян в коленопреклонна благодарност за 
съмнителното си освобождение, не е чудно, че сега, глътнал пър-
вата глътка свобода, не може да различава патриотизъм от шови-
низъм. И естествено е, че възпитаваните в любов към чужд народ 
и чужда държава не знаят как да обичат България.  

 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
Електронно списание LiterNet, 11.04.2005, № 4 (65)  
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РЕШИ СЕ И ЩЕ БЪДЕШ СВОБОДЕН 
 

Множеството е замръзнало от студ и тъмнина. Греем ръцете 
си на свещи. Вятърът пронизва телата, разклаща светлинките в 
дланите ни. Гаси ги. И протягаш почернялата свещ към трепка-
щото пламъче на човека до теб. И изгорелият мъртъв конец на 
твоята свещ пламва и поглеждаш очите на човека до теб. И душа-
та пламва. Стопля те. Вятърът пронизва телата. Разклаща све т-
линките в дланите, гаси ги. И към теб се протяга почернялата 
свещ на човека до теб. И нейният черен мъртъв конец пламва от 
пламъчето в дланта ти. И очите ти запалват душата на човека до  
теб – срещайки погледа му. Сгъстява се тъмнината около множе-
ството. Вятърът духа – ще ни отвее… 

Реши се и ще бъдеш свободен.  
Сълзи текат в очите ми – от вятъра ли?  
Множеството обикаля храма, пеейки. Със свещи в ръце. Като 

на Великден. И денят става Велик ден. Реши се и ще бъдеш сво-
боден… Обикаляхме храма и пеехме и бяхме братя. Обречени, 
нещастни и свободни. Пеехме и думите засядаха в гърлата ни, 
стегнати от сълзи. ―Аз зная, зная, ти плачеш, майко, затуй, че ти 
си черна робиня, затуй, че твоят свещен глас, майко, е глас без 
помощ, глас във пустиня…‖ И духаше пустинен вятър и ни про-
низваше. Стояхме скупчени пред храма и пеехме. И стискахме 
огън в измръзналите си ръце. И песните, писани в робство, за да 
събуждат заспали робски души,  излизаха от стегнатите ни гърла, 
за да събуждат заспали робски души на прага на нова свобода.  

И гърлата се отвориха и зареваха ―Долу‖. Долу на обезсмис-
леното ни настояще. Долу на миналото, обезсмислило настояще-
то. Долу на цинично прекроената история. Долу  на обещаваното  
от нея светло бъдеще… 

И се отвори гърлото ми, стегнато от плача.  
И викът, изтръгнал се от него, разтвори стиснатите зъби.  
Отключена е душата.  
Реши се и ще бъдеш свободен.  
 

18 февруари 1990, София  
 

в-к „Век 21”, бр. 9/30.05.1990 г., год. 1  
в-к „Либерален конгрес”, бр. 18-19/12.03.1993 г., год. 3  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
в-к „Демокрация”, форум Култура, бр. 86/22.02.2002  
Електронно списание LiterNet, 20.06.2005, № 6 (67)  
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*** 

Снощи беше първото голямо бдение за демокрация.  
Отидох малко след обявеното време и видях един площад с 

огньове. Изкачих се на площадката пред входа на картинната 
галерия. Безброй ръце, протегнати нагоре, и крехки пламъчета, 
духани от вятъра. И тих звън, чийто източник не можах да открия 
веднага. После видях – безброй ключове звъняха в нощта. Клю-
чове, заключили домовете ни, колите ни, службите ни и душите 
ни. Излязоха от джобовете и зазвъняха в нощта.  

Заключени врати. Затръшвани пред лицата ни. За да не ни до-
пуснат пред рая за избраници. Спуснати бариери, отрязващи пътя 
към самоосъществяването ни. Телени мрежи, зазидани граници. 
Барикади пред всяка пътека. И само един главен охраняван път, 
застлан с рози, превърнати в тръни. Върви и възхвалявай стро и-
телите му. Проправяй го напред в избраната от тях посока. Вър-
ви, не спирай. Тъпчи на място, но не спирай. Не се оглеждай, не 
мисли. Назад не се обръщай… Марширувай оптимистично по 
единствено верния път.  

Заключени врати. Затръшваме ги зад гърба си. Изграждаме 
килиите си. Изолирани сме. Оста вяме света зад себе си, и , скрити 
в домовете си живеем… далеч от невъзможни надежди. Далеч от 
фанфарите, известяващи поредната победа над несъществуващ 
враг. Заключваме душите си и в упор гледаме света. Неуязвими 
сме. Невярващи и апатични оцеляваме в собствените си брони. 
Устояваме – на света, заплашващ да смаже крехкото ни ―аз‖.  

Звънят ключове… 
Силен порив на вятъра загаси свещите и на площада стана 

тъмно. Духа вятърът, и тогава разбираш, колко е трудно да си 
отгледаш огънче. То подпалва дланите ти, или изгасва. Духа вя-
търът. Избирай… 

Духа вятърът. И нощта над площад ―Демокрация‖ е светла. 
Духа вятърът. Свещите горят и дланите горят. И земята тътне под 
краката ни. И ехото се блъска в каменните сгради – ―Ние сме 
народът‖. 

И звездата на партийния дом свети – някъде встрани. И едно 
червено знаме със сърп и чук се вее – някъде встрани.  

Земята тътне. 
Ние сме народът.  
 

27 февруари 1990, София  
 

в-к „Век 21”, бр. 9/30.05.1990 г., год. 1  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
Електронно списание LiterNet, 20.06.2005, № 6 (67)  
 



117 

 

*** 
В полутъмния ъгъл на една научна библиотека пиша за слън-

цето. Просмукани от прах, неотваряни от години, кротко подре-
дени в сини униформи, стоят край мен списания. Мъртви трудове 
на живи хора. 

Дишам застоялия въздух и пиша за слънцето над площада, ко-
йто ще се казва площад ―Демокрация‖. И ще започна да пиша, 
както се пишат приказките.  

Беше топъл зимен ден. Небето беше дълбоко и синьо, без сле-
да от облаци. Слънцето припичаше. Нажежаваше камъните. Въз-
духът над тях трептеше – мараня. Хората бързаха. С разкопчани 
палта, с разкопчани сака, с разкопчани ризи. Хванали под миш-
ница зимните кожуси, потни, бързаха по тениски  към площада, 
който щяха да нарекат площад ―Демокрация‖. 

Бързах и слънцето подпалваше черните ми коси както през  
лятото. 

Беше топъл зимен ден. Последният ден на зимата, сковала во-
ли, мозъци, действие. Слънцето нажежаваше жълтите плочки и 
въздуха над площада, който стана площад ―Демокрация‖. Улици-
те, водещи към него приличаха на улеи, по които се изсипваше 
човешка маса. Усмихнати лица. Подреждат се плътно – човек до  
човек, глава до глава, очи до очи. Площадът е малък. Запълват се 
съседните улици, градинките, дърветата, первази -те на прозорци-
те на строгите сгради, покрай които се ходеше на пръсти.  

Слънцето нажежаваше въздуха и човешкото присъствие го 
нажежаваше. Именно – човешкото присъствие. Тук бяхме – с 
телата, с душите и с волите си.  

И може би съществува критична маса не само в атомната фи-
зика. 

На 25.02.1990, на площад ―Демокрация‖ достигнахме критич-
ната маса и душите ни избухнаха. Осъзнахме себе си, осъзнахме 
силата си. Осъзнахме, че съществуваме.  

Връщане назад няма. 
Защото бащите държаха децата на раменете си, а те протягаха 

ръчички към небето със знака на победата.  
Защото момчетата вдигаха момичетата на раменете си, а те 

казваха, че виждат човешки глави докъдето стига погледът им.  
Защото викахме и ехото  от нашите гласове заглушаваше ора-

торите ни. 
И връщане назад няма.  
В полутъмния ъгъл на прашна научна библиотека пиша за 

слънцето, което превърна надеждата в увереност. 
Мога ли да погледна в бъдещето… 
Мога ли да оценя настоящето?  
Мога да кажа – промени в живота ще има. Започнаха да се 

променят душите.  
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БДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 
 

Бдението продължава. Тихо се събираме, палим свещите, 
мълчим. С гръб към мавзолея слушаме Божието слово и повтаря-
ме първата молитва в живота си. ―Отче наш, който си на небе-
то…‖ Тихо мълвим думите – непознати и вкоренени дълбоко в 
паметта. В онази памет, която не помним. Бдим. Цял площад 
безбожници протягаме молитвено ръце към небесата – ―Боже, 
пази България!‖ Бдим … Тихо повтаряме думите на молитвата - 
богослужение на открито или…  

 Мълчим, впили очи в пламъците на свещите. Цял площад не-
верници невярващи се молим. Боже, прости ни греховете, както  
ние прощаваме на длъжниците си.  

 Прощаваме ли на длъжниците си? Можем ли да им прос-
тим … 

 Можем ли да простим лъжите, сред които израснахме, лъжи-
те, с които ни възпитаваха, лъжите, в които трябваше да вярва-
ме… Мелница за човешки души. Можем ли ние, полусмлени-
полуоцелели да простим? Можем ли да простим безверието, без-
надеждността и безразличието на нашето юношество, когато  
мечтите рухват и изпълзяваме под тях силни и бронирани, при-
мирени с безперспективността на съществуването  си? Можем ли 
да простим безсмислието на младостта си? Можем ли да простим 
пропилените години, сили, нерви, ум – в гонене на призраци… 
Ние, лишаваните от бъдеще, как да простим? 

 Бдим. Цял площад безбожници. Протягаме молитвено ръце 
към небесата. Отче наш, не ни въвеждай в изкушение… 

 Не ни напомняй миналото. Не ни напомняй осакатения живот 
на близките ни. Не ни напомняй затвори, лагери, разстрели. И 
мъртъвци без гробове… 

 Отче наш, не ни въвеждай в изкушение, прости ни греховете, 
както ние сме простили на длъжниците си.  

 Защото трябва да сложим край на безкрайния кръговрат на 
насилията. 

 Нека почиват в мир костите на убитите и убийците. Общест-
вото, изградено върху кръв и терор не можа да даде щастие и 
благоденствие никому. И нека го покрие забравата… 
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 Неверници невярващи стоим и бдим. Цял площад протегнати 
ръце нагоре. 

 Ще бдим. Ще бдим … 
 

28.02.1990 
 

„Отключени думи”,  изд. „Отворено общество”, 1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
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*** 
 Може ли човек да си тръгне от бдение, преди да е свършило 

бдението? 
 Отидох рано – малко преди шест. Още е светло. Много хора 

на групи запълват площада. Ще се съберем ли – на забраненото 
бдение? Мракът оплътнява и множеството оплътнява. Вадим 
свещите от чанти и джобове, пробиваме дъната на чашки от ка-
фета и сокове. Пламват малки факли. И вятърът не ги гаси. Гори 
площадът. Бдим. 

 Гледам часовника на отсрещната сграда. Гледам часовника на 
ръката си. Стрелките се местят бавно, но се местят, и времето, 
когато трябва да си тръгна идва. Аз съм се сляла с множеството. 
Гори в ръката ми пластмасова факла и разпръсква мрака. Гласът 
ми е слят с гласа на множеството – глас народен, глас Божи. И 
краката ми са се сраснали със земята, на която съм стъпила. Тъ т-
не земята – ние сме народът. Бдим. Не мога да тръгна… ако тръг-
на – ще бъда отстъпник. 

 Тръгвам. Бавно отстъпвам към периферията със запалена 
свещ, скандирайки. Не бих могла да понеса презрението на очите 
около мен. На границата съм – все още една от тези, които бдят. 
Гори свещта ми. Хората скандира, вперили очи някъде далеч. 
Никой няма да види как гася свещта и я слагам в джоба си. Не 
мога да я изгася.  

И тръгвам със свещ в ръка по улица ―Руски‖. Вървя. Вече не 
се чувствам като предател, а като апостол. Вървя. И стискам све-
щта си, за да не падна. И все пак, лесно е, докато виждам незапа-
лени свещи в ръцете на хората, идващи срещу мен. Бързам. И 
чувам някъде зад себе си плътен глас: ―Браво, момиченце, във вас 
е бъдещето!‖ Стискам свещта като предтеча и твърдо стъпвам по 
земята. Някой тревожно пита : ―Гонят ли?‖ ―Не, отговарям, не 
гонят‖. Баща с количка ме спира – ―Против какво протестирате?‖ 
―Против всичко‖, казвам. ―Така, така, добре…‖  

Пресякох улица ―Раковски‖ и останах във вакуум. Чудя се как 
свещта ми не угасна, как дишах. Плувах в човешкото множество. 
Тъмнината ме обгръщаше. Вървях. Не бях нито отстъпник, нито  
апостол. Бях жива душа в царството на мъртвите. Ако духна све-
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щта си, ще умра и аз. Продължих да вървя – нека свещта изгасне, 
когато догори… 

Някой се провикна ―СДС‖. Със симпатия ли беше? Плувах 
през множеството. Спокойна и неуязвима. Светеха оранжеви 
лампи и правеха небето мастилено. Разминавах се с бледи фос-
форесциращи лица. Вървях, прегърнала пламъчето си, което о с-
ветяваше лицето ми и правеше цвета му жив. Вятърът вееше и не 
го гасеше… 

Когато слизах по стълбите на подлеза пред Уни верситета, чух 
някой да казва ―откачена‖. Но думата не звучеше оскърбително. 
В гласа имаше по-скоро любопитство и мъничко възторг.  

Когато излязох от подлеза, свещта ми догоря.  
Това беше моето причастие.  
 

02.03.1990 
 

„Отключени думи”,  изд. „Отворено общество”, 1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
Електронно списание LiterNet, 20.06.2005, № 6 (67)  
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ЧИСТИЛИЩЕ 
 

ЩО Е БЛАГОДАРНОСТ? 
 
Заваля сняг. Мокър, зъзнещ. Стояхме скупчени около храма 

―Св. Александър Невски‖. Валеше снегът, стичаше се по лицата 
ни. Стояхме уморени и пресипнало викахме и напрегнато слуша-
хме ораторите си. Вееха се българските знамена над площада. 3-
ти март... Вееха се българските знамена под уличните лампи - две 
по две, в старите халки, предназначени за чужди знамена . 

Трудно ми е да пиша за 3-ти март. Властниците отново избър-
заха и ни подариха онова, което се страхуваха, че ще спечелим. 
Поднесоха ни го - новия национален празник - с подходящо слово  
за благодарност и вечна вярност. Поднесоха ни го... претекст за 
нова порция лъжи. 

Трудно ми е да мисля за 3-ти март. За оня 3-ти март, отпреди 
112 години; за 3-ти март днес. Този ден винаги е имал двояко  
значение за народа ни и за историята ни. Денят, в който две во ю-
ващи държави сключват мирен договор и българските земи от 
владение на победената минават под контрола на победилата. 
Трудно ми е да пиша за 3-ти март - невежество сковава мисълта 
ми. Тихо пада снегът над измръзналото множество. Мокри косите 
и лицата ни. Засипва ни - отново сме сковани в мраз. И слушаме 
уроци по история - от някои изстрадани, от други подозирани. 
Лесно е да викаш ―долу!‖. Трудно е да изградиш разрушеното от 
тези, които трябва да отидат долу. Мокър 3-ти март. Накара ни да 
мислим. Не се изчистват задръстени души и умове със сняг...  

Валеше сняг върху главата ми...  
За мене 3-ти март е ден на благодарността. Но - що е ―благо-

дарност‖?  
Учили са ни - благодарността е благородно чувство. И трябва 

да сме благодарни.  
Но... Винаги ли трябва да сме благодарни? Кому и за какво?  
За мене 3-ти март е ден на благодарността. Отдавна мисля - 

що е благодарност? Кой може да благодари? Кому? Защо?  
Може да се благодари на безкористния.   
За свобода - от свобода. За храброст - от признание. За жертви 

- с преклонение.  
Но 3-ти март не е ден на тази благодарност.  
Защото благодарността на слабия към силния се нарича рабо-

лепие. Защото несвободният, когато е благодарен, е покорен. 
Благодарността се превръща в средство за подчиняване, за обез-
личаване, за унижаване. И благодарните започват да мразят.  

3-ти март, Денят на Свободата... Вали сняг върху главата ми и 
не зная - да се радвам ли, да плача ли...  
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Има чистилище преди рая...  
 

03.03.1990 
 

 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
 
Не помня откога не съм писала...  
Днес искам да пиша за пролетното увеселение в Южния парк, 

за Благовещение, за зелената трева и конфетите от цъфнали цве-
тове. За дъжда, плиснал от планински облак и за слънцето, което  
изгори лицето ми... И за моите нови приятели, които намерих 
през студените нощни бдения, опознах ги по митингите и шес т-
вията, и които чувствам по-близки от тези, с които съм преживя-
ла живота си. 

Стоим под палещото слънце, пред импровизирана естрада. 
Благовещение е. Викаме ―честито‖ - на Блага Димитрова. Тя не е 
на подиума, но там е Ха. Ще пее Хани... крехко, вече българско  
момиче със звънлив като камбана глас...  

Ха ме върна почти 20 години в миналото, към моята първа 
среща с Блага Димитрова. И към моя първи дневник. И към онова 
лято, когато за първи път разглеждах България, когато за първи 
път бях голяма и получавах първите си уроци по история...  

Лятото на моята първа ученическа ваканция.  
Когато за първи път се изкачих на връх Шипка и видях равни-

ната в краката си. Тогава треперех - от възторг и ужас, че стъпвам 
върху кости и кръв. Дали знаех стихотворението на Вазов, дали 
мислех за пра-пра-дядо си, опълченеца - не помня. Помня, че в 
дневника за пред ―другарката‖ писах нещо за братята-
освободители и душата ми се бунтуваше.  

Помня костницата в църквата на село Шипка и нечий кичур 
коси. 

Помня Сопот и музея на Вазов; Карлово - с къщата на Левски. 
Помня, че и за тях писах не точно това, което мислех.  

Помня Чудните мостове и зелената закръгленост на родопски-
те хълмове. Помня празника в душата си.  

Помня и как трудно се движеше ръката ми, несвикнала да пи-
ше с мастило, върху  грапавите листи на официалния дневник. 
Перото на писалката дереше фини сламчици, мастилото се разли-
ваше грозно и неравно, сълзите висяха на върха на миглите ми. 
Ужасявах се, че ще капнат върху изписаните редове, ще размажат 
буквите и ще трябва да преписвам тетрадката. И колко ме болеше 
ръката, колко ме болеше душата. 

През това лято прочетох ―Виетнамски дневник‖ и в моя днев-
ник писах нещо за войната, а душата ми пак се бунтуваше.  
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Хубав дневник стана.  
В него имаше много искреност, много благоговение от първо-

то докосване до българските светини, до българската природа , до  
човечността.  

Моят дневник стана толкова хубав, че остана неразбран. 
 

25.03.1990 
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  

Електронно списание LiterNet, 20.06.2005, № 6 (67)  
 
 

ЕДИН ПЛОЩАД ХОРА СЕ РОДИХА 
  
Заваля дъжд. Намокри въздуха, замириса на прах. Вятър гони 

облаците в небето, огъва тънките клони на дърветата. Развява 
косите и дрехите на хората. Бързам – към площада пред Пантео-
на, за да присъствам за първи път на митинг в провинцията.  

 Ситен дъжд вали над рехавото множество, събрано на митинг 
за демокрация на площада на възрожденците, в града на възро ж-
денците. Духа вятърът, ораторите говорят – за промяната в души-
те. И нежните клони на дърветата с едри, свежозелени листа се 
веят над тях. Говорят ораторите – за цветовете на ранната пролет, 
настъпила след безпаметна зима. И въздухът, наситен миризма с 
цветя опива – ще позволим ли на закъснял мраз да убие плодове-
те в душите ни?  

 Говорят ораторите и очите на множеството светят. Заключени 
души, искат свобода, надничат през очите.  

 Вдигам ръце и викам. Напрягам гърлото си до предел, нещо 
ще се скъса в него, все едно – викам … Да надвикам тишината. 
Крещи тишината. Нещо в гърлото се скъса.  

 Гледам момичето до мен. Нежно високо момиче – познаваме 
се от деца. Мълчаливо русо момиче – очите й, кръгли от напре-
жение крещят. Устните й са стиснати. Зъбите й са стиснати. 
Мълчи. Ръката ми в ръката на баща ми се огъва. Стави, кости, 
сухожилия – преплитат се, разместват се и се свиват до онова 
положение, което би им позволило да заемат най-малко прост-
ранство. Стиска ръката ми баща ми. Другата му ръка е вдигната. 
Мълчи. 

 А тишината крещи. Нещо се скъса в мен. Млъкнах. Знам кол-
ко трудно е да се извика за първи път. Помня нощните бдения, на 
които замръзвах, на които мълчах. Вдигах ръка и мълчах и за к-
лючената ми душа искаше да излезе и не можеше. Първият вик. 
Ако не извикаш навреме ще останеш мъртвороден.  
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 Говорят ораторите. Ще позволим ли на тези, които упражни-
ха геноцид над собствения си народ, да продължат да ни управ-
ляват… 

 Вятърът ли засвири, или уредбата се повреди, или мълчание-
то изригна? Един площад хора се родиха.  

 

29.03.1990 
 

„Отключени думи”,  изд. „Отворено общество”, 1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
Електронно списание LiterNet, 20.06.2005, № 6 (67)  
 
 
СЪБУЖДАНЕ ПРЕЗ ЮНИ 
 

Зелена гора, синьо небе, слънце. Топъл полъх, влажна земя, 
мирис на цветя, насекоми.  

Зелено поле, разорани ниви, гора.  
Осакатена гора, заградена с ограда. Дъбове – познавам ги по 

нарязаните листа; зелени шубраци, жълти храсти, тук -там цъфна-
ли плодни дръвчета – сливи навярно. Видях една огромна круша 
– висока и силна. Беше извън оградата, до шосето. Май имаше и 
няколко бора. Тъмнозелени, строги, чужди на свежото пролетно  
великолепие на току-що събудилите се широколистни дървета. С 
малко криви стъбла, малко опушени, окаляни, те стърчаха над 
зелената корона на гората… 

Завой – изведнъж видях другите. Хилави разкривени драки, 
безброй протегнати към небето голи клони. Под тях тревата беше 
неприлично зелена. Между тях като фонтан изригваше – зелен 
храст, зелен бор, зелено дърво. И пак море от акации. Голи клони, 
забити в небето. Чужди клони – на слънцето, на свежия аромат на 
земята. Страшни клони, недокоснати от пролетта.  

Асоциацията беше неизбежна. Тя ме порази в мига, в който 
видях дърветата зад завоя.  

И тази осакатена от безразборно строени промишлени сгради 
и заградена с тук-там разкъсана мрежа гора стана България. Ма л-
кото обрулени, окъсани борове се превърнаха в незаспивали съ-
вести. Пролетта, събудила дремещия живот в сърцевината на 
дърветата, накарала ги лудо да цъфтят и зеленеят през март и с 
новите си листа да пият слънце, е този неудържим, необратим 
тласък към демокрация, накарал ни да поискаме да живеем и с 
нови очи да гледаме света.  

Мъка ме порази в мига, в който видях неразлистените дървета. 
Мъка за дърветата, отминати от пролетта… 
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Мъка за хората… Голи души, черни, раздърпани. Сухи пръс-
ти, впити в небето. Стенещи, молещи, безнадеждни, примирени. 
Клетници, на дъното на преизподнята, неподозиращи къде са… 
Отминати… 

Заградена гора, синьо небе, слънце, пролет. Топъл вятър, топ-
ла земя, мирис на цветя, насекоми. 

Акации… Половин гора акации…  
Ще дойде юни и акациите ще цъфнат. Опиянени пчели ще 

смучат нектара им. Опиянени ще дишаме мириса на бледите им 
цветове. Бяло-зелени – ще избухнат с великолепието си.  

И неразлистени ще останат само мъртвите дървета.  
 

03.04.1990 
 

в-к “Век 21”, бр.5 /1990  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
Електронно списание LiterNet, 20.06.2005, № 6 (67)  
 
 
НОЩ 
 
Пак отварям стария бележник, за да напиша няколко реда  в 

него – както преди всеки изпит.  
Днешният ден не е изпит за мен. Днес е изпитът на България. 

Първият изпит по демокрация. Първият изпит по мислене.  
Ще покажем ли, че сме се научили да виждаме и разбираме 

живота около себе си? Ще покажем ли, че можем да преценим – 
кой е виновен, за да бъде той такъв и кой е способен да го пром е-
ни? 

Ще осъдим ли днес демагозите? Ще осъдим ли престъпното 
им минало… 

Или като стадо послушни овце ще се оставим да ни водят пас-
тирите-вълци?  

Ще оставим ли убийците на нашите близки да се усмихват не-
винно над нас? Ще оставим ли осакатилите живота ни да осакатят 
мечтите на децата… 

Съзнателно не бихме го направили, но как се страхувам от 
инертността. Как се страхувам, че научени да живеем на сянка и 
завет няма да посмеем да излезем на слънце. 

Пиша този ред и не искам да вярвам, че може да се случи. Не 
искам да вярвам, че е възможно да не отключим вратата на затво-
ра си, щом държим ключа в ръцете си.  

Вярвам в здравия разум на своя народ и в изстраданото му 
чувство за свобода.  
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***   
Нощ. 
За първи път пиша с толкова болка. Защото ме боли за всички.  
Боли ме за тези, които като мен вярваха, че днес ще бъде по с-

ледният ден на робството. Боли ме и за тези, които с гласа си 
направиха така, че свободата да не дойде. Боли ме за техните 
изгубени души, за промитите им съвести… за неспособността им 
да виждат с очите си, да мислят с главите си. Кълбо от болка съм 
– къде е синьото небе… 

Отблъсквам отчаянието  – борбата продължава.  
Не мога да отблъсна срама. 
И виждам само робство в нашата дълга история. Робството, 

продължило пет века ли промени гените ни, или робството, пр о-
дължило пет десетилетия пречупи волите ни… 

Нощ е. И не виждам светлина.  
Изцеждат се минутите. Ще дойде утре. Ще грейне слънце в 

синьото небе… 
От утре борбата продължава. И това няма да бъде предизбор-

на борба. От утре започва дългата борба за оздравяването на на-
цията. За всеки човек, за всяка съвест, за всяка душа…  

… Прекъснаха прякото телевизионно предаване… 
Боже, прости ми, че се усъмних в народа си. Прости ми, че аз, 

манипулираната от рождение, се осмелих да съдя другите. Прос-
ти ми, Боже, срама и отчаянието… Не вярвах, че е възможно днес 
да се манипулират избори. 

Четях статии във вестниците за фалшификациите и насилието 
през 1947. Вярвах. Знаех, че настъпващата партия е способна на 
престъпления спрямо волята на народа си в името на властта. 
Защото тогава е била подкрепяна от чужда мощна сила. Защото  
такава е била политическата обстановка в света… Вярвах, защото  
е било отдавна. Тогава, много преди да съм била родена.  

И не вярвах, че днес е възможно. Защото днес живея. Защото 
светът се променя пред очите ми. Защото  светът се освобождава 
от оковите. Защото светът ще се обедини. Ще забрави идеологии-
те, омразата, страха. Не вярвах, че днес, когато този свят се раж-
да… 

А трябваше да се съмнявам. 
Защото за престъпниците властта е единственото спасение от 

позора на разкритите престъпления. Спасение от възмездието за 
насилието над телата и душите на цял народ. Спасение от въз-
мездието за кражбите им и бедността ни. Спасение от отговорно-
стта за разрухата в страната ни. За разрухата в градовете и селата, 
в икономиката и природата. За разрухата в нас.  

Прости ми, Боже, че повярвах в пропагандата им, че повярвах 
във възможността да бъдат честни. Прости ми, че забравих за 
демагогията им – без мяра. 
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Прости ми гордостта.  
Прости ми, че повярвах в независимостта на разума ми. Аз, 

родената, възпитаваната, порасналата, в царството на ада.  
Разсъмва се. Отива си дългата нощ. Нощта на отчаянието, без-

верието  и срама. Развиделява се. И макар още да не е светло, 
знам – небето през деня ще бъде синьо.  

Небето винаги ще бъде синьо.  
 

в-к „Век 21”, бр. 12/.20.06.1990 г., год. 1  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
 
 
ПОЖАРЪТ НА МРАКА 
 
Времето минава през нас, прегазва ни. И настоящето става 

минало – за един ден.  
Пламъците, облизали стените на една каменна сграда пром е-

ниха представите ни за добро и зло. После пожарът стана минало  
– за един ден.  

И представата ни за добро и зло отново  дойде на мястото си. 
И пламъците, лумнали за да осветят варварството и екстремизма 
отново осветиха само демагогията. Познатите до болка думи и 
клишета ни удавиха, блъвнали от множество уста, чути във всяка 
къща, в която има телевизор, чути от всеки крачещ по улиците, с 
долепен до ухото си транзистор; прочетени в хиляден тир аж. 
Змии и гущери изпълзяха от устата на омагьосаната мома. Змии и 
гущери плъзнаха по улиците, в домовете ни, в главите ни. Омаг-
ьосани сме още от момата, която 45 години ни храни с демагогия.  

Лумнаха пламъците и отидоха в миналото – за един ден. И ние 
оставаме да чакаме отговора на въпросите ―Кому беше нужно?‖ и 
―Защо?‖ Ще чакаме и все ще се питаме – кой го направи. ―Кой?‖ 
И критериите ни за добро и зло ще се люшкат. Защото лесно е да 
се съди, трудно е да се разбере. Защото зад всеки ―кой‖ има раз-
лично ―защо‖. Само до болка познат ни е този, комуто бе нужно.  

Комуто бе нужно задрямалата омраза отново да плисне и вче-
рашните палачи, днес станали жертви – да хленчат за възмездие.  

Настоящето за един ден стана минало и омразата пак заспа. 
Ще спи омразата, несъбуждана от пожари. Навеки ще спи – небу-
дена от демагогия. Понесли я в себе си, спяща, ще вървим един 
към друг.  

Ние и те.  
И може би ще се срещнем.  
И може би ще живеем – щастливо  и в благоденствие… няко-

га… може би ще простим … 
И ще живеем щастливо и в благоденствие, ние и те, в нов свят, 

в общ свят…  
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… Ако няма кой да буди омразата… 
 

27.08.1990 
 

„Миналото в мен”, изд. „Сеяч”, В. Търново, 1994  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
 
 
НИЕ И ТЕ 
 
21-23.11.1990 
 

Тръгнахме. 
Момчета и момичета. И преподаватели и граждани и деца.  
Вървяхме. Заобикаляхме трамваите с протегнати ръце. Носе-

хме карикатури и викахме ―оставка‖. Протягаха се към нас ръце – 
с нашия знак на победата – от трамваите, от тротоарите, от отво-
рените прозорци на къщите. Тъжни бяха лицата – нашите и на 
минувачите. Мъртви бяха очите – търсим се и не се намираме. 
Вървим – към нашия площад.  

. . . 
В синия мрак на хладната вечер, под спокойното жълто на 

звездите, залята от светлината на прожектори, тълпата м е люшна 
напред – устремно – към желязната ограда, отделяща ни от поли-
цията, отделяща ни от празното край Парламента. Още по -твърда 
бе обратната вълна – десетки крака смазаха моите.  

Не повторихме опита да скъсаме кордона. Продължихме да 
пеем, да скандираме, да викаме… И да чакаме края на парламен-
тарната почивка. Загубили представа за реалното време знаехме, 
че продължава повече от час. Ние, които шест-седем часа стоях-
ме тук и чакахме, чакахме, чакахме.  

Очакването се превърна във вулкан. Измръзнали хлапета по д-
скачаха край мен. И аз подскачах – за да се стопля и за изгоня 
очакването от мен. Бях във вулкана, на ―предната линия‖. Там, 
където множеството се превръща в тълпа. И аз станах ―тълпа‖.  

После заседанието продължи и отидох там, където можех да 
го слушам – при възрастните. Седнах на последното стъпало на 
храма. като галактики, разпръснати във Вселената, кръжащи, 
хората се скупчваха около притегателния център на някой тран-
зистор и слушаха.  

Слушахме, скупчени един до друг. Понякога викахме, и чува-
хме гласовете си по радиото… Възрастна жена шепне на побеле-
лия мъж до себе си един от циничните лозунги на ―предната ли-
ния‖. Двамата тихо се смеят. Слушаме и викаме и пеем – времето 
е наше. Стичат се сълзи по красивото лице на старица. И тя пее – 
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времето е наше. Бременно момиче сяда на стъпалото до мен. И 
пее – времето е наше. Времето е наше.  

Пак слушаме. И понякога викаме. И лъчите на прожекторите 
пак ни обливат. Гора от вдигнати ръце нагоре. И кратери от ви-
кащи уста. 

Викахме – възмутени. Обнадеждени – викахме. И отчаяни – 
викахме. Но не мразехме – смеехме си. 

Смеехме се, там, на ―предната линия‖ И когато се люшнахме, 
устремно, за да разкъсаме кордона. И когато паднахме назад, 
усетили силата му… пак не мразехме… 

 
23.11.1990 
 
Когато умората се превърне в болка, а болката  в стиснати зъ-

би… 
Когато студът премине през дрехите и стигне до кожата;  
когато студът премине през мускулите и стигне до костите…  
Когато само волята движи тялото… 
Когато в гърлото не е останал вик… и синя мъгла ни обгръ-

ща… 
Когато настоящето е изчерпано и бъдеще няма. 
Тогава започна революцията.  
Когато политическото късогледство се превърна в гавра;  
когато политическата демагогия се превърна в бич;  
когато инатът остана единственото средство за задържане на 

властта…  
Тогава започна революцията.  
Когато надежда вече нямаше, и нямаше в какво да вярваме.  
когато омразата удави любовта… 
Тогава остана само отчаянието.  
И започна революцията.  
Когато в синия мрак на нощта опозицията излезе от Парла-

мента и се върна на улицата, тогава отчаянието се превърна в 
сила и започна революцията.  

 

София, 21, 22, 23 ноември  
 

в-к „Век 21”, бр. 35/28.11.1990  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  

 
29.11.1990 
 

Вече никой не се опитва да нарече лавината снежна топка. 
Нелепо звучат редките съобщения за митинги или подписки в 
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защита на вече обреченото правителство. Изсипва се музика от 
стачкуващото радио.  

За мен този ден започна с митинга на стачкуващите учители 
пред Министерството на просветата. Сини знамена, вдигнати 
ръце – оставка, победа. Просветли се просветата – през тази го-
дина, през този месец, през този ден. Събудиха се будителите на 
народа. И народът се събуди. Набира скорост – събуденият народ. 
И вече никой не нарича лавината с друго име. И никой не може 
да остане на пътя й.  

Сини знамена, вдигнати ръце – оставка, победа.  
Под купола на синьото небе сме, под златните кубета на хр а-

ма. Златните лъчи на слънцето ни изгарят. Пеем – заедно с лека-
рите. Излекуваха се лечителите на народа – през тази година, 
през този месец, през този ден. Излекуваните лечители излекува-
ха народа. Набра скорост народът, излекуваният. И вече никой не 
може да го спре – защото никой не може да застане на пътя му. 

Тръгнахме по софийските улици, паркове и площади. Преми-
нахме през блокираните кръстовища. Понесли знамената си вър-
вяхме, пеехме, викахме ―оставка‖ и отивахме към сградата на 
радиото. 

Протягахме ръцете си към синьото небе. И то, синьо, пак ни 
обгръщаше – нас и миньорите. Черни, опушени. С черни опуше-
ни лица, с черни, опушени ръце. Отрудени. Те вървяха между 
нас, те, най-трудовите хора. Дребни, крехки мъже и жени. В очи-
те им имаше отчаяна твърдост. В нашите очи имаше сълзи. Ръце-
те ни стискаха техните – твърди и честни ръце. Искахме да ги 
подкрепим, искахме да ги задържим … Но пак викахме, вика х-
ме… И очите ни гледаха синьо – нашите очи и техните. Очите на 
миньорите, приели да останат завинаги под земята, ако оставката 
закъснее. Стискахме ръцете си и крещяхме ―оставка‖ – с отчаяна 
твърдост… и се сбогувахме… 

Изляхме се – по софийските улици, паркове и кръстовища. 
Потекохме – към площад ―Демокрация‖. Запълнихме го – открай 
до край – както някога, в края на зимата… 

И зачакахме – оставката. 
Повече от час чакахме – до шест, когато обещаха, че ще я да-

дат... 
Веехме сините си знамена. Загубваха цвета си знамената ни в 

мрака. И пак ги веехме  - в синия мрак. И пак викахме – оставка. 
Викахме – в шест, когато оставката не бе дадена. Объркани, 

изгубени, веехме знамената си и викахме… Какво друго ни оста-
ваше? 

Ще веем знамената и ще викаме – оставка – докато я получим. 
. . . 
Получихме я. Ние, улицата. Ние, народът.  
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„Отключени думи”, изд. „Отворено общество”, 1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
 
 
29-30.11.1990 
 

Мъртва е тишината край мен. И в мен нещо е мъртво.  
Сега – накъде?  
Свърши стачката. Получихме оставката – на министър-

председателят и на правителството му. Чух унилата му реч – 
последен опит да се иде с достойнство. Срина се.  

Свърши стачката – сега накъде?  
Използваха ли докрай нашите лидери потенциалната ни мощ 

за промяна? За промяната, която ще сложи край на комунизма в 
България… Или ―те‖ ни използваха, за да избягат от отговорност-
та за тъй бързо идващото ―Утре‖. 

 Когато умората се превърне в болка, а болката в отпускане; 
 Когато студът, стигнал до костите се превърне в топлина;  
 Когато само волята движи тялото и в гърлото не е останал 

вик;  
 Когато тишината е мъртва край теб… 
 … И нищо не е останало в душата…  
 Тогава революцията свършва.  
 И после – накъде?  
 

„Отключени думи”, изд. „Отворено общество”, 1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
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ЗА ДИКТАТУРАТА... И ИЗБОРА 
 
Темата за диктатурата и свободата през призмата на год и-

ните -  
 
ДИКТАТУРАТА С ЛИЦЕ И ДИКТАТУРАТА БЕЗ ЛИЦЕ 
 

Студ. Едно след друго следват съобщения от войната в Залива 
и от Прибалтика. Студ.  

... 
Повече от седмица войната продължава. Технологичната вой-

на, войната на електронните оръжия, на висшата техника, на ―хи-
рургически‖ точните попадения... на живите щитове, на заклина-
нията срещу Запада и Сатаната.  

Продължава войната. Войната за мир.  
Като тъмно аморфно петно дреме в мен страхът от Диктатора.  
... 
Студ. Едно след друго следват съобщения от войната в Залива 

и от Прибалтика. Студ.  
Преди три седмици танкове прегазиха границите на непослу-

шните републики. Няма война. Няма мир. Сляп е Светът. И мъл-
чи. 

Като тъмно аморфно петно дреме в мен страхът от Диктатура-
та. 

ДИКТАТУРАТА С ЛИЦЕ И ДИКТАТУРАТА БЕЗ ЛИЦЕ  
Като тъмно аморфно петно дреме в мен страхът от Диктатора. 

От Диктатора с лице. От добродушната му мустаката усмивка - 
Бащата на нацията. Изплувал като кошмар от позабравен сън, 
излязъл от страниците на учебниците, слязъл от филмовите лен-
ти... 

Продължава войната. Войната за мир. И наивно се питам - ще 
дойде ли мирът след победата. Ще дойде ли?  

Отговорът е в мен - болезнено безформено петно - докато има 
някъде по света диктатура, няма да има мир. 

Студът пролазва в мен. Зъзнеща пиша и свита в себе си се м о-
ля - Боже, дано диктатурата не се върне в България... Диктатурата 
с лице... Бащата на нацията, Спасителят, Обединителят. Вождът и 
Учителят... 

Боже, дано... 
А онова, тъмно-аморфното в мен боли и крещи - докато някъ-

де има диктатори няма да има мир, благоденствие, сигурност... 
живот. 

Диктаторът - упорит, глух, непробиваем. Усмихва се под пу х-
кавите си мустаци, демагогства, умножава по десет, по сто... при-
зовава. Унищожава - народа си, страната си, всичко. Важна е 
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само Властта. И Той, на върха на пирамидата на властта. Нека се 
срути светът под тежестта на пирамидата, нека и той се срути, 
но... накрая. Като Единствен Победител.  

Усмихва се Диктаторът. Диктаторът с лице. Войната за мир 
продължава - срещу Диктатора с лице. И дано войната го помете - 
за да няма диктатура. За да има мир, справедливост, благоденс-
твие, живот. 

Като тъмно аморфно петно дреме в мен страхът от Диктатура-
та. Диктатурата без лице. До болка познатата, анонимната дикта-
тура. Диктатурата на измитите ръце. Диктатурата на системата...  

Докато там някъде, на Изток, продължава войната за мир, 
справедливост и хуманизъм, там някъде, на Север, танкове прега-
зиха демокрацията, справедливостта и хуманизма. Танковете на 
диктатурата без лице, на измиваните ръце, на изпираните съвес-
ти. Танковете на системата.  

Системата, тя не се нуждае от лице. От нечия бащинска усм и-
вка, от оптимистичен поглед. Не се нуж дае от заклинания за все-
мирно настъпление. Тя просто съществува. И премазва.  

Като тъмно аморфно петно дреме в мен ужасът от спомена за 
властта на Системата. Свита в себе си се моля - Боже, нека никога 
диктатурата не се връща в България... защото връщането назад 
ще бъде смърт. 

И пак се питам - ще има ли някога справедливост, мир, благо-
денствие... Ще има ли някога живот?  

Отговорът е в мен - тъмният вик на душата ми - докато някъде 
по света танкове тъпчат хората, няма да има справедливост, мир, 
благоденствие. Няма да има живот. 

Докато съществува системата.  
Системата - непробиваема, безлика. Демагогства, призовава, 

унищожава. Народа, страната, всичко. Важна е само Властта. И 
Тя, Системата, в основата на Властта. Нека се срути светът под 
тежестта на Властта... но да остане тя, системата, впита в руините 
на света. Да остане, да съществува...  

Няма лице системата. Няма лице Диктатурата на системата. 
Безлично, безформено, аморфно присъствие на злото.  

Ще има ли мир, справедливост, благоденствие, живот?  
 

25.01.1991 
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
Електронно списание LiterNet, 26.05.2005, № 5 (66)  
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МАЙСКИ СТУД  
 

Майски студ. 
От сивото небе, приличащо на мръсна гъба тече вода. И мокри 

– дрехите, телата, и вътре в нас.  
Поток от чадъри. Поток от чадъри тече към площада. Зъзнещи 

физиономии с тракащи зъби, свити под чадърите, хванати от 
замръзнали ръце.  

Майски студ. 
Свита под синия свод на своя чадър в синьо гледам света. Все 

в синьо виждам света.  
Празна е душата ми – кънти от болка.  
Влях се в по тока, вляхме се в площада. и песните, изригващи 

от тонколоните пред трибуната изгониха празното от душата ми. 
―Комунизмът си отива…‖  

 Комунизмът си отива. Мокро е лицето ми – не от дъжда. Ско-
вани са мускулите на лицето ми – няма да се усмихнат устните 
ми. Комунизмът си отива – мелодията изгони празното от душата 
ми. Синьо е небето, гледано изпод синьото на чадъра ми… Пре-
чистващ дъжд – вали, измива ни. И пак сме чисти, под чистия 
свод на небето… Пак сме чисти. На замръзнали лица светят очи – 
пак вперени в трибуната, чакащи – да ни кажат – сега, накъде… 
Изригват песните, нашите песни – от уредбата. Изригват песни от 
гърлата на тези, които винаги са били с нас… и от гърлата на 
тези, които сега са с нас… 

 Всичко е както си беше – казвам си – тук ми е мястото, ние 
сме истинските, ние сме СДС… 

 Чакащи очи. Чакащи, да чуят истината – от трибуната. Чака-
ме. Вкаменени са душите ни от чакане. И болка.  

 Разкъсана е душата ми. И вдървените ми устни не се усмих-
ват. И няма светлина в очите ми. Няма… 

 Викове ―СДС‖ разтърсиха площада. Няма е устата ми. Умря 
душата ми – от чакане. 

 Ние ли сме истинските – ние, на площада? 
 Заговориха лидерите ни. Чакаме – да чуем истината, от три-

буната… 
 И те ни я казват – ―Вие сте СДС, вие, на площада… И ние сме 

с вас, ние, слугите на народа…‖  
 Площадът пак е разтърсен от викове СДС. Аз пак съм няма. 
 Уморени сме от чакане. Уморени сме. 
 От трибуната казват – ―Стига чакане, избори незабавно… 

Трябва ни властта… за да сме свободни…‖  
 Кънти площадът – от викове ―победа‖. Цял площад чадъри, а 

между чадърите – вдигнати ръце със знака на победата. Стърчат –  
като копия, пробождащи небето. И от дупките по небето тече 
дъжд, дъжд, дъжд…  
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 Майски студ. Скова ни.  
 От трибуната говорят – казват ни това, което искаме да чуем 

– ―Стига на комунизма! Избори през юли!‖  
 Кънти площадът – ―Победа‖, ―СДС‖.  
 Стига! Уморихме се от чакане. ―Юнаци‖… Юнаци са тези, 

които като нас се умориха от чакане и… дезертираха…  
 Дезертираха ли? Дано не са… Дано те са правите… Дано… 
 Говорят от трибуната, слушаме. Уморени чакаме – да чуем 

истината? Или това, което искаме да чуем… 
 Говорят един след друг. Юнаците? Дезертьорите? И призова-

ват – ―Последвайте ни по пътеката на славата – от Парламента до  
Площада!‖  

 Призовават – добре. 
 И заклеймяват – но кого?! 
 А ние викаме, викаме. Уморени от чакане, изтерзани от ко-

мунизъм, викаме – какво друго ни остава, освен да викаме… И да 
попиваме думите, казани от трибуната. А те говорят, говорят –  
нашите лидери – пред цял площад питащи очи… Сега, накъде?  

 ―Към избори!!! В най-кратък срок… 
 Вече не уточняват – през юни, през юли – избори в най-

кратък срок. Най-краткият срок е септември.  
Тогава – за какво е всичко това?  
 Цял площад зъзнещи чакащи хора. Глас не им е останал от 

викане – да викат. ―Избори‖. ―Избори‖. ―Победа‖. Вика площа-
дът. От гърлото ми – ни звук. Онемях ли? Срам ме е. От хората 
край мен. 

 А от трибуната говорят, говорят – ―Ние, на които краката 
замръзваха заедно с вашите по площадите миналата зима, ние сме 
СДС, ние сме истинската опозиция, ние…‖  

 Вика площадът – ―Юнаци‖. Мръзнали са ни краката заедно. И 
сега пак мръзнем - заедно. Ние сме истинските. Ние сме – юнаци-
те? Вика площадът… ―Юнаци!‖  

 А тия, чиито крака са замръзвали не по площадите, а по лаге-
рите и затворите – те какви са?  

 Замръзнаха ръцете ми – да стискат дръжката на чадъра. Май-
ски студ. Болят ръцете – от студ… майски… студ… Как ли са 
болели ръцете на оня беглец от ада Персин, когато са замръзвали, 
приковани с тел в леда?  

 Вика площадът – юнаци. Но кои са истинските? 
А от трибуната говорят, говорят – ―Аз съм враг на комунизма! 

Искат главата ми по площадите от 1989-та!‖  
Юнаци! Юнаци! 
А тези, на които взеха главите преди 40 години? А тези, които 

пратиха в ада – преди 40 години? Кои са юнаците? Кои?  
―Ние сме СДС! Които не са с нас са против нас! Които не са с 

нас, не са СДС!‖ 
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Докъде стигнахме, докъде… Паднахме?  
―Предатели‖ – вика площадът. Предатели – но на кого? 
Сиво е небето над нас. Като мръсна гъба. 
―Предатели‖ – реве площадът. Предатели… Боли ме за мърт-

вите. Боли ме за живите, оставили младостта си в ада… заради… 
днешния ден… Боли ме – за всички убити поколение… 

Натежало от мокрост, пак закапа небето.  
Боли ме душата – разкъсаната на две душа… 
Задуших се. Удавих се – в мокрия въздух, в майския студ.  
Оглеждам се около себе си. Цял площад изнурени от комуни-

зъм лица. Цял площад чакащи очи, вперени в трибуната – като в 
олтар. Цял площад глави, незнаещи – сега, накъде?  

А от трибуната говорят, говорят, говорят… 
Свили сме чадърите си. Капе мръсен дъжд върху главите ни. 

Веем знамената си – омърляни и мокри. Викаме – и глас не ни е 
останал да викаме – от викане. Празна е душата ми, звук не изли-
за от устата ми. Чакам.  

 А те говорят, говорят – ―Ние сме антикомунисти, ние, от 
АСП. И от страниците на нашия вестник, ―Черен ден‖ ще се  бо-
рим за пълната декомунизация на страната…‖  

 Реве площадът – юнаци! Слепнали са устните ми. Срам ме е. 
Срам ме е за тези, които са около мен.  

 Разкъса се душата ми – на две. Дано тези, които викат, са 
прави. Бавно си пробивам път през хората. Гледам лица та им – 
мокри от дъжд и сълзи. Сиви – от безнадеждно чакане, от майски 
студ… Болни – от комунизъм. Бавно вървя сред хората. Докосвам 
се до всеки, покрай когото минавам, усещам топлината на телата 
им, на дъха им … Но вече не сме една душа, устремена към сво-
бодата… 

 Бавно вървя през площада. Отивам си… Не мога да бъда сред 
тези, които с едни и същи уста нарекоха‖предатели‖ жертвите на 
комунизма и ―юнаци‖ – довчерашните комунисти.  

 Отивам си. Цял поток чадъри извира от площада. Уморени се 
връщаме в клетките си. А уредбата гърми – говорят от трибуната. 
Говорят… Дано не грешат и дано не са грешни.  

 

29.05.1991 
 

„Отключени думи”, изд. „Отворено общество”, 1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
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РАЗКЪСАНА НА ДВЕ 
 

 Душата ми е разкъсана на две. 
 Така беше – през май, през юни, през юли.  
 Но и двете половини принадлежат на СДС.  
 Защото друга алтернатива за България няма. Една опозиция, 

едно правителство, един президент. За да има стабилност – до 
изборите. За да има избори. Защото друга алтернатива за Бълга-
рия няма. 

 Душата ми бе разкъсана на две. Но и двете половини прина д-
лежаха на СДС. СДС-център и СДС-либерали; СДС-движение. 
Разкъсана бе душата ми –разкъсаха я разприте между хора, които  
уважавах и обичах. Болеше ме душата – от разприте ми с хора, 
които уважавах и обичах. От разприте на близки и приятели. 
Хванахме се – ―гуша за гуша‖ – да спорим и да защитаваме – 
СДС-либерали от СДС-движение; СДС-движение от СДС-център. 
Близки и приятели – намразихме се – да защитаваме СДС от 
СДС. 

Болеше ме душата – разкъсана на две. От плана ―клин‖?! Или 
от политическо късогледство. Изгоря душата ми – през лятото. 
Изпепели я – слънцето по площадите, ревът на мегафоните и 
тонколоните, конференциите и конгресите – обединителни, разе-
динителни, легитимни и нелегитимни, законни и незаконни; про-
цесите – спечелени или загубени – от кого, срещу кого? Защо? 
Кому бе нужно… 

Изгоря душата ми. Разкъсаната на две душа през пролетта и з-
горя през лятото. Разкъсаха и половинките на душата ми. Разкъ-
саха ги със стачки. Гладни и контрагладни, символични и ефек-
тивни, седящи и семейни. Стачки. Срещу парламента и конститу-
цията. Срещу правителството и реформата… Стачки. От кого? 
Срещу кого? За какво… или срещу какво?  

Кому бе нужно… 
Отива си лятото. Заедно със стачките. Превратът в Русия и 

грандиозният му провал пометоха всичко – и митингите, и раз-
прите, и стачките. И въпросите – кой, срещу кого, защо… 

Само последният въпрос стои, не си отива.  
Кому е нужно? 
Въпросът с отговор. Защото знаем кому е нужно… 
 

31.08.1991 
 

„Отключени думи”, изд. „Отворено общество”, 1999 
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
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ПЪТУВАНЕ - НАВЪТРЕ И ДАЛЕЧ 
 

26.09.1991, НОВО СЕЛО 
  
Колата спря пред училищния двор. Слязохме.  
Дълбоко поех дъх. Въздухът ме опияни – с аромата на свежо, 

на чисто, на простор. 
Свечерява се.  
Клоните на отсрещните дървета се открояват черни на фона 

на мастиленото небе.  
Тъмен е училищният двор, тъмно е училището. Тихо  е.  
Тихи, старците идват. Изправени. Облекли официалните кос-

тюми, с детелините на БЗНС-Никола Петков на реверите, тежко 
стъпват, подпирайки се на бастуните… 

Един, втори, трети… Идват старците, здрависват се с нас. 
Силни са още ръцете им. 

- Да сте живи, че сте ни дошли… 
- Познавах баща ти, момче, председател на дружбата беше… 

Хубав човек… 
- Ти коя година си роден, дядо?  
- Аз ли? Деветстотин и втора… 1902…  
Влязохме в салона на училището. Редиците със скърцащи сто-

лове бавно се изпълват. Сядат старците – с официалните костю-
ми, с детелините на ревера… Едра жена на средна възраст – в 
средата на реда, зад мен… Малко по-назад сяда друга, дребна и 
пъргава. Пълни се салонът – сядат хората на средна възраст… 
Младежи няма. Бях като бяла врана.  

Започна събранието. 
Няколко думи  - по повод екзекуцията на Никола Петков, ня-

колко думи – представящи ораторите… Няколко думи за плат-
формата на БЗНС-Никола Петков… 

Тихо говори кандидат-депутатът Тодор Паламарков. Тихо  е в 
салона – слушат го. Напрегнати са лицата на старците – слушат 
момчето, родено през 1945-та, което им обещава да защитава в 
новия Парламент възродените идеи на Александър Стамболийски 
така, както дядо  му някога ги е защитавал в един друг Парламент, 
заедно с Александър Стамболийски… 

Тихо говори ―момчето‖ за платформата на съюза, слушат го 
старците, макар да знаят – седмо е в листата и депутат в това 
народно събрание няма да бъде… 

Тихо говори застъпникът, безпартийният; баща ми. И гласът 
му кънти в салона. Думите му кънтят – в душата ми… в душите 
им… Защото помним… Изопнати са лицата на хората, горят очи-
те им, вперени в трибуната… С черен пламък горят, болят… 
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душите… За пропиления живот, за пропиляното време, за пропи-
ляното всичко… 

Изправени са – гърбовете на старците, подпрели ръцете си на 
бастуните. Слушат… В техните ръце е бъдещето… Отново – 
отговорността за днес и утре е тяхна. Изправени са – гърбовете на 
старците – ще я поемат, отговорността за живота… 

После – няколко думи от кандидатът за кмет на селото. Не са 
нужни много думи – знаят се проблемите – земята, здравеопазва-
нето, чистотата… Знае се – кой ще ги реши… ако го изберат… 
Говори – бъдещият кмет?  

А след това – заговори вече бившият кмет на големия град. 
Синият кмет… кандидатът за народен представител от листата на 
БЗНС-Никола Петков, който би могъл да стане депутат… 

- Това, което като кмет исках да направя и направих, беше да 
запазя социалния мир. А много трудно  е да балансираш между 
младите, които като птици искат да полетят към бъдещето и тези, 
които не искат да помръднат от миналото… 

Говори кметът на големия град, синият кмет…  
Тихо е в салона. И тържествено.  
Голямата електрическа крушка, увиснала над оратора свети… 

и топли… И идва… ―светлото бъдеще‖? Не, идва бъдещето, отго-
ворността за което ще поемем днес.  

Свети едрата електрическа крушка и гони призраците – на 
страха от миналото, на страха от бъдещето.  

Свършиха речите – ―Изберете тези, за които знаете, че могат и 
искат да направят това, което обещават…‖ – завърши последният 
оратор и остави свободата на избора в ръцете на тези, за които  
знае, че могат да изберат, защото могат да бъдат свободни…  

И започнаха въпросите – за мерите край селото, превърнати в 
сметища, за лекарите, които всяка година се сменят, за новата 
кооперация, за земята, за машините, с които ще се обработва, за 
средствата, отпуснати от Международния валутен фонд и прог-
рамата ―Фар‖, за… 

Не е тихо в залата, не е тържествено. Говорят хората – за днес, 
за утре. Питат – и слушат отговорите. И преценяват. Живеят. 
Вече живеят, защото са започнали да мислят, да решават, да дей-
стват… 

… Излизат старците в мрака – един по един. Изправени стъп-
ват – тежко, подпират се на бастуните. Свети луната в клоните на 
отсрещните дървета – бяла и кръгла.  

Излизат старците – бавно, тържествено. Тежко стъпват – по 
земята си. 

Младо милиционерче с лъскава униформа, облегнато на лъс-
кавия си мотоциклет подвиква: 

- Къде сте тръгнали? С бастуните ли ще я орете, земята си…  
А старците излизат – един по един. Изправени. И отминават.  
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Отминават го… 
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  

в. „Земеделско знаме”, брой 16, 21-27 април 2005  
  

Под лозницата на Венко… 
Тежки гроздове висят над главите ни. И звездите като гроздо-

ве висят в небето.  
Разлива се бисерна ракия в чашите. Като бисери са капките 

вода, умили плодовете… Сладки са плодовете – на земята. И 
въздухът е сладък – над земята… Въздуха, който вятърът носи от 
задния двор, където тихо звънят камбанките по вратовете на ко-
зите… 

- Познавах Цена, леля ви… Толкова беше красива. Бяла, с ка-
траненочерни коси… тежки, лъскави. Всички й се възхищава х-
ме… Тогава бях 14-15-годишна… В нашата къща се събираха 
нелегалните. Крили сме Кольо от Тетово, Петър от Писанец… 
После и горяните идваха… а аз лепях по стените на къщите мате-
риали на опозицията… Изпатих си – изключиха ме от училище, 
от последния клас на гимназията… чак на 40 години като станах 
завърших образованието си… А Цена я познавах… толкова хуба-
ва беше… И през ум не ми е минавало, че и тя е от тях, от горя-
ните… 

Говори жената до мен. Дребната жена от дъното на салона. 
Гледа ме, но не ме вижда… Вижда леля ми, бабината сестра… И 
мъжете около масата нея виждат. И тихо подхващат :  

- Да, Цена… много хубава беше. И много млада си отиде… 
Две жени даде нашият съюз, две жертви… Мара Рачева… и на-
шата Цена… 

И говорят мъжете около масата, под лозницата, под звезди-
те… Говорят за миналото, за борбата, за насилието, за смъртта…  

И звънват чашите с перлена ракия – за живота. За живота, ко-
йто идва въпреки насилието, страданието и смъртта. Въпреки 
мълчанието. 

                                               

  



141 

 

27.09.1991, СЕМЕРДЖИЕВО 
  
Тринайсет дядовци и две баби в двора на училището. Мръква 

се. 
Слизаме от светлата си лъскава кола, здрависваме се – стис-

каме отрудените им ръце. Петима оратори и петнайсет слушате-
ли. Разпръснахме се в три кръга. Разприказвахме се. Чакаме – да 
мръкне, да дойдат още хора. Чакаме. Не идват.  

Бавно тръгнахме по тесните улички. Бавно вървим. Бавно 
вървят старците, бавно пристъпват – отрудени, с избелели дочени 
дрехи, с каскетите, нахлупени към земята, с чепати пръчки в р ъ-
це… Бавно отиваме към клуба на Николапетковистите.  

Стигнахме. Малка селска къща. Влязохме. Малка празна стая. 
На голите стени висят портретите на Левски и Никола Петков. 
Един до друг – мъченици на свободата. Един до друг… Дълбоко 
скрита, сраснала с душите, дреме републиканската идея в тези 
хора, които ни посрещнаха. Тихи, честни, скромни и отрудени. 
Невероятно устойчиви.  

Насядахме по дървените пейки. Един до друг – оратори, слу-
шатели. 

Започна събранието – без тържествени слова.  
От думите на кандидата за кмет разбрах, че и това село е о б-

садено от отпадъци, които заплашват да го погълнат… 
Отворена е вратата на клуба – един по един старците идват. 

Бавно, подпрени на чепатите пръчки, току-що откъснали се от 
вечния делник. Сгъстяваме се, притискаме се един до друг, вна-
сят нова пейка. Пълни се и тя. Човек до човек сме – трудно се 
диша. 

Но е тихо  в малката стая. Напрегнато слушат старите селяни, 
бършат дебелите стъкла на очилата си и се взират в лицата на 
ораторите, взират се в очите им. Преценяват – тези ли са истинс-
ките…  

- Нашата бюлетина е бяла, с две вертикални сини ленти, по-
казващи, че сме неотделима част от Съюза на демократичните 
сили… 

- Ние нямаме идейни различия с нашите приятели от СДС, но 
ние сме тези, които познават проблемите на българското село, 
ние сме сраснали с него и милеем за него… Ние сме тези, които  
ще защитят интересите ви…  

Слушат старците, напрегнато впили погледи в лицата, в очите 
на тези, които говорят – кандидат-депутатите, застъпниците… 
Слушат и преценяват – пришълци ли сме, или свои…  

И говорят застъпниците – за земята, за опозицията, за минало-
то и бъдещето. За настоящето и за изхода. Говорят – просто, чо-
вешки – как ще се обработва земята, кой ще я обработва, с какви 
машини, как ще се печели от нея – от зърното, от животните, от 
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млякото, месото и вълната… Откъде ще се тръгне, за да се изпра-
вят хората… За да изправят и страната си.  

Слушат старците. И преценяват.  
Отворена е вратата на клуба. Влизат – един по един.  
- Вие всички сте убедени, че демокрацията идва и връщане 

назад няма. И демокрация ще има за всички. Нея или я има, или я 
няма. Тя не може да се дели. Тя не може да бъде само за част от 
хората… 

Отворена е вратата на клуба. Влизат стаите селяни – един по 
един, българи, турци, мъже и жени. Слушат и преценяват… 

- Ще те изпратим в Парламента, момче, ще има депутати от 
БЗНС-Никола Петков ще има… – промърморва някой от средната 
пейка… 

- Ще те изпратим в Парламента… - трудно утихват гласовете 
им – Този път ще победим… 

Свърши събранието.  
Бавно излизам от малката стая.  
Отново минавам покрай портретите на Левски и Никола Пе т-

ков. 
Жива е републиканската идея, дълбоко скрита, сраснала с ду-

шите… Живо е достойнството у моя народ. Живо е – усещането  
за свобода… 

 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
в. „Земеделско знаме”, брой 17, 28 април-04 май 2005  

 

29.09.1991, ХОТАНЦА 
  
Направихме полукръг и спряхме. Пред читалището. Там, къ-

дето автобусът спира. И откъдето тръгва. Връзката със света… 
Още е светло и топло. Небето е мръсно и лютив пушек ни за-

душава. Горят нивите. Горят стърнищата, гори земята. Черна 
пепел остава след огъня, отвява я вятърът… Мръсно е небето. И 
земята. 

Направихме полукръг и спряхме – пред читалището. Посрещ-
на ни Хотанца с двете черкви – православната и протестантска-
та… Посрещнаха ни хората, стиснахме ръцете си.  

Смрачава се. Трудно пробиват звездите пелената от дим. Се-
дят хората – на пейките, пред читалището… На спирката. Чакат 
автобусът да спре и да тръгне. Връзката със света. 

И говорим… Говорим за някога, когато вечер биели камбани-
те на двете черкви… Когато улицата между тях почернявала от 
хора. Говорим… Пуста е улицата между двете черкви.  
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Влязохме в читалището. За първи път съм лице в лице с ауди-
торията. На масата, на сцената. Бавно се пълни салонът. Но хора-
та идват. Скърцат столовете, сядат. Млади и стари, мъже и жени, 
роми, българи… сядат. Малко мургаво момченце с ококорени 
черни очи стои изправено между родителите си. Русокосо мом и-
ченце се е сгушило в баба си, притваря очи… Младеж, облегнат 
на вратата… Хора… Влизат, излизат… Млада жена притичва 
приведена по реда, сяда… 

Събранието почна.  
Заговори кандидатът за кмет на селото. Човек на средна въз-

раст, познат на всички, уважаван. За две неща говори – най-
наболелите – за превърнатите в сметища крайселски мери и за… 
училището… 

- Вие знаете как нашите деца в студ, в сняг, в кал, пътуват за 
училището в Ново село. Вие знаете, как селото ни опустява и 
умира, когато те заминат… И някои от вас знаят какво е да си 
ученик на чуждо място… Трябва да възстановим прогимназията в 
Хотанца. За да се чува детски смях…  

Гледам лицата на хората – млади и стари. Скърцат столовете, 
местят се, стават и сядат. Отворена е вратата на салона. Излизат, 
влизат… Слушат. 

За първи път съм лице в лице с тези, на които трябва да гово-
ря. Главата ми е празна – като изметена… Говорят до мен – за 
миналото и за настоящето; за избора ни – да бъдем част от Евро-
па; за собствеността и за достойнството. И за тази земя, която 13 
века е принадлежала на народа ни и която сега изнемогва – отро-
вена и изоставена… За тази земя, която 13 века е принадлежала 
на народа ни, дори през онези 500 години, когато сме нямали 
държава. За тази земя, която от половин век е държавна и… аго-
низираме – ние, земята и държавата… Главата ми е празна. Блъс-
кат се в стените й думите на баща ми – ―Ние сме длъжни да взе-
мем земята на дедите си, за да я дадем на децата си…‖  

Изправих главата си. Вече можех да говоря – за земята, която 
сме длъжни да вземем. И да възродим – с опита и мъдростта на 
старото поколение, със силата и волята на моето поколение…  

Мълчат хората, скърцат столовете. Русокосото момиченце е 
заспало в скута на баба си, черноокото   момченце е седнало меж-
ду майка си и баща си. Младежът все още е облегнат на вратата, 
младата жена се е сляла с множеството. Вече говори Тодор Цанев 
– откровено, делнично, просто – за простите неща от живота. На 
него не му е нужна трибуна, за да се подпира на нея. Застанал е 
встрани, в цял ръст пред тях – избирателите. Не ги агитира – 
всеки е свободен в своя избор, за всеки има място при демокра-
цията, за която алтернатива няма… 

Гледам лицата на хората. За първи път – лице в лице с тях. За 
първи път от масата, на сцената. Жужат неоновите лампи някъде 
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над мен. Скърцат седалките… А те, избирателите, слушат…  и 
питат – за частното земеделие, за новите кооперации, за новите 
машини… И кметът на големия град, кандидат-депутатът, отго-
варя. 

Събранието свърши.  
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
в. „Земеделско знаме”, брой 18, 05-11 май 2005  
 
 
01.10.1991, ДОЛАПИТЕ 
  
Захлупено в мрака селце. Затиснато под сянката на големия 

мост, на големия град. Тясно разбито шосе, като пъпна връв; като 
въже, го свързва с Русе.  

Спряхме пред читалището. Ниска едноетажна сграда. Тесен 
схлупен салон. Мъждива све тлина. 

Бавно идват хората. Сядат на старите столове, уморени. Нася-
дали са на старите столове, зад масата, на сцената, и гостите… 
Кандидатът за кмет на големия град седна до бившия кмет. Тр о-
гателно… 

Събранието почна.  
Аз пак съм с гръб към хората. Лице в лице с ораторите. Лице в 

лице… С утрешните властници? Сляла съм се с хората – с утре-
шните избиратели.  

Пръв заговори кандидатът за кмет на Русе, представен от СДС 
и подкрепен от БЗНС-Никола Петков, инж. Асен Тасев. Едър, 
висок. Мургаво лице, изсечени черти. Говори малко сковано, 
стеснително. Няколко думи за себе си, за семейството – жената, 
сина и дъщерята… винаги всички са били безпартийни… И той 
самият е бил безпартиен… Усмихва се стеснително… ―това е, ако  
има въпроси, ще отговарям…‖  

Седят старите селяни по скърцащите столове, под схлупения 
таван на читалищния салон, със сините дочени дрехи, мачкат 
каскетите с едри ръце, почесват голите темета… Подозрително  
гледат кметовете на големия град – бившия и бъдещия… Канди-
дат за кмет на селото си нямат, защото не са село, а ―квартал‖… 
И въпроси нямат – към кметовете от града… Мъждят електриче-
ските крушки над главите ни. Тихо е. Обръщам се назад. Обхо ж-
дам с очи лицата им… трудно ги виждам … Далеч съм от тях…  

Слушам – Тодор Паламарков представя листата на БЗНС-
Никола Петков… Завършва със себе си. Историята на рода му се 
преплита с историята на земеделското движение, на земеделските 
борби – още от времето на Александър Стамболийски, тогава, 
когато е трябвало да бъде възстановена разрушената от войните 
държава… и по-късно, след убийството на Никола Петков, когато  
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е трябвало да бъде възстановена опозицията, за да не бъде разр у-
шена държавата… 

Мъжди светлината в залата. Гледам схлупения таван над сце-
ната… Силно кънти гласът на баща ми. Глухо се блъска в стени-
те. Блъскат се думите му – в старците, насядали по скърцащите 
столове, с ръце стиснали каскетите, отрудени, обрулени… По-
дозрително гледащи мъжете, насядали зад масата, на сцената. 
Тихо е. Говори баща ми – никога досега не е говорил толкова 
хубаво.. Ръкопляскат… 

Мъждят лампите над главите ни. Разказва Тодор Цанев, кме-
тът на големия град – за миналото, за бъдещето и за настоящето. 
Гласът му е тих, очите спокойни – говори, не убеждава – ―Нека 
всеки има мнение – нашето мнение е това…‖ Отвориха се лицата 
на хората, заблестяха очите им – счупен е ледът… Повярваха ни. 
Въпросите следват един през друг – за местното самоуправление, 
за поземлената реформа, за техниката, за злоупотребите… 

Мъждят крушките над главите ни. Отлита времето… Събра-
нието свърши. 

Пътуваме към Русе… 
Тясно разбито шосе, свързващо както с пъпна връв квартала с 

центъра. Връзващо като с въже селото за града…   
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  

в. „Земеделско знаме”, брой 20, 19-26 май 2005  
 
 

02.10.1991, ЧЕРВЕНА ВОДА 
 

Задуха вятър. Прашна буря. Западаха кестените от дърветата – 
като градушка. Пръстта се вдигна в небето, закри слънцето…  

Отиде си лятото… с прашната буря. Изчисти се небето, изцъ-
клиха се звездите. Студено е… Есен.  

Спря колата ни пред клуба. Слязохме, влязохме. Малка стая с 
продънен под, две дъсчени пейки, покрити с пожълтели вестни-
ци, маса… И огромен портрет, рисуван с масло, на стената, сре-
щу входа… Портрет на младо момиче… 

В клуба сме. Ние, дошлите от големия град и нашите домаки-
ни. Няколко възрастни мъже и едно младо момиче… Стоим  пред 
портрета… и гледаме… 

- Лицето й беше по-продълговато… - казва някой. 
Друг допълва : 
- Очите й не бяха сиви… 
- Косата й беше по-черна… лъскава, тежка…  
- Като корона стоеше на главата й… 
Няколко вече стари мъже под портрета на младо момиче… 
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И аз… Знам само, че портретът прилича на момичето от 
снимката на стената - в бабината стая… Знам, че тази вечер тряб-
ва да говоря… да говоря пред хора, които не познавам, но които  
ме познават… които са познавали и нея, бабината сестра… м о-
мичето със смъртната присъда, 23-годишна, убита в чест на Пър-
ви май… Подкосиха се краката ми. Седнах на пожълтелите вес т-
ници. Рано е още, ще се съвзема. Все някога трябва да говоря за 
първи път. И нека първият път е сега… 

Отвориха вратата на читалището. Влизат… Млади и стари – 
идват… Мъже и жени… идват… познати и непознати… идват. 
Моите съселяни? За първи път аз, родената, отгледаната в голе-
мия град, преживяла половината от живота си в столицата почу в-
ствах – корена си? Или може би просто близостта си с тези хора, 
които един по един влизаха в салона… Усмихнати влизаха… Ето  
и дядо ми –  облякъл е венчалния си костюм… Глух е – дошъл е 
да ме гледа… Пак се подкосиха краката ми, но няма къде да се д-
на… 

Събранието почна.  
Пълен е салонът – 20 реда по 20 стола. Никога не съм застава-

ла лице в лице с толкова много хора… Отпуснах се на стола – зад 
масата, на сцената. Седнала съм между двамата кандидат-
депутати… На трибуната е и председателят на дружбата, Дим и-
тър Рачев, един от многото българи, които, преди повече от 40 
години първи в Европа тръгнаха срещу комунизма… Говори, 
хубаво говори и хората го слушат… Но, празна е главата ми, 
изпразнена от погледите на толкова очи… 

Като в сън мина речта на кандидатът за кмет на селото, като в 
сън представиха листата на кандидатите за депутати от БЗНС-
―Никола Петков‖… Празна е главата ми… Празна е трибуната, на 
която трябва да застана аз.  

400 чифта очи са вперени в мен. Положих треперещите си ръ-
це върху светлото дърво на плота. Никога не съм говорила в то л-
кова голяма зала – ще чуя ли гласа си?  

… Момичето от портрета… като залепнала на клепачите ми 
е… 

- Добър вечер, уважаеми съселяни… Обръщам се към вас та-
ка, защото в този салон е и моят дядо.  

Чух гласа си. 400 чифта очи ме обляха с топлина. Празна е 
главата ми. Думите сами излизат от устата ми… Не знаех, че м ога 
да говоря, не знаех, че гласът ми може да кънти… Не помня ка к-
во казах… Помня само, че когато в тишината на залата увисна 
изречението  -―Ние сме длъжни да вземем земята си, земята, коя-
то дедите ни с труд са събирали, земята, за която близките ни са 
се борили и умирали…‖ дълбока въздишка се откъсна от 400 
гърла… Като повей на вятър… като бурята, която прогони лято-
то… ―За да я възродим‖ – завърших аз. И видях влага в 400 чифта 
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очи, които ме гледаха… Които гледаха бялото ми лице, черните 
ми очи, катранените ми коси, които като корона стоят на главата 
ми… Не помня за какво говорих още. Помня, че когато седнах на 
стола си с омекнали колене, двамата кандидати за депутати стис-
наха двете ми ръце.  

Събранието продължи. Както винаги, Тодор Цанев говори 
много, за много неща – не с клишета от програми, а с примери от 
живота, близкия, нашия, делничния… Конкретно говори – какво 
е направено и какво предстои. Защо се бави връщането на земята 
и какъв трябва да бъде новият парламент… 

Тихо е в салона. В най-големия читалищен салон, в който съм 
влизала… Тихо бе в салона, докато говорихме… После…  

 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
 в. „Земеделско знаме”, брой 22, 02-08 юни 2005  
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ОТНОВО – ЗА ИЗБОРА 
 

ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПОДАНИК НА 
НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО… 

 

Все по-често си задавам въпроса – има ли място за цар в една 
република. Все по -често се питам – ако има, републиката репуб-
лика ли е. А ако няма – какви са тези, които титулуват някого, 
или се самотитулуват с тази звучна думичка ―цар‖.  Държавни 
предатели или маниаци за власт и величие с комплекс за безгръб-
начност… 

Почти година вече си задавам тези въпроси. И ме е страх от 
всички възможни отговори, защото всички възможни отговори 
вещаят разруха.  

...Прочетох интервюто на Мико Петров със ―Симеон ІІ, цар на 
българите‖ - ―Конституционната монархия, нещо много по-
еластично от едно президентство в преходни периоди…‖ Каква 
гавра… С наивния читател, слушател, българин… Главата ми ще 
експлодира.  

Гледам пред себе си. Градът. Синьо небе, слънце, напъпили 
зелени листа. Някъде долу – детски смях, лай на куче. Някъде вън 
– бръмчене на муха… Градът. България… Късче от Земята, от 
Вселената. Къде е мястото на Царя? На Короната?  

Детски смях, лай на куче, бръмчене на муха, слънце и цветя. 
Вятър. И вестник, с интервюто на този, който иска да се върне, за 
да бъде цар на всичко това… 

Не. Не мога да свържа слънцето и вятъра, децата, кучетата и 
цветята, нивите, горите и селата… градовете, автомобилите, хо-
рата… и всичко онова, което е България… с Царя. Величеството, 
Короната, Династията. Божествени и стоящи над материята и 
времето, над Духа… 

Слънцето… Подпали ръцете ми, бележника ми, вестника. 
Гледам небето – над моя дом, над моя град, над моята страна. Там 
ли е мястото на Царя, който трябва да бъде над мен, над моите 
приятели, над моя народ?  

Не питам – ―защо‖.  
Нелепо е. Противоестествено и невъзможно – това казва моят 

Разум. И слага точка. Но аз не мога. Защото някъде там, във вес т-
ника, подпален от слънцето, съвсем сериозно, съвсем откровено е 
написано - ―Конституционната монархия, нещо много по-
еластично от едно президентство в преходни периоди…‖ Не се 
питам, когато преходният период свърши, ще свърши ли и м о-
нархическото управление. Твърде очевиден е отговорът на този 
въпрос – никой не би си правил труда да работи цял живот за 
едно ―преходно‖ завръщане. Тук аз няма да питам – прави ли г-н 
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Сакскобургготски разлика между конституционна монархия, 
каквато е станала английската монархия след 1689-та, в която  
властта  на  монарха  само е била регламентирана на хартия и 
ограничена в определени рамки и парламентарна монархия, ка к-
вито например са съвременните европейски монархии, в които  
монархът има само представителна функция, без власт. Отгово-
рът на този въпрос е твърде очевиден – той навярно добре знае 
разликите в правата, които  би му дала съответно едната или дру-
гата форма на монархическо управление. Знае я и твърде много 
внимава да не подсети евентуалните си съмишленици за нея. 
Затова се опитва да ни внуши, че царят е просто един независим, 
надпартиен, любящ баща на нацията, който ―гледа само доброто 
на народа и страната без лични подбуди‖ и чието ―главно преи-
мущество е да изслушва всеки‖… поданик.  

Мъчи се да ни внуши и друго – ―Ами аз съм в тях (в междуна-
родните кръгове) от толкова години! Познавам си връзките. Зная 
какво биха направили тези хора за мен, кои врати са ми отворени, 
къде има симпатии, къде има икономически интереси… Човек не 
бива да се хвали, но…‖ Друго е да се похвалиш. Да внушиш, че 
си икономически експерт с неизчерпаем кредит в европейските 
дворци, че макар и ―дребен бизнесмен, което съвсем не е обид-
но‖, имаш рецепти за излизане от икономически кризи всякакви –  
―хладнокръвие, благоразумие, малко търпение и много работа…‖ 
Какви хубави думи, нали? Колко просто било всичко – протягаш 
ръка с малко хладнокръвие и си на спасителния бряг… Как никой 
не се е сетил досега, ами от две години тъпчем в блатото. Да си 
бяхме взели цар навреме, че да ни го каже….  

Скри се слънцето. Облаци на небосклона. И няма вятър, за да 
ги отвее. Но нищо – чакайте, сънародници! ―Като дойде момен-
тът, ще бъда готов и няма да ви разочаровам.‖ Скри се слънцето. 
Чакам – ―момента‖. Чакам, почти успокоена, че ―една конститу-
ционна монархия не може да застраши нито мястото, нито идео-
логията на когото и да било…‖  

А човешкото достойнство… Има ли поданикът достойнство?  
Връщам се назад към себе си. Назад, назад, назад… И някъде 

там, закърняла, затрупана, забравена… спотайва се идеята за 
равенството , братството и свободата. Идеята на Векът на Про с-
вещението. Идеята на най-великата буржоазна революция, която  
промени света, която освободи човешкия Дух, човешкия Разум, 
човешката инициатива. И постави на върха способните, а не р о-
дените на трон… 

Слънцето  разкъса облаците. Подпали ме. Изгарям… Изгаря и 
идеята за равенството, братството и свободата… Защото… 

Някъде в Европа някой правоимащ се обади.  
Проплака – за правото си доживот и чрез потомството си да 

властва над нас… 
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в. „Народно земеделско знаме”,  1992  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2001  
 
 
СВЕТЪТ В НАС И СВЕТЪТ ВЪН ОТ НАС 
 

Войната е на една крачка от нас. В сърцето на Европа. Кърви. 
Тихо, непризнатата война убива почти година вече. Тихо – снай-
перисти убиват деца. Тихо – танкове разрушават болници. Тихо – 
оръдия сриват гладове… Мълча Европа – почти година. Почти 
година кръв избликва от сърцето й. Тихо . Изтича.Словения, Хър-
ватско… Днес – Босна и Херцеговина. Утре – може би Македо-
ния. Комунизмът си отива – от сърцето на Европа. Тихо – избива 
отреклите се от него. Почти година Европа мълча. Европа, която  
осъжда комунизма, осъди на смърт отреклите се от него. Тихо.  

Дистанцирано, отчуждено… високомерно – Европа диктува 
условия – на жертвите. И развърза ръцете на убийците. Дистан-
цирана, отчуждена, високомерна, Европа отново раздели жертви-
те. Призна окъпаните в кръв, разорани от снаряди Хърватско  и 
Словения. Прегърна ги. И отблъсна Босна и Херцеговина и Ма-
кедония… докато се окъпят в кръв… Босна и Херцеговина… 
кърви… и бе призната… И Македония ли ще кърви – за да бъде 
призната? Кърви – сърцето на Европа. Изтръгва комунизма от 
себе си. И иска място под слънцето. Място, в гръдта на Европа… 

Войната е на една крачка от нас – в сърцето на Европа.  
Тихо, в непризнатите (несъществуващи?!) югославски репуб-

лики убиваха – половин година.  
Мълча Европа. И Светът мълча.  
Светът, имащ претенция за цивилизованост. Светът, опреде-

лящ нормите на цивилизоваността. Спокойствие, Стабилност, 
Толерантност, Ненасилие. Тези условия постави Светът пред 
воюващите – за да ги признае за съществуващи. Но невоюващите 
не призна. 

Кръвта е на една крачка от нас – кърви сърцето на Европа. 
Стъпили здраво на клатушкащия се ―остров на стабилността и 
спокойствието‖ се оглеждаме с очакване наоколо – ще ни забе-
лежат ли? Ще ни похвалят ли? Ще ни прегърнат ли? Цивилизова-
ните, които диктуват нормите на цивилизоваността… Забелязаха 
ни. Похвалиха ни. Но не ни прегръщат. Мълчат. Дистанцирани, 
отчуждени, високомерни. Категоризиращи. Стъпили здраво вър-
ху клатушкащия се остров на стабилността и спокойствието ча-
каме – да ни прекатегоризират.  

 

10.04.1992 г. 
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в. „Либерален конгрес”, бр. 18-19/12.03.1993, год. 3 
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001 
 
 
ОЧАКВАНО И НЕОЧАКВАНО… 

 
Не мога да отмина срещата между Желю Желев и Симеон Ко-

бургготски. Нямах време да мисля трябвало ли е да се състои или 
не, защо се е състояла. Това, което видях, ме завари съвсем не-
подготвена. 

Един развълнуван като ученичка кандидат-екс-монарх. 
И българският президент.  
Кой е поискал срещата – все едно. Мисля, че след този ден 

монархизмът в България ще стане минало. Мисля, че този репор-
таж ясно  показа кой кой е.  

И вече няма да чакаме да дойде Спасителят на бял кон. Защо-
то той не може да ни даде нищо повече от това, което имаме. 

И разбрали най-после, че всичко, което ни е нужно, за да оце-
леем и да бъдем достойни чеда на Европа е в ръцете ни, може 
би… ще престанем да чакаме и да се надяваме друг да свърши 
работата ни, и ще започнем сами да решаваме проблемите си.  

Фронтално – очи в очи. Веднъж и завинаги – ще дърпаме за-
весата, зад която нещо шуми и ни плаши. Чудовището ще скача 
върху нас и ще ни разкъсва. Или ние ще го разкъсваме. Или зад 
завесата само вятърът ще си играе със стари вестници.  

Веднъж и завинаги – ще излизаме на светло. И ще ослепяваме 
- като прилепи, гледащи слънцето. Или ще видим, че слънцето е 
само една електрическа крушка, събрала рояк нощни пеперуди в 
ореола си. Веднъж и завинаги – ще изправим глава и ще погле д-
нем света – в очите. И светът ще ни смаже – огромен, съвършен 
механизъм, работещ без нас. Или ще видим, че светът е по -малък 
от всеки от нас… 

Колко много образи, предизвикани от две кратки интервюта, 
дадени след една кратка среща. Но тези интервюта доказват не-
що, в което съм вярвала с емоциите и разума си, нещо, което съм 
искала с всичките сили на духа си… Но и нещо, в което – едва 
днес разбрах – скрито съм се съмнявала… 

А именно – че Ние, Народът, струваме повече от родените с 
власт и привилегии;  че Ние, Българите, струваме не по -малко  от 
живелите свободно и охолно.  

И дано успеем – освободени най-после от чувството си за не-
пълноценност.  

 

06.05.1992 
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в-к „Народно земеделско знаме”, брой  108/05.06.1992  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С ., 2001  

 
”НИЕ „СЕ РАЗПАДНА 
 

Празен е – белият лист…  
Има нещо в мен, което искам да кажа… Нещо, което ме събу-

ди през нощта и ме остави будна. Нещо, което вече месец ме кара 
да бягам от себе си и от живота около мен. Нещо, което ме кара 
да се чувствам несигурна и чужда и излишна… 

Безразличието.  
Отново безразличието отрови духът ми.  
Безразличието отново постави стената между ―мен‖ и ―тях‖.  
―Ние‖ се разпадна.  
И отново съм чужда, излишна, в несигурен свят.  
―Ние‖ се разпадна… 
Ние, които се пробуждахме, осъзнавахме себе си, искахме… 
И започнахме да променяме – себе си и светът около нас.  
Разпадна се ―ние‖… 
И ние се изгубихме.  
Потънахме в себе си.  
И безразличието пропълзя.  
Отново постави стената между ―мен‖ и ―тях‖. 
Огради ни – в старите килии.  
Лиши ни – от несигурния свят край нас, отново станал чужд…  
Или почувствахме себе си чужди на света, който не направи-

хме свой… 
И се заключихме – вън от него. 
И безразличието пропълзя – отрови духа ни.  
Духът ни… 
Чий дух?  
Моят?! 
Или на хилядите сини знаменосци, захвърлили знамената в 

ъглите на стаите си… 
 

06.05.1992 
 
„Отключени думи”,  изд. „Отворено общество”, 1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С ., 2001  
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ДНЕС ЩЕ СТАЧКУВАМ 
 
 Днес ще стачкувам.  
 До вчера не исках.  
 До вчера бях против стачките.  
 До вчера бях против стачките, защото стачките, синдикални 

или политически – все едно – са против правителството. Стачки-
те, синдикални или политически, нарушават нормалния ритъм на 
ежедневието. Стачките, синдикални или политически, разтърсват 
обществото и върховете му. Стачките, синдикални или политиче-
ски – дестабилизират. И бях против стачките. От началото на 
1991-ва. 

 Бях против дестабилизацията, против трусовете в обществото 
и върховете му… Бях за спокойно ежедневие, защото то бе нужно 
за осъществяването на РЕФОРМАТА.  

 До вчера… 
 Когато мярата бе прехвърлена.  
 Когато различието, неразбирателството, скандалът, сблъсъ-

кът… се превърна във война.  
 И днес ще стачкувам. 
 Защото мярата бе прехвърлена.  
 И спокойно ежедневие, необходимо за осъществяване на ре-

формата няма. 
. . . 
 До вчера бях извън борда.  
 До вчера – крепях кораба на тези, които ме изхвърлиха – из-

вън борда… Защото това бе моят кораб… 
 До вчера. 
 Стисках зъби и крепях… една година вече… 
 Всяко търпение има граници.  
 Всяка болка има предел… 
 Не е това… Ще търпя, и ще боли, отвъд границите и преде-

ла… 
 Ако има за какво… Корабът вече не е мой… 
 Не е това… Екипажът вече не може да го управлява…  
 Или никога не е може. 
 Или никога не е искал… 
 Или?  
 Не искам да потопя кораба. 
 Искам да се кача на палубата?  
 Не е това, все още не. Нека по раменете ми друг се качи.  
 Аз пак ще търпя.  
 И пак ще боли. 
 Има за какво… 
 Свобода, Демокрация, Хуманизъм… и Благоденствие… ня-

кой ден…  
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 ―Някой ден? – отново вперени погледи в светлото бъдеще?  
 Отново – чакане?  
 Отново – примирено, търпеливо, обречено… със стиснати зъ-

би – чакащи поредния експеримент на незаменимите?  
 Незаменимите. 
 Когато някой започне да мисли, че е незаменим, трябва да 

бъде сменен. Иначе – пътят до диктатурата е една крачка. Защото  
този, който е отъждествил себе си с Властта ще размаха бича… 
когато дойде времето да си иде…  

 А ако няма кой да му напомни… 
 Е, знаем… до болка познатото… 
 Затова – днес ще стачкувам.  
 За да напомня на мислещите себе си за незаменими, че е вре-

ме да си идат. Преди да са хванали бича.  
 Но ще крепя кораба. 
 Въпреки болката – още има търпение в мен.  
 Нека други се качат по раменете ми.  
 Нека други го управляват.  
 Нека други се разхождат по палубите му. 
Нека… 
Ще крепя кораба си. 
 

06.10.1992 
 

„Отключени думи”, изд. „Отворено общество”, 1999  

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
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ДВУПОЛЮСНИЯТ МОДЕЛ 
 
Идеята за ―двуполюсния модел‖ като път за развитие на бъл-

гарското общество, предложена от СДС не е нито нова, нито  
оригинална. Преди по-малко от две години за ―двуполюсен‖ пар-
ламент си мечтаеха лидерите на една друга партия, онази, която  
стоеше на другия полюс.  

Дали двупартийната система е по-добра от многопартийната – 
може да се спори. Исторически едната се е  наложила в англосак-
сонските страни; другата – в романските. И всяка от тях действа 
добре в условията, в които се е развила, и от своя страна – разви-
ва демократичните традиции на обществото, в което е възникнала 
и институциите на държавата, която това общество е създала.  

Факт е, че следосвобожденска България тръгва по пътя на 
многопартийността.  

Факт е, че многопартийната система предлага повече възмож-
ности за избор… не на цели, а на средства за постигане на целта. 
И, макар че твърде дълго страната ни не се  е развивала свободно, 
макар и в продължение на 60 години традицията на многопарти-
йността да е била прекъсната, все пак…  

Нека погледнем обществото си днес. Нека се огледаме край 
себе си. Можем ли да сравняваме България със Съединените 
щати? Можем ли да сложим знак на равенство между техните 
институции и нашите; между нашето мислене и тяхното; между 
нашите проблеми и техните? Мисля, че всеки би отговорил на 
тези въпроси с ―не‖. И ако трябва да отново да търсим вън модела 
за настоящото си развитие, то това определено няма да бъде дву-
полюсният модел.  

В едно демократично общество двупартийната система дейс т-
ва добре, защото в такова общество двупартийният модел действа 
като алтернатива за постигане на една цел. Двупартийна система 
в България сега не трябва да има, ако искаме да останем на пътя 
на демокрацията. Още по-малко ―двуполюсен модел‖. Защото, 
ако единият полюс е СДС, то другият ще бъде БСП. Признавайки 
такъв модел, лидерите на СДС легитимират комсоциалистите 
като алтернатива за развитието на българското общество. 

Защо? 
Дали в начина си на мислене не са се приближили твърде 

много до тях?  
Когато лидерът на една политическа формация заявява, че 

партийните интереси на неговата партия са и държавни интереси 
– какъв е той?  

Къде стои границата между комунизъм и антикомунизъм? 
Аз, разбира се, не поставям под съмнение антикомунистичес-

ките настроения на Филип Димитров.  
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И не желая да се впускам в разсъждения и относно страстта 
му да бъде пръв, единствен и незаменим, съсредоточил и адсо р-
бирал в себе си всичко антикомунистическо, следователно демо-
кратическо, следователно добро… Макар че именно на тази 
страст СДС дължи разпадането си и загубата на властта. Макар 
че именно заради тази страст центристките партии загубиха в ума 
на Филип Димитров не само правото си на същес твуване, но и 
пространството, в което биха могли да се разположат. Защото в 
―двуполюсния модел‖, както казва лидерът на положителния 
полюс, между полюсите няма нищо.  

Искам да се спра и на друг феномен. На феномена ―ние‖ и 
―врагът‖. Когато няма удар, няма противоудар. Когато няма кого  
да удряш, няма защо да удряш… А ако няма защо – защо си? 
Следователно – за да ни има, трябва да имаме враг. Следователно  
– за да има СДС, трябва да има БСП.  

Дотук стигнах в разсъжденията си. Не искам да се питам м и-
нали ли са тези мисли и през друга глава, по-високопоставена от 
моята, защото – неморално е заради утвърждаването си да утвър-
диш този, срещу когото се бориш. Ако единствената възможност 
за съществуването на една политическа сила е съществуването на 
―врагът‖, по-добре да я няма. По-добре, заедно с ―врага‖ да се 
разтвори в кипящото пространство между полюсите, в което ще 
оцелеят само тези, които имат какво да дадат на обществото.  

Бих искала да завърша така – ако искаме демокрация, нека 
опитаме да се освободим от полюсното  мислене, от черно-белия 
модел, според който всичко се категоризира само като добро или 
само като лошо. Защото сега това ни лишава от избор и от свобо-
да.  

А нали за свобода се борехме… 
 

15.09.1993 
 

в. „Земеделско знаме”, брой 247/21.10.1993  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
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ИСКАМ ДА ВИДЯ СВЕТА СЛЕД МИЛИОН ГОДИНИ... 
ЗА „УТРЕ” – НЕ ЗНАМ 
 
 Свечери се. 
 Мътно е небето.  
 И светлината в стаята е мътна.  
 Уморена съм. И изхабена.  
 Мъртва съм – защото не знам какво ще бъде утре; каква ще  

бъда утре… 
 Не знам как ще живея утре. Как искам да живея утре. Искам 

ли – да живея утре. 
 И след утре… 
 Знам, че искам да видя света след 50 години… 
 След 50 години, когато ще бъда на възрастта на моята баба – 

една съвсем прилична възраст.  
 Знам, че искам да видя света и след 100 години… 
 След 100 години, когато все още ще бъда млада, според кри-

териите на кавказките дълголетници и индуските йоги. Една не 
невъзможна възраст.  

 Знам, че искам да видя света след милион години… 
 … Но Утре… 
 За Утре – не знам. 
 

 15.10.1993 
 

„Отключени думи”,, изд. „Отворено общество”, 1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
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СЪБУДИХ СЕ – „УТРЕ” Е... 
 
 Събудих се – утре е. 
 По-грозно от вчерашните ми сънища. По-озъбено, по-

настръхнало от кошмар. 
 Събудих се – утре е. 
 Какъв ще бъде светът след милион години? Ще бъде ли?  
 Не знам. И не питам.  
 Може би някога пак ще попитам. Може би някога пак ще се 

взирам в черна стена.  
… 
 Но Днес стената рухна. Изведнъж.  
 Безмълвното очакване изригна. Отровата, събирана години, 

изяла крехката ни надежда, хукна по вените на старото тяло, на 
старата система и я подпали. Превърната в гняв, тя роди нова 
надежда. 

 И помете заспалите ни мозъци.  
 Писъкът на пребитата нощ ни стресна. Оцъклиха се очите ни.  
 И оцъклените кепенци на домовете ни пак оживяха.  
 И като мушици хукнахме към светлината – да изгорим криле-

те си, но да летим… 
 
 
11.01.1997 

 
 И полетяха – тези, които можаха са разкъсат паяжината на 

отчаянието, на пустотата, на монотонната еднаквост на деня…  
 Дълъг бе полетът им. И устремен – както някога… Както то-

гава, когато започвах да пиша този дневник… 
 И надеждата им, и тревогата им – пареха, и топлеха замръз-

налите нощи. 
. . . 
 Спи денят. Моят ден. И надежда, и тревога – няма в мен. 
 Защото всичко вече се е случило. И знам. Ще падне прави-

телството. Ще падне.  
 Щом през ноември, 1990-та, ние, улицата, успяхме… е, ще 

успеем и днес, януари, 1997-ма… 
 Спи денят. Моят ден. А хората край мен горят… Сиянието им 

ме озарява… 
 Всеки ден, кротко излизам от работа, в пет часа. Бавно вървя 

през замръзналите преспи. На път за в къщи – минавам през пло-
щада. Вадя от чантата си малко синьо знаменце – онова, с което  
търсех истината за изгубените избори през 1990-та – и го развя-
вам… Не викам. Пресипнала съм от викане – седем години вече 
все това правя… А и няма защо – знам, че няма кого да плаша, 
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защото ―те‖ отдавна са уплашени… ―Те‖ само чакат момента, в 
който биха могли да си идат с достойнство, без да разбират, че 
отдавна са го пропуснали… Веем знамената си. Говорят оратори-
те ни. Не ги чувам – далеч съм от трибуната… А и не ги слушам 
– отдавна вече всичко е казано… Знам – какво ще бъде утре. Знам 
– ще бъде като днес… До деня, в който ―те‖ си отидат завинаги…  

 Всеки ден – след митинга кротко се връщам в дома си.  
 И всяка нощ – отново – заставам лице срещу телевизор – с 

―тях‖. И гняв ме души… и смях…  
 Защото ―те‖ си отиват… И тези, които днес ги прогонват взе-

ха знамената от ръцете ни… И направиха дните и нощите сини… 
и чисти… и… 

Бих искала… Сега да завърша тази книга…  
 

27.01.1997 
 
 

ЗА НЕУСПЕШНИЯ КРАЙ НА „РЕШИ СЕ И ЩЕ СИ СВОБОДЕН” 
 
 Днес… три дни след новата победа пиша последните й редо-

ве… Днес, когато еуфорията отминава, но още не е отминала. 
Днес, когато гладното утре още не е надникнало иззад рамото на 
ближния ни. Днес, когато още всички сме близки. Днес, когато  
още знаем какво искаме и какво  не. Днес, когато  още не сме по-
търсили ―предатели‖, за да ги обвиним за грешките си. Днес, 
когато грешки още няма… и грешни още няма… 

 Днес… как бих искала  да завърша книгата си днес… 
 Бих искала последните й редове да бъдат редове на светла 

надежда и синьо очакване… 
 Бих искала – тази победа да бъде последна.  
 Бих искала – след нея животът да бъде без враг и без битки.  
 Бих искала…  
 

07.02.1997 
 

„Отключени думи”, изд. „Отворено общество”, 1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
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2. ВЪВ ВАС Е БЪДЕЩЕТО НИ, НАЛИ? 
 

НЕЩО КАТО ПРИТЧА, НО НЕ БЕШЕ 
 
Отново е лято. Слънцето пече.  
Отново – цъфтят акациите.  
Отново искам да летя – крехка пеперуда, с огнени крила.  
. . . 
Обух старите джинси, сложих на гръб старата раница и с 20-

30 страници, събрали новите ми мисли, отново тръгвам – по ре-
дакции. 

Вървя, усмихвам се и ми е леко. Дърветата протягат към ръце-
те ми позеленелите си клони.  

- Хей, ти, момиченце, тук ли живееш!  
Вървя по пътя си и ми е леко, но чувам, как тежки стъпки стъ-

пвам в моите… 
- Госпожице, на Вас говоря… 
Обръщам се – смутен старик ме гледа – от главата до краката.  
- Не. – казвам с празен поглед в празното, което зейна между 

нас… 
- Но си студентка, сигурно… и учиш някъде наоколо… 
- Не съм. –  и продължавам да вървя… 
- Не ми се вярва. – казва старецът и пак ме гледа, втренчил във 

врата ми поглед като свредел. – От тях си… 
- От кои? – питам и провлачвам крачка; готова пак да спра.  
- Ами-и-и… от тези, от студентите… дето миналата зима ле-

жаха по площадите… От тях ли си, кажи?  
Съвсем съм спряла. Окаменях. А той ме гледа и с очи дълбае 

камъка, на който станах.  
- От тях съм. – казвам, макар и да си мисля, че не е съвсем та-

ка, и все пак се усмихвам, защото и не лъжа. – Но, как разбра? 
Сияе старото лице и бръчките разцъфват като цветя под жарко 

слънце. 
- Ами-и-и… така като те гледам… от тях си… - и вдига раме-

не. 
А после, стреснат и забързан продължава :  
- Защо??? – и впива поглед-свредел в мен. – Поне един от вас 

бих искал да ми отговори… какво ви липсваше… какво… ви 
трябваше… 

Вкопани са краката ми в земята. Дори да исках, не бих могла 
да продължа. Мълча – миг, два… А после, бялата мъгла на една 
далечна вечер отбрули думата, която сама не искаше да падне. 

- Свобода… 
И продължавам да вървя…  
Ръцете -клони на дърветата се веят над главата ми.  
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- А днес не съжаляваш ли? – догонва ме гласът му. – Не мис-
лиш ли, че ни излъгаха и тези?  

Вървя, усмихвам се и ми е леко. Косите ми подскачат над гър-
ба ми. Усещам във врата си поглед-свредел, но все едно ми е, 
защото ми е леко. Обръщам се.  

- Не съжалявам. – казвам. 
И оставам – миг, два, залепнала за тротоара. Старик стои нас-

ред алеята. Превит е – като въпросителна. Очите му сияят като  
факли. Усмихва се – опустошение… 

- Върви, момиченце, върви… Във вас е бъдещето ни… На-
ли???  

Дърветата протягат криви клони  - като ръката, с която старе-
цът ме изпроводи.  

 

10.06.1999 

 
„Отключени думи”,, изд. „Отворено общество”, 1999  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
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ОСВОБОДИХ СЕ 
 
Вчера ходих на митинг.  
Не заради посрещането  на Бил Клинтън. Заради 10-те години 

демокрация. 
. . . 
Нищо не беше същото.  
Нито хората, нито чувствата, които ги свързват. 
Всъщност, чувства нямаше.  
Децата бяха дошли на купон. Възрастните бяха ченгета. 
Имаше трибуни, имаше естради; гласове от микрофон, музи-

ка, която дави…  
Не беше нашата музика. Нямаше ги нашите гласове. Нямаше 

какво да правим.  
Почувствах се излъгана, когато видях програмката в брошур-

ките, които раздаваха тук-там. От тях разбрах, че този -онзи от 
два до пет ще ни залъгва (или забавлява), пробутвайки ни музи-
калния си талант. Заредиха се – едно познато, с две непознати 
имена. 

Все едно – бях дошла. Тълпата ме повлече.  
… И дъжд заваля…  
. . . 
Заплаках. 
И тогава валя дъжд, преди осем години, когато посрещахме 

Дан Куейл и празнувахме… една година демократични избори… 
Тогава се изля порой. Сега ръмя. И с чувствата е така.  
Покатерих се на една ограда – никога не бях го правила преди. 

Исках да гледам площада с чужди очи.  
Чаках и мръзнех. Не ми пукаше вече – нямаше за какво. Море 

от хлапета, които преди 10 години са били на границата между 
детската ясла и детската градина. Тук-там някои побелели глави, 
за които ―преди‖ 10, или 50 години се слива в едно дълго ―се-
га‖… И армия от ченгета. 

Къде ли бяха тия, като мен? Къде ли се бяха скрили? Защо 
ли… 

Гледах площада с чужди очи – наоколо се шляеха и няколко 
отрепки – те винаги са налице, тях винаги ги държат в готовност 
– за всеки митинг и за всяко шествие… за всяко бдение, за вся-
ко… нападение?! 

Заплаках. Пак заваля. През клоните, в които бях увиснала ка-
пеше вода. Изми лицето ми - през клоните, в които вплетох се.  

Времето минаваше. Все по-близо идвах до дървото, по което 
все повече хлапета се катереха… все повече ченгета… 

Пак заплаках – „…вдигни очи, светът е с нас… и знай, че 
имаш шанс…‖ Мразех тази песен, когато я пееха някога. Мразех 
я, защото светът никога не е бил с нас… и защото никой никога 
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не ни бе дал шанс – нито Светът, нито тези, които я пееха и които  
с нея вървяха напред. Но плачех – от болка по скъп спомен… 

И вдигнах очи нагоре, към небето, в което хвърчаха вертолети 
– като насекоми от динозавровата ера.  

Ние ли бяхме динозаврите? Те ли?!  
Пак плачех. Така и не се научиха да ни различават от съседите 

ни. Така и не проумяха, че сме други, че сме чужди… 
И с чужди очи гледаме на цялото Балканско безумие… 
На цялото Европейско безумие… 
Да, най-после си спомниха (разбраха?! признаха?!), че преди 

60 години сме спасили българите-евреи от Холокоста, когато из 
цяла Европа са ги горяли в крематориуми.  

Но сеща ли се някой, че преди 600 години, ко гато из цяла Ев-
ропа са ги горяли на клади, българската царица е била еврейка?! 
И нейният син, а не първородният син на царя е станал последни-
ят български цар… 

Скромно се опитваме да прошепнем, че Европейското Въз-
раждане започва от тук – от Боянската черква. 

Но дори не се и сещаме да кажем, че съвременният морал, не 
правещ разлика между вяра, раса и народност пак е започнал от 
тук, от Левски.  

Все едно – летят вертолетите и ревът им заглушава песните. 
Три часа висях над оградата, под онова дърво – слях се със 

зида и с клоните.  
. . . 
Наближи 17 часа. В камбанарията на храма заеха местата си 

снайперистите. Чадърите се сляха в едно – като брони на римски 
легиони.  

Тогава запя Валя Балканска. Половин час пя – без прекъсване 
(с толкова закъсняха президентите).  

Плаках – половин час, без прекъсване. Дървото край мен ого-
ля – освободено от товара си от хора. Все едно ми беше – дали ще 
умра, или ще живея. Единственото, за което мислех бе, че ако 
някой ме попита в смъртния ми час какво бих си пожелала, не 
бих се колебала. Искам, поне на сън да мога да изпея ―Излязъл е 
Дельо хайдутин.‖  

Дойде кортежът. Гласът, който пя, като отрязан, млъкна. Заго-
вориха президентите. Цялата нация ги чу. Добре говориха.  

Пак плаках.  
Плаках, когато Петър Стоянов, почти с моите думи заяви, че 

свободата не ни е дар и не е случайна. Високо и ясно го каза – 
преди Унгария, Чехия и Полша сме дали жертвите си. Без съд и 
със присъди – убити и изчезнали, преминали през ада на концла-
герите и затворите… 185 000 … Жертви?! Или борци?! Или пред-
течи… 
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Това е – робският народ, който откъсна от плътта си 185 000 
душѝ,  преди да преклони глава. 

Плаках тогава, залепнала за оградата, чиито метални решетки 
топлеха ръцете ми. И сега плача, пишейки. Плаках, защото това 
бяха моите думи, казани, написани и публикувани преди осем 
години – тогава никой не ги чу… или не пожела да ги чуе. Пла-
ках, защото пак никой не ги чу, макар да бяха казани пред цял 
площад, пред цял народ… Дано „отвъд‖ ги чуят…  

Плаках, и когато Бил Клинтън заговори. Цял площад с вди г-
нати ръце му отговори – спонтанно и сигурно, думите му резони-
раха в душите и в главите на хлапетата край мен. Подскачайки, те 
го приветстваха без превод. И имаше защо – изправена на пръсти 
върху ръба на моята ограда и аз бях вдигнала ръце – като за по-
лет. Не ми бе нужен превод и на мен, когато хвалеха народа ми, 
признавайки тъй трудния му избор за мирен преход към … твърде 
оголяла демокрация. Не ни бе нужен превод… дори когато чухме 
на друг език онези думи на Хилендарския монах, които някога са 
будели дедите ни. Съвсем на място бяха казани. Бурно го привет-
ствахме – ―неразумните юроди‖, крещейки ―Ю-ес-ей‖… и мечта-
ейки как по-бързо и по-сигурно да се докопаме до заветната зеле-
на карта и да хукнем към … ―Ю-ес-ей‖. Напълно анонимни, на-
пълно… без родина. И плаках… дано греша… Дано – заразата да 
е за нас, които пълнехме площада някога… Дано – за тях да се 
окаже безопасна. Крещи хлапето до ухото ми, подскачайки върху  
оградата зад мен. Така и не разбрах момче ли бе, или момиче, но 
все едно – три часа с пълен глас и с пълен текст то пя, на българ-
ски и на английски всички песни, с които по програма ни забав-
ляваха, докато чакахме... Дано греша... защото то крещеше името  
"Стоянов". 

Свърши срещата. Кортежът бавно се измъкна. И множеството 
бавно се измъкваше. Скочихме с хлапето от оградата, усмихна х-
ме се, падайки вър ху охранен чичко със скъп балтон и отегчено 
изражение върху това, което би трябвало да е лице то му. 

И тогава, когато уж всичко вече бе свършило, от мощната 
уредба се изля протяжната мелодия на древна песен – от онези, 
които дремят в гените на всеки и свирят в клоните при буря и ру -
шат скалите с морските вълни. Тръгнах към трибуната. Старата 
ми митингаджийска природа ли се пробуди, или бе нещо друго – 
не знам. Пак се оказах на „предната линия‖. Пак там, край задния 
вход на Парламента… Пак там, край разкъсания метален кор-
дон… все същите са си загражденията – тежки и грозни… с все 
същото предназначение – да разделят. 

Камъкът си стоеше в гърлото ми – не можех да го преглътна. 
И капки влага висяха на миглите ми – дъжд валеше. 

Не заплаках. 
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Очите ми – тъй мъртви бяха, че разбрах – ръцете ми не са 
криле.  

И бъдещето вече не е в нас.  
Вървят децата покрай мен и не усещат още, че го крепят на 

крехките си рамене. 
Освободих се.  
 

23.11.1999 
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С.,   
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В ЧИИ РЪЦЕ Е БЪДЕЩЕТО 
 
9-ти май. Денят на Европа.  
С натежала ръка отново посягам към белия лист. В упор го 

гледам. 
През последните години забравих белия лист. Компютърна 

култура. Компютърно поколение. Все едно – небето плаче. Текат 
сълзите му по бузите на земята. Меки, уханни и млади. Красива е 
днес, Земята. Изправени крачим – по нея. И душите ни, цъфнали, 
попиват цвета й. Още… 

Денят на Европа.  
Случайно ли днес протягам ръка към белия лист? Случайно ли 

– ръката тежи?  
Тежат ръцете ни – от бремето на бъдещето, което отново 

трябва да понесат.  
Както никога досега бъдещето чака да бъде намерено. 
Както никога досега – в упор ни гледа. Ще го отминем ли? Ще 

го захвърлим ли? Ще го загърбим ли? Бъдещето… най -после  
намерено… Ще го продадем ли – за 30 сребърника… или за 800 
дни?  

Преди година и половина най -после мислех, че съм сложила 
точката на тази книга. Или беше въп-росителна?  

Все едно. Тогава стоварих товара си върху крехките плещи на 
идващото поколение. Чистото, необремененото с минало компю-
търно поколение.  

Измих ръцете си – като Пилат… Измих ръцете ни… освобо-
дих се… Какво пък, нали и с нас така постъпваха преди –―Върви, 
момиченце, върви! Във вас е бъдещето ни, нали?‖ И потриват 
ръце, отстрани. Ако всичко е наред, мълчат си. Ако нещо се 
обърка – други са виновни. Ако нещо се случи – мълчат си. Ако  
нищо не се случва – огладняват за случки. Ако са сити – мълчат 
си. Ако огладнеят – пази се… 

Уморих се – да бъда надежда за други.  
Уморих се да влача – всички мечти.  
Затръшнах последната страница – чаках – друг бъдещето да 

лови. 
Хубаво ми беше да живея – без враг и без битки. Хубаво ми 

беше – да градя, да творя, да не се тревожа… за насъщния и сво-
бодата. 

И да искам, все повече да искам… но не насъщния и свобода, 
а онова, което идва след това.  

Хубаво ми беше – без враг и без битки.  
Но бъдещето предстои.  
Изсипва се върху  главите ни като лавина –  битието. Без мечти. 

Без постигнато и без позволено.  
Оголено –  крещи. Да бъде спасено. Или то нас ще спаси?  
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***  
В упор гледам белия лист – гладък и гол. Оголяла се взирам в 

него и отново се опитвам да намирам в неясните му нишки очер-
танията на бъдещето.  

Топъл сън – как трудно се измъкваме от него. Как трудно се 
събуждаме. Спят мозъците ни блажено. И не можем да възприе-
мем, не можем да осъзнаем, че не всичко е свършило, а всичко  
предстои.  

Битката, в която трябва да запазим постигнатото и да продъ л-
жим.  

Битката, която за първи път не е само битка за Утре, а е битка 
за Днес... битка за всичките 12 изминали години, битка, която ще 
ги погребе завинаги… или ще ги постави в основата на Утре.  

 

09.05.2001 
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2001 
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3. СЛЕД „РЕШИ СЕ И ЩЕ СИ СВОБОДЕН” 
  

Ако трябва да отговора на въпроса:  
 – Какъв е смисълът на публичното писане?..  
Бих казала  само една дума:  
- Промяна... 
 
 

КОЙ ДА БЪДЕ ... 
 
Кой би допуснал, че след 12 години демокрация ще стигнем 

дотам, президентът Стоянов да изгуби първия тур на президентс-
ките избори, и да остане втори, след Първанов, лидера на социа-
листите? 

Кой да допусне... 
Ръката ми почти се схвана, докато търсех думите, с които да 

облека... нашия президент?... Или президентът на демократични-
те сили? Или кандидатът за президент, подкрепен от ОДС и дру-
ги демократични сили... или... царският президент?  

Чак сърцето ми обърка ударите си, докато изписвах последно-
то словосъчетание.  

Не ми се иска да се замислям твърде дълбоко над него. Не ми 
се иска точно сега да започна да го тълкувам. Не искам да питам 
кой кой е, кой чий е... Не искам.  

Не искам да питам има ли политически и збор; има ли полити-
ческа алтернатива... Имаше ли досега и ще има ли през идващата 
седмица? 

Много думи... Но когато затворя очи, чувам тишината зад тях.  
Няма да отделя място за двамата кандидати - Ганчев и Берон, 

освен за да ги спомена. Г-жа Инджова, като подкрепена от ДПС, 
заслужава едно изречение... Браво на нея - най-после категорично 
показа, че ДПС е партия, която не гласува еднозначно и че сим-
патизантите й са личности със собствено мнение, а не ръжени в 
ръцете на ръководството  й. За г-н Бонев ще кажа повече изрече-
ния... Първо... изключително фотогеничен - не може да му се 
отрече... и колко му отива – „силният президент‖... И колко му 
отива - да внушава, че е такъв. Язък, че е юрист - толкова ли не е 
могъл да прочете Конституцията и да види, че точно със силата 
на президентската институция не бива да си прави шега... агита-
цията му си беше чиста проба опит за суспендиране на основния 
закон... Или беше чиста проба внушение, че този основен закон 
може да бъде суспендиран? Колко му е... на силния президент да 
я свърши тая работа... И за кого ли ще я свърши? Хайде, стига 
толкова задълбочаване в г-н Бонев... Взе си човекът 19-те % - 
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халал да са му - навремето Жорж Ганчев взе повече и какво от 
това - пак си остана Жорж Ганчев.  

Само че този факт не може да бъде отминат толкова бързо. Не 
е случаен. 

10 години минаха - нищо не се промени. 
Все едно, че парламентарни избори с шумна победа на новото 

време и с още по-шумна загуба на синята идея е нямало. На аре-
ната са си пак същите сили - БСП и СДС и... някой като Жорж.  

Може и да не е вярно, но ми се иска да е вярно. 
Защото другото не ми се иска да е вярно... онова, за царския 

президент. 
Обаче... Обаче цяла седмица ми предстои да слушам колко 

много ще е вярно... до изборите, а и след това... това, за царския 
президент... 

Преглъщам и продължавам - вече без интелектуална игра; ве-
че без криене в дупката на мисълта... вече без спомени и парале-
ли... 

След тази седмица от мен ще се очаква отново да гласувам. 
Отново - за Стоянов... За моя президент... За царския президент...  

Не трябва да мисля така, защото...  
За кой ли път ще трябва да застана пред урната без избор?  
Все по-малко стават степените ни на свобода.  
Нощес се събудих, бях останала без въздух. Не ми се случва за 

първи път - навярно някой ден (не, някоя нощ) от това ще умра... 
нейсе, сега за живота пиша. За онзи, който ни чака.  

Та, събудих се нощес, поех дълбоко въздух - чак свят ми се 
зави - и си казах - ―Първанов ще е.‖ Какво от това, че съм седе-
сар, какво от това, че съм демократ... преди всичко съм републи-
канец. Това е най-важното. И ако моите хора не защитават устои-
те на Републиката и приемат мечешката услуга на оня, който се 
бил родил с властта (и поради това много си я иска)... е, какво ми 
остава, освен да потърся такива, които...  

...Да, както и да е - много се увлякох. Като ти дават - вземаш... 
особено когато ти предлагат подкрепа за президентски избори... 
Пък и партията на г-н Първанов първа предложи свои хора в 
правителството на царските хора... Те сега, вече не си ги призна-
ват за свои, но кой не вижда очевидното? 

Всъщност, май никой не вижда очевидното... Кой знае...  
Важното е, че пак съм без избор, щом и Първанов не става за 

антицарски човек.  
Разбира се, остава оня избор, на 55% от народа...  
Колко сладко е да си от тях. Казваш гордо - ―И едните са мас-

кари и другите са маскари‖ и доволен от себе си, поклащаш гла-
ва. После потриваш ръце, чистички, и си мислиш - ―Е-хе, мен ли 
сте тръгнали да ме цапате, бре? Че аз друга работа нямам ли си, 
че с вас ще се занимавам?? Я да ми се махате от главата, че...‖  
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Че... Там е работата. След трите точки няма нищо. Няма отго-
вор. Няма чисти ръце. За чиста съвест да не говорим - няма съ-
вест там, където няма избор. Какво да се прави - пак ще си изца-
пам ръцете; пак ще избирам - дано поне съвестта ми остане чис-
та... 

И точно преди да оставя химикалката с гузно чувство и нате-
жала ръка, си спомних нещо, което преди десетина години бях 
написала... ―За да имаш собствено мнение, не трябва да защита-
ваш противното на това, което защитава врагът ти.  

Така мисля. Но колко е трудно да защитаваш това, което за-
щитава врагът ти.‖  

Е, не ни остава нищо друго, освен да го направим - Ние и Те. 
И след една седмица да изберем - нашия президент.  

  

Словото, slovo.bg, 14.11.2001  
сп. „Литернет”, (e-LiterNet) 15.11.2001, № 11 (24)  
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ДАЛИ ДА СЕ РАДВАМ??? 
 
Радвам се, че експремиерът Иван Костов с болезнена точност 

и точно навреме поставя въпроса за "обединението" на дясното  
пространство, тема, по която се спекулира просташки безочливо  
през последните две - две и половина години.  

Пределно ясно е кого обедини "Царя-обединител" при завръ-
щането си през април 2001 г. и кой го подпомогна в това му дея-
ние. Не беше трудно изтерзаните от бедност и очакване на чудеса 
народни маси да бъдат манипулирани и накарани да повярват в 
поредната помия лъжи за светло бъдеще (пардон, за "ново вре-
ме"). Никой мислещ човек нито за момент не се усъмни кой сто-
еше зад триумфалното завръщане на карнавалния "цар", кой купи 
пресата, кой плати продажните политици.. Нито можеше да бъде 
скрита целта на целия маскарад.  

Това, което тогава не можах да проумея и което все още не 
мога да проумея (и не само аз) е как стана възможно?  

Как едно успешно управление бе сринато в калта от пресата?  
Как същите тези гладни хора, които чакаха "несимволично 

увеличение на пенсиите си" от новите и непознати властници 
забравиха, че тези, които в момента ги управляваха увеличиха 
пенсиите им приблизително 25 пъти... като не броим 13-тата пен-
сия, които досега така и не са получили.  

Но стига толкова пари и пенсии.  
Статията е за друго.  
За черното и бялото в политиката. За границата. За съществу-

ването на различие. На Другост.  
В настоящата бозава помия, в която управляващите - къде 

съзнателно, къде несъзнателно са ни потопили няма граници;  
няма ориентири. Няма черно и бяло; няма добро и зло. Няма ви-
новни и отговорни.  

Скоро в предаването "Блиц" на БТВ кандидатът за кмет на 
София, сладкарят Лучано, сподели, че мечтае за политическа 
действителност без партии. Дали е запознат с историята; дали му 
беше казано да го каже, дали се изпусна - все едно - но това, за 
което този сладкишчо си мечтае е страшно. 1934-1944 г. - един от 
най-тъмните периоди в българската история. Период на царски 
произвол, липса на демокрация, защото... партиите са били заб-
ранени. 

Настоящият представител на династията, явно си мечтае - да 
"обедини" дясното пространство, защото, като бивш цар, дясно-
мислещите хора го възприемат като десен.  

Да обедини и лявото пространство, защото, като човек, свър-
зан с тайните служби на комунистическия режим ляво мислещите 
хора полека-лека го възприемат като техен.  



173 

 

И един ден ще се събудим в сладкарския рай - без партии, без 
позиции, без демокрация... без право на мнение; без право на 
бъдеще и на минало.  

Радвам се, г-н Костов, че излизате от мълчанието.  
Вие бяхте политикът, който от 1990 до лятото на 2001 г. кога 

по-тихо, кога по-явно - дадохте твърде много за България.  
Добре дошли в активната политика, защото има нужда мътил-

ката, в която плуваме в последните две години и половина да се 
избистри, тинята да си отиде на дъното, а в бистрото - който мо-
же да плува - да плува. 

РР 
А що се отнася до помиярстването на Стефан Софиянски край 

царската трапеза - е, аз нямам нищо против помиярите. Кучетата 
не са виновни за това, че са бездомни. 

Но г-н Софиянски каза тежката си дума срещу тях - присъдата 
му срещу бездомните четириноги ми бе напълно достатъчна да се 
отдръпна от него още преди да скъса с организацията, която го  
създаде и далеч преди самият той да започне да помиярства.  

И ако перифразираме народната мъдрост - кой каквото гласи 
другиму... то му се случва.  

 

gabriellezz.wordpress.com, 27.09.2003                
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ПОКЛОНИ СЕ, БЪЛГАРИНО… 
 
Едно тихо  местенце в забързания свят наоколо.  
В центъра на столицата, скрито в подножието на НДК.  
Една каменна стена със стотици имена, малък параклис, ня-

колко дървени пейки. И под всяка от тях – куче спи на кравай. 
Пече слънцето, напича гранитните павета, пари и дървото на 

пейката, върху  която седя.  
Тихо е. 
Като в друга Вселена.  
Някъде, там, е глъчът на Града.  
Бръмченето на пчела го заглуши. Докосна ме повей от птиче 

крило. 
Мъж и жена спряха пред стената, отпуснали се върху басту-

ните си – търсят нечие име. Нечий гроб. Нечий живот.  
Едно хлапе мина покрай тях – забързано по своите дела.  
Майка с дете отминава тихото кътче – не го забелязва, устре-

мена да намери покой другаде.  
Старците си тръгнаха – вкопчили ръцете си една в друга… и в 

бастуните. 
Жена без възраст спря пред кръста, въздъхна, препъна се и 

продължи по пътя си.  
Тихо и свято е.  
Кътче за спомени.  
Искам да избягам от скверните си мисли – за работа, за пари, 

за успех. 
И точно когато почти избягах от тях и духът на мъртвите ме 

докосна – като повей от птиче крило, осъзнах, че тези мисли не са 
―скверни‖. 

Осъзнах, че трябва да искам. И да се наслаждавам на този жи-
вот. И да го правя – все по-хубав – за мен и за другите.  

Да искам – дом, с всичко, което цивилизацията ни предлага.  
Да искам – работа, която да ми дава – живот, достойнство, и 

уважение. 
Да искам – имот, от който да печеля, защото с труда си съм го 

придобила. 
Да искам – пари, които да ми дават свобода – да искам и про-

меням. 
Да искам … 
Тихо и свято е.  
ИСКАМ. 
Усещам, как хилядите имена, залепнали на стената горят.  
И ИСКАТ. 
Усещам – изгарящата ласка на Слънцето. Опиянявам се – от 

птичата песен и цветното ухание. Вятърът с хладни устни целува 
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страните ми. Кучето под моята пейка се притиска в краката ми, 
щастливо в съня си.  

И точно когато реших да сложа точката - видях, как една 
сврака кацна на отсрещната пейка и впери поглед в стената.  

Дълго се взира в имената на мъртвите.  
И отлетя. 
Дълго останах след нея.  
До стената с имената на хората, които са ИСКАЛИ.  
 

gabriellezz.wordpress.com, 12.08.2005  
 

 

  



176 

 

СИРЕНИТЕ ВИЯТ... 
 
Бързах. 
Винаги бързам. 
Когато сирената започна да вие.  Окаменях. 
Краката ми залепнаха за асфалта и придобиха неговия цвят и 

структура. Не можех да откъсна поглед от дребните камъчета, 
вкопчени в прегръдката му. Всяко камъче започна да придобива 
индивидуалност. Всяко камъче грабваше лицето, или името, или 
представата ми за личността, живота или смъртта на… някой от 
"хилядите знайни и незнайни"… жертви? герои? предтечи? заги-
нали… вкопани… в българската история… 

Като камъчета в асфалта… безлични. Или обезличени? Тъп-
кани, стъпкани, смалени… Изтрити… Или изритани? от подме т-
ките ни… от спомените ни… от миналото… От душите ни… 

Бездушни бързаме. Вървим. Не спираме. 
Сирените вият.  
Чак се задъхват - от виене. Една през друга вият - на умиране. 
Гледам асфалта и вадя от него представата си за героичното в 

историята ни. 
Гонят се - разпилени хартии от закуски, употребени автобусни 

билетчета, спукани балони и презервативи, лъскави опаковки от 
вафли трепачи… остатъци от разни други трепачи… крилца от 
птици, сплескани трупове на улични котки и други мазни петна…  

Вият сирените. Вятърът свири в ушите ми… като в ушите на 
Ботев, преди да получи куршума в челото си.  

Скърцат спирачки. После рев на форсиран двигател, свирене 
на гуми… Животът тече. Сирените вият.  

От асфалта се взират в очите ми очите на мъртвите. Ръцете им 
се протягат към гърлото ми. Впиват се в него. Минувачите се 
блъскат в спрелия ми гръб. И продължават - бързайки. 

Вятърът с пореден напън раздуха боклука край кварталната 
кофа за смет. 

Старото квартално псе се отръска, заряза кокала си, с труд о т-
воюван от територията на уличните котки, обсебили вътрешнос т-
та на кофите, и седна на асфалта. Вдигна глава към обедното  
слънце и окаменя. Проскубаната му козина  бавно придоби цвета 
и структурата на асфалта.  

Сирените виеха - до скъсване.  
Не. Кучето виеше. 
Краката ми се отлепиха от асфалта. Хукнах по  пътя си - бър-

зах. Кучето виеше - до скъсване.  
Дълго го чувах - след онемяването на сирените.  
 

gabriellezz.wordpress.com, 10.06.2010  
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ПРЕДБАЛОТАЖНО 
 
Рисувам, римувам, руша... 
Не дишам, не искам пак да градя.  
Уморих се да гоня света.  
Уморих се да крада мигове, които, преди да станат мои, се 

разсипват... 
Уморих се да мисля, да сравнявам, да търся... от пустотата от-

говори. 
Мълчи пустотата.  
Не онази, на планинските върхове, на девствената природа.  
Мълчи пустотата в нашите умове, преяли от планове за изго-

да. 
Ще спра до тук.  
Думите барабанят по гладкото ми чело като по опънатата плът 

на тъпан. И някак коварно започват да звучат като чужди.  
И не само думите, и не само мислите, и не само образите, кои-

то създават. Някак внезапно започвам да се усещам чужда, някак 
– като проекция на билборд, като сянка на рекламен (предизбо-
рен) клип, като мелодия на нечие слово  без думи, без смисъл...  

Защо стана така, че изгубихме мислите си, изгубихме иденти-
чността си?  

И забравихме да се бунтуваме... Не говоря за онези сини м и-
тинги, които заливаха площадите преди повече от 20 години...  

Забравихме да се бунтуваме в себе си.  
Да, знам, казват го политолозите, социолозите... не е далеч и 

от собствения усет, опит –  
по-лесно е да бъдеш „СРЕЩУ‖, отколкото да бъдеш „ЗА‖;  
по-лесно е да викаш „ДОЛУ‖, отколкото „УРА‖...  
Поне за тези, които не искаха да викат „ура‖ по първомайски, 

деветосептемврийски и седмоноемврийски манифестации.  
Уморихме се да викаме „ура‖ – и преди и сега... И няма нуж-

да, и няма лошо...  
Лошото е, че няма към какво да се стремим (да не кажа „за ка-

кво да се борим‖). 
Построихме демокрацията (добра-лоша, но я има – имаме 

право ние да избираме, и ако избираме лошите, ние сме си ги 
харесали... или повечето от нас). Влязохме в Европейския съюз и 
в НАТО (нищо, че едни изградиха пътя до там, а други прерязаха 
лентата). Ще влезем в Шенген и в Еврозоната (някои искат вече 
да излизат, но нашият път е натам). Преживяваме и Световната 
криза – като всички развити страни. Нищо, че управляващите 
(бившите) ни лъжеха и още ни лъжат (настоящите), че сме били 
по-добре от комшиите... (Може пък и да не лъжат?! Комшиите са 
по улиците, а ние сме по домовете си – ядем и пием.) И не ни 
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пука за изборите и за световната криза – докато има какво да 
ядем и да пием. 

Историята показва, че винаги е имало какво  да ядем и да пи-
ем. Винаги с пирове сме посрещали и изпращали трагедиите.  

И с опиянение...  
Вървим, зомбирани, под падащите есенни листа.  
И аз вървя, ровя с обувки в щедрия цветен писък на природа-

та, знам, че не мога да го задържа – там ще си изгние, на алеята...  
Газя – пъстрота. 
И кънтя – от празнота.  
Омръзна ми – отново без избор да избирам.  
Гневях се. Вече – не. 
Дори не си задавам въпроси – „А може ли да бъде друго?‖... 

„Какво?‖... и „Как?‖  
Вървя по алеята, падат шарени листа върху сърдитите лица на 

минувачите. 
Гневни-безнадеждни погледи светят, удрям се в тях – като в 

стени... или потъвам в празни дупки на мястото на погледите... и 
душите. 

Сърдити сме... Сърдити, че живеем в безпътица, без пътища...  
Но никой не иска да тръгне по пътя...  
... поне докато има какво да ядем и да пием...  
НАЗДРАВЕ! 
РР 
С тези, които не са преяли и препили с делничност и с безна-

деждност, ще споделя, че когато не мога да подредя предпочита-
нията си в посока от най -доброто (исканото) към най-лошото  
(нежеланото), подреждам ги обратно – от най-лошото (неприем-
ливото) към по-малко лошото... онова, което може да се преглъ т-
не, дори да заседне в гърлото, дори да души... В този негативен 
ред на предпочитания, БСП държи първенството на този балотаж. 
(Преди пет години за мен подредбата беше друга, друга партия 
беше на върха на пирамидата от непредпочитания и беше още по -
тежко, още по-неприемливо да се гласува).  

 

gabriellezz.wordpress.com, 27.10.2011 
blog.bg (gabrielle.blog.bg), 27.10.2011  
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ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН НА ГОДИНАТА 
 
Отново се питаме – какво остана след нас, какво направихме, 

за да оставим нещо след себе си?  
Тази година, както никоя друга в последното десетилетие, бе 

решаваща, водоразделна за обществото ни. Тази година отново  
постави въпроса за бъдещето на България, за развитието, за пр и-
оритетите и ориентацията, за избора и морала...  

След десетилетно мълчание, хипноза, кома, обществото се 
пробуди. Или – поне се опита да се събуди.  

Протести през февруари – високи сметки за живот, бедност, 
самозапалване...  

Властта дезертира.  
Опита се да дърпа конците, да замита следите, скрита зад по-

лата на президента си и служебното му правителство.  
Последваха избори.  
Последва девалвация на демокрацията...  
През последните 24 години, нито една партия, нито един пар-

тиен водж, загубил изборите, не си позволи да се срие. Тази го-
дина след изборите се скри партията, спечелила най -много гласо-
ве, но все пак – недостатъчно, за да вземе властта.  

Тази година т. нар. "десница" в България показа, че не е спо-
собна да бъде в опозиция, че може да съществува само когато е 
на власт, т. е . показа, че й е нужен член 1 от Конституцията на 
Живков, онзи член 1, който преди 24 години свали Петър Младе-
нов и постави началото на тъй много ненавижданите промени.  

Ненавиждани от всички днес – от онези, които трябваше да се 
лишат от част от властта си... и от тези, които все пак успяха да 
тласнат страната по пътя на демокрацията.  

Днес демокрацията девалвира.  
Под натиска на протести, на медии, на пропаднали политици.  
Днес искаме оставката, но не знаем какво да поискаме след 

това. 
Днес искаме смяна на системата – на коя? На парламентарната 

демокрация? 
Днес искаме нова Конституция... Но не сме чели старата.  
Днес искаме нов морал в политиката... Но моралът е един и е 

морално да го искаме от всеки.  
Днес протестиращите мълчат за морала на президента.  
Днес протестиращите искат оставката на правителството, но 

не са пред Министерския съвет, нито пред което и да било мини-
стерство. Те са пред Парламента – символът на демокрацията и 
развяват знамена с юмруци. С юмруци ли ще защитаваме ценнос-
тите си?  

Годината си отива – с много въпроси, без отговори. Тишина.  
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Зад всички тъпани и крясъци, зад всички свирки и освиркване, 
зад всички медийни блясъци, се чува само МЪЛЧАНИЕТО на 
едно поколение, което няма идея за утре, няма идея за днес...  

Годината си отива. Какво направихме НИЕ, за да потърсим 
отговорите?  

Какво направих?!  
 

в-к „Литературно земеделско знаме”, бр.6/2013  
gabriellezz.wordpress.com, 31.12.2013 
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БУРЯТА СПЛЕТЕ РЪЦЕ 
 
Вали. Тихо и  
есенно. Студено и  
пусто. Юлски ден.  
 
 

*** 
Мозъкът ври - не  
от мислене -  
от блъскане  
в  стени. 
Сблъсъкът вибрира във всичките ми клетки.  
Взривява ме, разкъсва ме. Уморих се от битки, от безпътие, от 

мълчание.  
И от викове, зад които крещи тишина.  
Вали. Думите падат - премерени. 
Днес - не мога да протестирам.  
Днес само отивам - 
все по-навътре в себе си.  
 

17.07.2013 
 

 
*** 
Вали - тихо и  
есенно, студено е,  
снежно е. Зима. 
С барабанен ритъм клетките ми пулсират.  
Тихо  - снегът се топи.  
Улиците ни гледат с измити стени.  
Стъпвам по лицата на тротоарните плочки - 
гледат ме с очи -  
всяко паве,  
всяко листо, 
отнесено от дървото си,  
всеки стрък трева...  
Топи се снегът. Залива ни...  
Отвсякъде ни залива - протестът.  
Стича се от олуците,  
от мониторите,  
от телевизорите.  
Дебне ни във фейсбук, наднича от електронната поща,  
от всеки сайт, от всяко око.  
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Думкат тъпани, свирки пищят, снимат камери, журналисти 
дрънкат от сутрин до вечер новини за протестите и протестърите.  

Половин година - тишина.  
Умните, образованите, креативните, цветът на нацията, на 

гражданското общество - половин година не казаха дума за „пос-
ле‖, не влязоха в диалог - нито с властта, нито с обществото... не 
изнесоха и монолог...  

Зад всички тъпани и крясъци, зад всички свирки и освиркване, 
зад всички медийни блясъци, аз чувам само мълчанието на едно 
поколение, което няма идея за утре, няма усещане за днес.  

Днес - тресавище от неясни внушения и послания, от плакати 
и лозунги с привкус от онова време, преди.  

Не времето, когато ние викахме „оставка‖, а още по - преди... 
Когато ние викахме „оставка‖, искахме - не да не бъде това, което  
е днес, а да бъде - демокрация, Съвет на Европа, Европейски 
съюз, НАТО... Ние, които трябва да понесем „позора‖ за „неус-
пешния преход‖, за посттоталитарната агония, за Днес...  

Не се чувствам опозорена... Само -  омерзена... 
От късата памет?  
От безпаметността на обществото?  
От подмяната на ценности?  
От това, че останахме без ценности?  
Не защото сме ги изгубили, а защото ги изхвърлят...  
Днес...  
Искат - „смяна на системата‖...  
На  демокрацията?!  
Девалвация на демокрацията.  
Девалвация на самите нас - 
на това, което сме; 
на това - което   
искахме да бъдем...  
Да не бъдем - 
това искаме днес.  
 

*** 
Защото бурята сплете ръце...  
 

16.01.2014 
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*** 
Бурята сплита ръце -  
целува луната.  
Тежи тишината - 
животът тече. 

 

*** 
Мокри нокти по  
стъклото - стърже дъждът,  
реже мозъка. 
 
 

*** 
Капките ближат 
прозореца, скърцат. Не,  
впити зъби са. 
 

 
*** 
Бодат дните.  
Нощите стават убежища.  
Нещо търсим в съня...  
След лятното опиянение -  безвремие. 
Събуждане със главоболие,  
с копнеж по нещото,  
отминало с нощта.  
Събуждане след кома? 
Още е далеч. 
Днес болестта върлува в нас - 
оставя ни безпаметни,  
безволеви и  
безпосочни. 
Насочвани...  
Подхвърляни, 
бездейни и  
бълнуващи  
за още - 
кипеж,  
брътвеж... 
Потъване в тресавище - 
до днес. 
А утре? 
Утре е далеч. 
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*** 
Изгубих конкретността,  
яснотата на изказа.  
Загубих смелостта - 
да застана на светло,  
да пиша,  
да мисля, 
да викам... 
Днес...  
Как искам  
да изцедя онова,  
което ме души,  
мори,  
обезличава. 
Как искам - 
да го извадя,  
да го извая. 
Искам -  
пак,  
както някога - 
да рисувам с думи гнева,  
мечтите, 
полета към „още‖; 
да изваждам от душата и ума 
представата за „после‖...  
Да рискувам, 
да зъзна - по площади и барикади,  
да сея знамена, 
да вея словото - 
във вестници и тихи зали,  
да вия - 
срещу мълчанието...  
Да пия светлината - 
на бъдното... 
Мълча.  
Защото бъдното го няма.  
Дрънчи главата,  
мозъкът се спотайва - 
измит,  
изтрит,  
някъде-никъде, враснал в черепа...  
Днес... 
Ти си само уши и хълцаш от умиление и възторг:  
пред креативността - 
да се лежи по асфалта във формата на думата „оставка‖;  
пред смелостта - 
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облечен с картонена броня и с картонена каска да кряскаш 
„оставка‖;  

пред стремежа към свобода - 
да маршируваш и под строй да искаш „оставка‖ - 
в името на прозрачността и чистотата...  
Докъде стигнахме...  
Не просто размахваме юмруци - 
превърнахме юмрука в символ на                   

   демокрацията,  
в знаме на морала и достойнството...  
Не съм креативна,  
не съм артистична.  
И мисля,  
че юмрукът може да бъде само 
символ на власт и терор,  
знаме на диктатура...  
 
И пак мълча.  
Докъде стигнахме...  
Не просто  
избираме  
измежду две злини по-малката,  
а маскираме  
злото като добро...  
За да можем по-лесно  
да го преглътнем ли?  
Или - 
за да може по-лесно  
да бъде пробутано в гърлата на онези,  
които блеят от възторг по всичко,  
което е направено да изглежда  
демократично,  
патетично,  
комично... 
 
13.12.2013 
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***   
Светът се срина.  
Руини газим. Не, не - 
руините са върху   
нас... На среща пак 
отиваме с мечтите,  
без мечове сме... Бити.  
 
***   
Не съм забравила мечтите.  
Не съм забравила, че някога поисках да остана тук, в моята 

страна, за да я променя. Променях. 
Болка и гняв, и усилие, и безсилие. А после - само устойчи-

вост... само усещане,  
че служиш на изгубената кауза  
на демокрацията и почтеността...  
Клише? Може би... Усещане за чистота...  
Усещането да си самурай... Отмина.  
Днес умря последната почтеност.  
Оставам тук, в моята страна, която вече не е моя.  
Все по-дълбоко влизам в пещерата на ума си.  
Все по-навътре, все по-далече в себе си.  
Устойчивост? Усещане, че служиш на нещо??? 
Не, въртопът ври. Водовъртежът на политическата катастрофа 

ни влече в клоаката на нещо, от което мислех, че завинаги сме се 
измъкнали, но не... Тоталитарната държава ни поглъща...  

Оставам тук, в моята страна - да плувам срещу потопа... Защо-
то мога - да плувам... И може би - да ловя удавници...  

 

05.10.2014 
 

 
***   
Светът е цирк... и  
ние сме актьорите - 
и клоуни, и зверове...  
Дресьорите размахват 
кожи и кожите се късат  
от наште гърбове...  
Зрителите ръкопляскат - 
плесници лепнат по лицата ни.  
Пестници свиваме 
и се оглеждаме - 
огради и стени  
притискат ни  
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отвсякъде  
и стискат 
оголелите ни вратове.  
Не са стени, огледала - 
във тях се блъскаме - 
и клоуни, и зрители,  
и зверове - 
развяваме  
разкъсаните си тела - 
от тях не стават знамена, 
а само мачти 
с дрипави платна.  
И зрители и клоуни сме - 
в цирка,  
който построихме 
от костите на идващите дни.      
   

27.10.2014 
 
 

*** 
Болестта се стовари в мътния уют на дните ни изневиделица - 

като природно бедствие, като стихия.  
Разрушителна, опустошаваща. Премина през мама, изтръгна я 

от подреденото й битие. Отнесени бяхме от живота си и ние.  
Животът тече - 
болка и гняв,  
някъде вън, далече.  
Нищо няма в нас,  
изтрити сме вече.  
 

29.10.2014  
 
 

***   
Животът... грозна гротеска, в която вече не исках да живея, 

изведнъж се стопи - утринна мъгла над тъмен дол, върху който  
слънце не грее...  

Бях - някъде другаде, някъде-никъде - в бъдещето, или в ми-
налото, или в онова изкривено пространство, което не е от тази 
Вселена.  

Исках - пак да ходя по ръба й, пак да търся пътеките си по не-
уловимите й брегове, да бера плодовете й , да ги нося - дар за 
тази, която избяга далече. Къде?  



188 

 

Опитвах се да си върна усещането, представата за трите изм е-
рения на Времето, в което настоящето не е точка, а права, пер-
пендикулярна на равнината минало-бъдеще, в която нулата е 
началото на имагинерната Вселена. В тази Вселена бродя, в нея 
търся изцерение...  

Изгубих интелекта си, изгубих усещането си за цвят, за ця-
лост, за памет, за пламък, за пожар...  

Ще мога ли пак да бъда жива?  
 

16.06.2015 
          

 
***   
Умората от нощите без сън и сънища - отмива ме. 
Изгубените часове на дните, изпълзели без следа в съзнание-

то, но издълбали кладенци от изтощение във всяка кост, във вся-
ко мускулно влакно, във всяка клетка... Измиха ме от настоящето. 
Натрупаните седмици, и месеци... Година... Изритаха ме от живо-
та... 

Съществувам все по-далеч от „тук‖ и „днес‖.  
Съществувам - вплетена в две ръце, очи, нозе... Дали са две? 

Разпадам се и се изграждам, ставам част от нечий друг живот, 
нейния...  

Животът - понякога е хубав.  
Животът -  симбиоза...  
Не битка, гняв и болка,   
не отстъпление,  
затваряне,  
изгнание  
и бягство в друго измерение...  
Не. Просто -  край  
на личността. 
Това също е кауза - да бъдеш мост, да бъдеш път, по който 

други ще вървят, ще се спасяват, ще се завръщат...  
Не, не други - само един, ако иска, ако може... 
Животът - понякога е пътуване с еднопосочен билет към ада.  
Тогава усещам, че вече няма в какво да се хвана...  
Всички клонки изтръгнах.  
Всички песъчинки стрих.  
Падане или полет?  
Разбиване или стих...  
 

20.11.2015 
 

„Бурята сплита ръце”, изд. „Захарий Стоянов”, С., 2016   
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ЗА УБИТИТЕ ГЕРОИ...  
 
НАЙ-ВИСОКОТО ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕ, ИЛИ МИНУТА 

МЪЛЧАНИЕ... 
 
Гневна съм. 
И причините за гнева ми са много, и не са от вчера.  
Вчера, когато баща ми получи покана от председателя на 

„Съюза на репресираните от комунизма – памет‖ да присъства, 
заедно със свои близки на „тържествено връчване на посмъртни 
отличия за горяни, дали живота си в борбата срещу мракобесния 
болшевишки режим след 09.09.1944 г. Церемонията ще се състои 
на 21.12.2016 г. в сградата на Президентството от 14:30 ч. ‖ Пис-
мото продължава така: „Сред тях е и Вашата родственица Цве-
танка Цанева‖ и т.н. и т.н.  

Поканата идва от тези, по чиято инициатива е стартирана за-
коновата процедура за награждаване с държавно отличие. Но, 
всъщност, те не знаят кого точно награждават. „Родственицата‖ 
на баща ми Цаньо Цанев, „Цветанка Цанева‖, е сестра на неговата 
майка. Вярно, тя е известна с много имена – Цена Чалъкова, Цве-
танка Стефанова, Ценка Георгиева, Цветана Попкоева...  

В регистъра за умиранията от 1952 г. е записано –  Акт за 
смърт на Цена Стефанова Чалъкова, родена на 19 април 1929 г., 
умряла на 25 април 1952 г. в 23 часа и 30 минути.... смъртта е 
последвала в следствие на изпълнена смъртна присъда... Почина-
лият е дъщеря на Стефан Георгиев поп Коев и Велика Иванова 
Христова... За действителността на смъртта се удостоверява от 
съобщение на Русенската окръжна прокуратура.‖  

Е, както и да гледаме, не е Цанева...  
Потърсих в Държавен вестник указа на президента, с който са 

наградени убитите горяни.  
Не го намерих. 
В сайта на българското правителство намерих кратко съобще-

ние от заседание, проведено на 23.11.2016 г. - „30 участници в 
горянското движение са предложени посмъртно за удостояване с 
орден „За граждански заслуги‖.  

Сред наградените, видях името само на една жена, Цветанка 
Георгиева-ЧОЛАКОВА..., дори не „ЧАЛЪКОВА‖.  

Кого награждават?  
Знаят ли, кого награждават?  
Гневна съм, защото дори имената на героите, които получават 

държавно отличие, не се знаят от тези, които ги предлагат за 
награда... не се знаят и от тези, които им  дават наградата...  

Как да очакваме, че имената на героите ще станат знайни за 
обществото?  
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Как да очакваме, че обществото ще оцени живота и саможерт-
вата им... 

И съм гневна. 
Защото орденът „За гражданска заслуга‖, според хералдиката 

на държавата ни /Закон за ордените и медалите на Република 
България, Обн. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2003г., доп. ДВ. бр.86 от 30 
Септември 2003г., изм. ДВ. бр.43 от 22 Май 2004г., изм. ДВ. 
бр.32 от 19 Април 2011г.,/ е третият по старшинство орден /чл.2, 
ал.2, т.3/. Да се даде този орден за граждански заслуги на жив 
човек е добре – това е признание за делата му и стимул за граж-
дански активно поведение и нови граждански заслуги в бъдеще;  
да се даде посмъртно за граждански заслуги на лице, което след 
като е извършило граждански значими дела, е починало в леглото  
си с мисълта за добре изживян живот, също е добре – почита се 
делото и паметта на такъв човек.  

От друга страна – да се награди за граждански заслуги с тре-
тия по степен орден човек, който е бил убит в защита на идеала 
си, който е идеал и на обществото, което го награждава, е меко 
казано, подигравка. За горяните, убити в сражение, или при и з-
пълнение на смъртна присъда, единственото достойно отличие е 
орден „Стара планина с лента‖.  

Според чл. 4, ал.1 „С орден "Стара планина" се награждават: 
1. български граждани - държавни глави и ръководители на пра-
вителства, министри, политици, обществени дейци, културни 
дейци, военни лица и представители на духовенството, които 
имат изключително големи заслуги към Република България”. 
Видно от  чл.2, ал.2 Орден "Стара планина" е с лента и без 
лента: 1. с орден "Стара планина" с лента се награждават дър-
жавни глави, министър-председатели, а в изключителни случаи 
и български граждани; на наградените се връчва и звезда на орде-
на.” 

Според мен, случаят е изключителен, защото горяните, вою-
вали със слово и оръжие срещу комунистическия режим и в за-
щита на демократичните ценности и дали живота си в тази борба, 
са сред българските граждани с изключително големи заслуги 
към Република България.  

Ако законът не предвижда посмъртно да се дава този орден, 
отговорът ми е само един – законите се пишат от тези, които  
дават ордените – ако  искат да почетат паметта на героите, нека да 
променят законите.  

Гневна съм. 
Защото тези, които днес раздават ордените и правят законите 

се опитват да измият ръцете си, хвърляйки огризки на гладното за 
справедливост общество. Най-непростимото на сегашните управ-
ляващи не е това, че са бивши комунисти и хора с нечисто мина-
ло и настояще, а това, че се маскираха като „десни‖, „сини‖, „де-
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мократични‖ и по този начин дискредитираха, подмениха и уни-
щожиха тези понятия и идеи. Време е да се покаже какви са.  

Е, може би съм много крайна, но гневът ми не е от вчера.  
Моята битка за осветяване на комунистическото минало, на 

истината за лагерите, затворите и горянскто движение започна 
много отдавна – през лятото на 1990 г., след загубата на първите 
демократични избори. Тогава, за четири месеца се срещнах с 
много хора, минали през чистилището и ада на комунизма и уча-
ствали в горянското движение... Тогава написах първата си книга 
– „Миналото в мен‖, която посветих на сестрата на баба ми ЦВЕ-
ТАНА СТЕФАНОВА ПОПКОЕВА /ЧАЛЪКОВА/... и на всички 
мъртъвци без гробове...  

Гневна съм, защото имената на героите потъват в забрава, а 
предколедно и предизборно властниците  се кичат с тяхната ги-
бел... и така погребват идеалите им.  

Защото – за мъртвите герои – или най-високото държавно о т-
личие, или – минута мълчание...  

Аз предпочитам второто...  
Не присъствахме на награждаването.  
Прочетох краткото прессъобщение в сайта на Президента на 

Републиката...  
 „Малцина са оцелелите, повечето загиват в битките или са за-

ловени и убивани без присъда.‖  
И отново съм гневна.  
От „зората на демокрацията‖ се повтаря мантрата „убивани от 

комунистите без съд и присъда‖... „без съд и присъда‖... „без 
присъда‖... 

Не. Участниците в горянското движение не са били убивани 
без съд и присъда. Жертвите на комунистическия режим не са 
били просто убивани, затваряни, изтезавани... Те са били осъжда-
ни на смърт, на затвор... на живот без бъдеще. Волното или не-
волно използване на това словосъчетание – „без съд и присъда‖, 
без съд, без присъда... втълпяването му в общественото съзнание 
е опит да се оневини държавната машина на Народна Република 
България. Това е опит да се внуши на обществото, че горяните, 
земеделците-николапетковисти и другите „врагове на народната 
власт‖ са станали жертва на издевателства от страна на отделни 
хора –  някои, завладени от мъст, други – превишили правата си, 
трети – просто садисти...  

Време е да се каже – НЕ!  
Държавата е убивала гражданите си. Българските народни съ-

дилища са осъждали на смърт и са убивали инакомислещите. 
Законът на тоталитарната държава ги е убивал.  

И всеки опит да се скрие държавата зад нейните мракобесни 
послушници е опит да се оневини тази държава. Това е опит да се  
осъди „оръжието на престъплението‖, а не престъпникът.  
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Не се питам защо е така. Отговорът е очевиден, но никой не 
иска да го види.  

И съм гневна. 
 

blog.bg, gabrielle.blog.bg, 22.12.2016 г. 
в-к „Литературно земеделско знаме”, бр.5-6/2016 г.,  
frontalno.com, 17.01.2017 г. 
 
Р. Р. 
По време на церемонията в Президентството, състояла се на 

21 декември 2016 г., все още указите, с които трийсетимата уби-
ти горяни се удостояват посмъртно с орден „За гражданска заслу-
га‖ не са обнародвани, т.е. указите не са юридически факт... 

... И ако някой от присъствалите близки и наследниците на 
убитите герои би отказал държавното отличие, то той, вероятно, 
би получил отговор, че няма какво да откаже, тъй като още никой 
с нищо не е удостоил мъртвия му близък:  

 
23 Декември 2016, Президент на републиката 
ДВ брой: 102, от дата 23.12.2016 г.,  
Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА   стр.7  
Указ № 415 за награждаване посмъртно на Цветанка Сте-

фанова Георгиева-Чолакова с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен 

С укази от №399 до №428 30 убити горяни са „наградени по-
смъртно” с орден „За гражданска заслуга“ първа степен. 
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ЗА ПАТРИОТИЗМА... 
 
ЗА ПАТРИОТИЗМА, НАРОДА И РОДИНАТА, ЗА СЕМЕЙСТВОТО, 

РОДА И РОДНОТО МЯСТО... 
 
Учеха ни да обичаме родината... да бъдем патриоти...  
Много отдавна ли беше?  
Защото вече не помня как ставаше това – обичането на роди-

ната...  И не съм сигурна каква беше ползата от обучението ни –  
да бъдем патриоти...  

Родината, през последните 30 години обезлюдява. Това е факт 
и никой не го оспорва; спори се само колко милиона са нашенци-
те зад граница и колко  сме останали тук... Това, че границите се 
отвориха и светът стана едновременно по -широк /в смисъл на 
„достъпен‖/ и по-малък /в смисъл „на един клик разстояние‖/ е 
чудесно /в смисъл на „хубаво‖ и на „чудо‖/... Тъжно е, но не е 
чудно, че не намираме нищо, което да ни върне обратно... роди-
ната... и сънародниците зад граница...  

Днес думата „патриот‖ придобива все по-негативно значение, 
превръща се в синоним на ксенофобия и нетърпимост, на напр а-
щели мускули  и размахани юмруци...  

Преди, когато ни учеха да бъдем патриоти, патриотизмът се 
свързваше с любовта към Русия и СССР. Днес, за да бъдеш па т-
риот, трябва да тачиш Източното православие и да браниш сем е-
йните ценности от влиянието на глобализацията... Все на  изток 
ни тегли този наш патриотизъм, а на мен това не ми харесва.  

Не ми харесва и това, че все повече омразата към другия из-
мества любовта. А другият вече не е „врагът на народа‖, нито  
„класовият враг‖, нито „световният капитализъм и империали-
зъм‖... Другият вече е всеки различен... И тук не става дума за оня 
„патриотизъм‖ на т.нар. „патриотични партии‖, лидерите на ко и-
то опошлиха понятието и изконните чувства, свързани с него, а за 
патриотизма, който вирее в публичното съзнание, поливан от 
помията на медиите, буренясал в главите ни, които нямаме нави-
ка да плевим...  

Но... за какво всъщност пиша? Щракам върху иконката на 
Google Chrome и набирам в празното поле – „патриотизъм‖... 
Уикипедия услужливо отговаря – „обич към родината и желание 
за опазването й...” Я, колко лесно било!!!  

Опазване ли? Но - от какво? До тук с лесните отговори.  
Не съм патриот. Не защото не обичам родината и нямам же-

лание да я опазвам, а защото обичам не само нея и не виждам от 
какво да я опазвам...  

Не съм патриот, защото днес „патриоти‖ се наричат хора, с 
които нямам и не искам да имам нищо общо. 
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Не съм патриот, защото мисля че днес, когато са открити по-
вече от 1500 Земи, а „Вояджър‖ пресича хелиосферата и напуска 
Слънчевата система, човек трябва да обича планетата си...  

Учеха ни да обичаме народа...  
„Шапки долу пред българския народ!”  – този цитат пулсира в 

главата ми всеки път, когато чуя думата „народ‖. Не учителите и 
училището, родителите и семейството не ми позволиха да изпи т-
вам друго, освен уважение към Народа... моя народ...  

Все по-трудно  ми е да отглеждам това уважение... Все по -
болно е чувството ми към народа, в който толкова много вярвах, 
че... Е, поради тази вяра в народа и убеждението, че съм нужна, 
останах в Родината тогава, когато всички хукнаха да я напускат... 
навярно от любов... 

Многострадален народ, древен народ, мъдър народ, устойчив, 
трудолюбив, гостоприемен и т.н. хвалебствено-оправдателни 
определения. А кой народ не е такъв? Защо точно нашият да зас-
лужава по-голямо снизхождение за проиграните възможности, 
глупави избори, манипулируемост, търпимост към „по -малкото  
зло‖, към липсата на креативност и загубата на бъдеще? Стъпкан 
народ... Такъв ли е?  

Но, какво е „народ‖? „Общност от хора, обединени на етн и-
ческа (етническа група), политическа (нация) или териториа л-
на основа (населението на дадена страна)”. Уикипедия отново  
отговаря кратко, точно, ясно, но отговор не дава. Лесно е мъдро 
да се каже – „Всеки сам трябва да намери своя отговор‖. Но аз 
моя отговор не мога да намеря. И не защото не искам да огранича 
понятието „народ‖ до етническа група, нито защото не мога да го 
издигна до „нация‖... някак, натрапва се аморфният образ на „на-
селението на дадена страна‖... Това ли остана? Безлично и пу с-
то... 

Трудно се пише първият ред върху белия лист... Така започ-
нах някога едно есе, когато главата ми бе препълнена с мисли, а 
адреналинът на надеждата вреше във вените ми. Всеки ред се 
пише трудно, когато личността ти е изметена от всичко...  

И пак се подпирам на патерицата „Гугъл‖... „Страните са ге-
ографски области, разглеждани в политическата география 
като обособени единици. Обикновено „страна“ се използва като 
синоним на независима „държава“, но като страни могат да 
бъдат разглеждани също държави с ограничен суверенитет, бив-
ши държави, присъединени към друга държава, колонии, както и  
други видове политически обособени зависими територии”...  
Сега май всичко идва на мястото си... Не, не съм от онези, които  
хленчат, че влизането на България в Европейския съюз е грешка;  
това е най-доброто, което й се е случило през последните 700 
години... Просто... 700-те години, през които сме били „страна‖ 
са изкоренили чувството за „нация‖ у населението и държавнич е-
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ското мислене у управниците... Защото „държавата‖ е нещо съв-
сем друго – „държавата е политическа форма за организиране на 
обществото, начело с органи за осъществяване на всички власти 
– изпълнителна, законодателна, съдебна, както и територията, 
върху която се разпростира тази организация” ... За държавата 

няма да пиша и не защото държавата е политика, а това есе е за 
корен, чувство, кръв и общност... Държава, разбирана като осъ-
ществяване на изпълнителна, законодателна и съдебна власт у  
нас липсва. Държавата, като политическа форма за организиране 
на обществото е абдикирала от българската територия...  

Връщам се към началото, към Родината и първият избор на 
Гугъл - „родина – това е страната /държавата/, в която човек се 
е родил, или с която се чувства кръвно свързан.” . В това опреде-

ление за „родина‖ има два компонента – единият е израз на слу-
чайността; вторият е въпрос на емоционална принадлежност, 
която може да зависи от личния избор... Винаги ли трябва да 
обичаме мястото или кръвта? Те ли ни правят такива, каквито  
сме? Трябва ли да бъдем вързани за пъпната си връв? Не мисля. 
Не може да бъде обичано парче земя поради това, че се е случило 
човек да  се роди там... или да се чувства кръвно свързан с поли-
тико -географска обособена единица... човек е кръвно свързан с 
майка си, а в по-широк смисъл с тези, които са го отгледали и са 
му помогнали да стане човекът, който е... т.е. със семейството... 
Бързо правя вече обичайната за това есе справка в интернет - 
„семейство се нарича група индивиди, които живеят съвместно 
с ангажимент и обвързаност едни с други и формират обща 
икономическа единица”.  

Изкушавам се да продължа темата за семейството с нещо зло-
бодневно – с крясъците около Истанбулската конвенция и пото-
кът от думи, който се изля по повод текст, който никой не е чел, в 
защита на традиционните семейства, отношения и социални роли, 
но ако го направя, ще се отклоня много от рода и родното място...  

Защо родното място е важно? Дали защото то ни формира ка-
то личности, или защото е вместилище на рода и семейството, 
дали защото там сме се усмихнали за първи път и сме направили 
първите крачки?  

Понякога то е просто точка върху географската карта, друг 
път е спомен от детството, спомен за мама... често остава място-
то, където изживяваме живота си, или където намираме прияте-
лите си, когато имаме нужда от близост и корен... случва се да се 
гордеем с него, да го обичаме, дори отдалече, понякога искаме да 
го изтрием от биографията си, да го забравим... или го забравяме, 
дори да не искаме...  

Родена съм в Русе... и докато бях ученичка, живях с родители-
те си в този град с барокови сгради, сенчести алеи, пазещи гробо-
вете на възрожденците, с реката, която е граница, но не де ли, а 
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свързва, с паметника на Арнолдо Цоки и с легендата за Баба То н-
ка... Училището, което ми даде най -много в живота, носи нейното  
име. Днес отново  съм в Русе, прозорците на дома ми гледат към 
сляпата улица, в дъното на която е родният дом на Канети...  

Домът ли е онова, което ни свързва с родното място? Домът 
ли е олицетворението на корена? И нима генетичният ни код още 
пази връзката ни с растенията? Или домът е спомен за нещо съ-
ществено от живота ни...  

В Русе прадядо ми Цаньо Доробанов, дядо на баща ми по ба-
ща, имаше къща... там срещнах момчето, с което половин живот 
по-късно станахме роднини чрез брак... Тя отдавна не съществува 
– основите й са изтръгнати, земята под тях е изчегъртана и и з-
дълбана, за да бъде превърната в лъскава бензиностанция... този 
мой прадядо имал пет деца – за всяко по една къща... една от тях 
днес е моя... бил търговец и производител на вино – първият, 
който внесъл американската лоза в русенския край... името му се 
превърна във фамилно за неговите внуци и за дъщерите им, а 
неговата фамилия идва от напет румънски гвардеец, „дорбанец‖, 
за когото се омъжила баба му...  

Толкова за този корен.  
Къщата на прадядо ми Ставри Денков, дядо на майка ми по 

майка, била отнесена от голямото наводнение във Видин през 
1942-ра... тогава починал и той... спасил много хора от удавяне, а 
после се разболял от пневмония... бил банков чиновник, син на 
опълченец и бежанка от околностите на Солун... красавица, дъхът 
ти да секне... безродница, изскубната от своето парче земя... Баба 
ми Бояна често ми е разказвала за дядовците си – опълченеца 
Денко Попов и първия кмет на Видин след освобождението Цеко  
Нейов... За него може да се каже много; тук ще спомена само два 
цитата, първият е важен за повествованието ми, а вторият посо ч-
вам като  мярка за гражданска активност  – „Цеко Нейов взимал 
живо участие във всички черковни и политически борби... поради 
голямата почит, с която се ползвал, участвал в заседанията на 
Мезлиша още от турско време. През 1876 г. освободил голям 
брой врачански затворници, които били задържани във  видинс-
кия затвор във връзка с преминаване четата на Христо Ботев”. 
/Д-р Бърни Бончев,"Видински общински вестникъ", брой 196/20 
юни 1936 г./... „Постъпил на служба като кмет на 31 март 1878 
г., още на първото заседание Общинският съвет по негово пред-
ложение приема следните решения:1. Да се почистят всички 
улици и да се поправят калдъръмите;  2. Да се изчистят блата-
та и да се прокопаят канали за оттичане на водата в хендека;  3. 
Да се номерират къщите и да се поставят названия на улиците;  
4. Да се назначи нощна стража из града за пазене реда и тиши-
ната;  5. Да се поставят фенери на улиците за осветяване на 
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града нощем;  6. Да се назначат пожарникари за предпазване на 
града от пожари... Пак по негово предложение на второто заседа-
ние на съвета решават: определя се цената на хляба, месото и на 
всички съестни продукти, като същевременно нареждат щото 
никой да не може да предприема каквито и да било строежи без 
предварително разрешение на съвета. В желанието си да се поч и-
сти града и да се отнасят градските нечисто тии вън от него, 
на третото си заседание, от 3 април съветът решава да се ку-
пят три специални коли за изхвърляне на смет...”  Това го знам 

от Гугъл, не от баба си... Тя ми разказваше за вуйчовците и майка 
си... учели в чужбина, когато баща им се разорил, защото станал 
поръчител на непочтен човек... тогава най -близкият му приятел, 
писателят Михалаки Георгиев поел издръжката им... Всички са 
интересни личности, но може би защото съм адвокат, ще напиша 
няколко реда за д-р Йордан Нейов. Той завършил право в Хай-
делберг, а когато се върнал в родината, превел книгата „Крим и-
нология‖ на Чезаре Бекария; счита се, че с това е поставено нач а-
лото на науката криминология в България... И това не го знам от 
баба; научих го по време на следването си... Но важното е друго – 
т о г а в а  са се връщали в родината; учели са в чужбина и са се 
връщали, за да се осъществят като личности и специалисти в 
България...  Нужно ли е да продължа, да кажа, че днес не само 
тези, които са учили в чужбина не се връщат, а и тези, които са 
завършили в България отиват в чужбина, за да се осъществят там 
като специалисти и хора...  

Двамата дядовци на баба ми почиват в общ гроб... ходила съм 
на този гроб, обрасъл с бръшлян, но подробности и за него нау-
чих от Гугъл... Такъв е днешният свят - събран в кутия като  
длан...  

Мога да спра до тук с къщите и корените, но ще разкажа още 
нещо. Първите мигове, които помним, са важни за всеки. Те, като  
първата усмивка и първата стъпка, могат да бъдат свързани с 
родното място и родния дом... Първият спомен в живота ми е от 
дома на дядо ми Александър, в Белоградчик. Не помня самата 
къща – само каменния парапет на входното стълбище, върху  
който се стопи биберонът ми... и скалите, и дядо, стъпил между 
две планини, а главата му – някъде в небето... вероятно така се е 
родила легендата за великаните и Крали Марко... За мен Белог-
радчик е светлина и слънце, навярно защото там съм била през 
първите две лета от живота си, после майката на дядо, Елисавета, 
почина и общината продаде къщата...  

Още една къща, продадена от общината, помня – родният дом 
на баба ми Гана. Помня и баща й, Стефан Попкоев... Неговият 
дядо, поп Кою, участвал в построяването на църквата в Червена 
вода, бил свещеник и учител в килийното училище, което създал, 
а легендата разказва, че още по турско, заедно със синовете си 
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поп Димитър и поп Стефан кръстосвали на коне Делиормана и 
разнасяли христовата вяра... Историята на техния род прилича на 
уестърн-трилър, преплита се с историята на рода на дядо ми Не-
делчо и е описана в три тома от д-р Михо Михов, дългогодишен 
завеждащ отделението по инфекциозни болести в русенската 
болница. Дядо носи името на своя дядо, даскал Неделчо Колелов, 
колега и съратник на Тома Кърджиев... Русенци знаят много за 
Тома Кърджиев, за Червеноводската чета, за знамето на четата, 
ушито от Петрана Обретенова, станало знаме и на Ботевата чета, 
осветено и дълги години съхранявано в олтара на църквата в 
Черевена вода...   

Къщи и места... И ето, стигам до рода... „група от хора, свър-
зани помежду си с кръвна или брачна връзка”...  

Разбиран по този начин, родът е необятен и не е свързан с 
родното място, а е разпилян по света...  

...Един от ранните ми спомени, изплъзващ се и хлъзгав... Ви-
дин... светло и топло е у дома, с баба Бояна съм... тя е центърът 
на моята Вселената... пие кафе и трудно преглъща кадаифа, с леля 
Нермин са... двете се тюхкат за съдбата на дъщерята на братов-
чедка им, която била мобилизирана в армията на Израел... Седя 
си върху килима, подарен на бабата на баба ми, Елена Нейова, от 
екзарх Антим I, чопля с бебешките си пръсти шарките му  и търся 
симетрията в тях... така се самонаучавам на основите на геомет-
рията, така в мен пониква пиететът към девойката -войн... така 
станах и напълно непригодна да схвана що за проблем е пробле-
мът за етническата и религиозната нетърпимост и омраза...   

Учеха ни да мразим враговете на народа и родината, за да бъ-
дем патриоти... 

...Един от най-ярките ми спомени... селско гробище край Русе, 
горещо и душно е, край нечий гроб съм с другата си баба, Гана... 
вече нямам нужда от център на Вселената, защото знам, че е без-
крайна... вече знам да чета, но организираното училище е далеч  
зад хоризонта на бъдещето ми... Питам баба защо палим три све-
щи над гроб с двама мъртъвци и тя започва да плаче... там, на 
гробището, образът на девойката -войн получи нова плътност, 
черти и характер... там научих историята на леля Ценка, най-
малката бабина сестра, задочно осъдена на смърт като враг на 
народа и разстреляна, 23-годишна... била учителка в делиорманс-
ките села... казват, че след присъдата можела да напусне страна-
та; не го направила... Баба плачеше, но не мразеше... Не се научих 
да мразя...  

Зима е, януари, вятърът щипе кожата и роши косите ми... Ре-
ката тече – сива под облаците, зелена под слънцето... Реката, 
която тече във вените ми и мокри спомените ми с мътни вълни... 
някъде там е и онзи спомен, който не е мой, но моя е усмивката – 
първата усмивка в живота ми... С мама и татко съм, на палубата 



199 

 

на кораб... лято е, юли – първият месец от живота ми... жега пали 
кожата ми, воден прах влиза в очите ми, мръщя се... не, вадя юм-
рук от устата си и се усмихвам – някъде по средата, между Русе и 
Видин... Казват, че първите седем години били най-важни за въз-
питанието на човека... първите пет от моите първи седем живях 
във Видин, отглеждана и обучавана от родителите на майка ми... 
бяха учители...  

Знам – нямам роден край, имам родна река...  
Гледам през прозореца телевизионната кула на Левента и ко-

пнея за дома си, за живота си, за града, който направих свой, за 
прозореца си, през който виждам телевизионната кула на Копи-
тото. Казвам си, че гледка та през прозореца няма значение, защо-
то е важна гледката в ума, тя може да ни заведе навсякъде. Няма 
предел за въображението, свободен е, който го има – все това 
повтарям през последните три години на майка си и се мъча да й 
втълпя, че щом има главата си, няма нужда от парализираното си 
тяло, нито от речта, нито от живота на оная, която е била...  

Души ме затворът на моето тяло, на стаята, на дома, града и 
родината, но знам, че ръката й, която държа, е още топла, защото  
ме има... Знам, че мога да бъда духовен емигрант, какъвто съм 
през последните три години, но няма да отмина горещата тема на 
деня, докато  пиша за ценности, които се нуждаят от съживяване... 
Защото именно в нея е вплетено всичко – „патриотизмът‖, семей-
ството, родината и мястото й в съвременния свят; днес пак се 
разиграват оперетни сцени, представят ни поредната куклена 
пиеса, в която кукловодите се виждат ясно, а куклите са толкова 
гротесктни...Всички знаят, че конвенцията ще бъде ратифицир а-
на, не само защото така е правилно, а защото управляващите не 
могат да си позволят друго поведение. А ако не го направят, то л-
кова по-зле – за тях, и за нас, като общество.  

Но най-жалкото в тази бурлеска е говоренето на „патриоти-
те‖...  

Жалко е, че отново патриотизмът търси опора в омразата, в 
отказа на права, в отказа на защита от насилие, в дискриминация-
та... Жалко е, че патриотизмът търси опора в страха, в мълчание-
то и невежеството. Ако нещо не съществува, говоренето за него 
няма да го породи; непознаването на нещо съществуващо, няма 
да го унищожи...  

 
 
***  
Може би в този кратък текст писах твърде много за дядовците 

на моите баби и родословието си. Не е безцелно – предците ми са 
били патриоти, били са общественици, свещеници, учители, бу-
дители. Аз съм техен продукт – на тяхната кръв, на техния дух. 
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Не съм патриот – не вярвам в бог, род и родина. Искам само да 
будя разума там, където го има...  

 

януари 2018 
 

gabriellezz.wordpress.com, 22.01.2018 
blog.bg, gabrielle.blog.bg, 01.02.2018  
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IV. РЕПОРТАЖИ 
 

1. КОГАТО ПУБЛИЧНОТО ПИСАНЕ  
СЕ ПРЕВЪРНА В ПРОФЕСИЯ 

 
Почти две години публичното писане бе моя професия и пре-

питание... Не всичко, което подписах тогава заслужава да бъде 
публикувано отново...  

Но онези редове също носят частица от мен...  
Ето няколко репортажа, подбрани случайно... и не съвсем...  
 
 

НАРОДНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ 

 
ДА ПОГЛЕДНЕШ СВЕТА МЕЖДУ УШИТЕ НА КОНЯ 
 
Пръстите и коляното са на отвеса, ръцете, опрени на холката 

стискат кръстосаните юзди... гривата, буйно разпиляна по врата... 
Вдигам очи и поглеждам света между ушите на коня...  

Простор и свобода... И усещане за сила... Ръцете, опрени на 
холката – през тях енергията на коня премина в мен. И се слях с 
природата. 

Освобождаване на стремената...  Стъпих на земята.  
Празникът около мен продължава.  
И празникът в мен... Ако можеше всеки човек поне веднъж 

през живота си да погледне света между ушите на коня...  
Разговарям с г-н Емил Русев, председател на Клуба по конен 

спорт в Русе. 
„Конната ни база е настанена тук, на територията на ИСС 

„Образцов чифлик‖ през 1973 г. от ИС на Русе и от ОС на БСФС. 
Разполагаме с два обора за 40 коня, сеновал, склад за концентр и-
ран фураж и открит манеж. От 1 януари 1991 г. сме на пълна 
самоиздръжка. В момента имаме 15 ездови коне и едно барче. 
Тук останахме само двама треньори и двама професионални ез-
дачи. Ние правим всичко – храним конете, чистим ги, даваме 
нощни дежурства през четири дни, обслужваме барчето. Обуча-
ваме няколко младежи и три деца – Теодор, Данчо и най-малкия, 
Филип... Имаме и един файтон с два бели коня – разхождаме 
младоженци, абитуриенти... Много е трудно, но вече мога да 
кажа, че оцеляхме... Бихме искали конната база да стане клуб за 
оттих на граждани‖...  
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Ако можеше поне веднъж през живота си всеки човек да пог-
ледне света между ушите на коня...  

Г-н Русев продължава: „Убеден съм, че за няколко години ще 
превърнем клуба в основен фактор за развитието на спорта и 
туризма в Русенския край. Вече няколко фирми ни предлагат да 
инвестират средства за обновяване на сградния фонд, за довърш-
ване на новия манеж, за закупуване на нови коне... Но голямата 
пречка е собствеността върху земята. Сега нейни собственици са 
ИСС „Образцов чифлик‖ и ССТ „Образцов чифлик‖... Ако можем 
да бъдем оземлени с предоставената ни сега земя от 40 дка...‖  

Ако можеше поне веднъж през живота си всеки човек да пог-
ледне света между ушите на коня... тогава, може би всеки, почув-
ствал се слят с коня, слят с природата... би поискал да направи 
света по-добър. 

 

в-к „Народно земеделско знаме”, бр. 55/21.03.1992 г. 
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ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ 
 
КУЧЕТА ОСИГУРЯВАТ РЕД В РАЙОНА НА КПП ДУНАВ МОСТ 
 
Шосето Русе-Силистра отново  е задръстено от чакащи авто-

мобили. През последната седмица в страната са влезли общо 9603 
автомобила, от които 2026 ТИР-а, и са излезли 2724, от които  
1579 ТИР-а. Границата е премината от 85066 души, от които  
80355 чужденци. Идващите в страната ни чужди граждани са 
близо три пъти повече от тези, които я напускат.  

Този огромен, особено в летните месеци пътникопоток и ки-
лометричните опашки от товарни автомобили създават условия 
за различни криминални престъпления – проституция, кражби, 
измами. По данни на регионалната дирекция на полицията 3-4 
кражби на нощ било нещо, едва ли не в реда на нещата. Но е им а-
ло случаи, когато се е осъмвало и с по 15 обира в района на мос-
та.  

За да се сложи край на това положение, от 10 дни две патру л-
ни коли, един оперативен работник и четири кучета се грижат за 
реда в околностите на граничния КПП. Оттогава няма нито едно  
регистрирано престъпление.  

Но проблемът остава – и той не е нито в кучетата, нито в опе-
ративния работник, а в бензина. Лимитът за гориво на една пат-
рулна кола й позволява да измине 10 км път на денонощие. За да 
бъде ефективна охраната, всеки от двата патрулиращи автомоби-
ла трябва да изминава най-малко по 100 км на нощ. 

И може да се окаже, че кучетата сами ще трябва да се справят 
с крадците  

 

в-к „Земеделско знаме”, 28 юли 1993 г.  
 
СЕЛСКОТО УЧИЛИЩЕ ПУСТЕЕ 
 
Сгушен под сенките на дървета, в дъното на малко запустял, 

но приветлив двор е училището на село Ястребово, Русенско. 
Отпред, точно зад високата желязна ограда шепа мургави и русо-
коси дечица играят. Младата им учителка с усмивка се откъсва от 
тях и ни посреща. От нея научаваме – това са децата на предучи-
лищна възраст в селото, общо 11 момченца и момиченца, които 
ще станат първокласници не тази есен, а следващата. „И тази 
година няма да има първи клас‖ – каза тя и ни покани в сградата. 
Докато разглеждахме просторната слънчева стая с малки столч е-
та, масички и легълца, като в приказката за Снежанка и седемте 
джуджета, дойде и директорът на училището.  
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С него надникнахме и в трите класни стаи, една от които тази 
година е останала празна. Малки, светли и приветливи, с по десет 
чина в редичка, тези стаи предизвикаха у мен носталгия по едно  
неизживяно детство на игри и радост от учението, на човешка 
близост и топло приятелство, на доверие и обич към този, който е 
до теб, за да те учи – на буквите и на живота...  

Пред чашки с димящо кафе г-н Джавиз Ахмедов с болка и 
гордост разказва за своето село, за своето училище, за своя жи-
вот. „Когато дойдох тук за първа година учител, в селото има-
ше 87 деца на училищна възраст. Класните стаи едва ги побир а-
ха. Това беше в началото на 50-те. През 1961 година построихме 
новото училище, това. Всичко в него е ново, всички помагаха . С 
двете си ръце сме го правили...” И разбрахме от него – училище-
то е дущата на селото. Защото, ако няма училище, и село няма да 
има. 

Само 450 души има в Ястребово – възрастни и деца.  
„Тази година за първи път правих програма без първи клас. 

През 1985 г. нито едно дете не се роди.‖ – с тъга сподели дълго-
годишния директор. Двама души – той и една млада учителка, 
негова бивша ученичка, са учили 15 деца, 7 второкласници и 8 
третокласници, радостта и надеждата на селото. Тревога има в 
светлите очи на побелелия директор – след месец ще се пенсио-
нира – какво ще стане с училището, с децата. Законът е категори-
чен – за да има клас, трябват най -малко 11 ученика. Изключения 
се правят само за граничните райони, а село Ястребово не е в 
такъв. Все пак, решение има – да се слеят класовет 

Така малчуганите ще бъдат спасени от ежедневното транспор-
тиране до съседното село, до чуждото училище. „Учебните заня-
тия ще се провеждат в една стая, другата ще бъде за занимялня по  
физкултура през зимата. Така ще спестим средства за отопление. 
Пък и нивите ще си вземем – 157 дка училищни ниви имаме, 
всичките получени като дарение. Поне по 30 -40 хиляди лева при-
ходи годишно се надявам да дават. На най-хубавото място са 
били. Ще се борим пак там да ги вземем.‖  

Съвсем скоро се убедихме колко верни са тези думи. След по-
малко от десет минути бяхме пред училището в съседното село. 
Голямо и мрачно, с порутени стени и увиснал олук. Влязохме 
вътре – нито някой ни посрещна, нито някой ни спря.  

Минахме през тъмните коридори. Водени от неприятен дъх, 
стигнахме до столовата. Не пожелах да надникна в помещението  
за готвене, но и това, което видях ми стигаше, за да не ми се иска 
да обядвам тук. Натъкнахме се на една чистачка, която миеше 
краката си в умивалника. Тя весело оповести: „Ние сме началс-
твото тук, лелите!‖ После дойде учителят по практика – единс-
твеният учител от селото. От него научихме, че директорът, р у-
сенец, е в болнични. Появи се и пожарникарят.  
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Разговорът стана общ. От дума на дума разбрахме, че учили-
щето е в ремонт, но няма пари и майстори. Електрическите табла 
са запечатани, поради опасност от пожар.  

Тръгнахме си. Оставихме лелката да началства поради липса 
на дежурен учител. Спорът между учителя по практика и пожар-
никаря, относно начина на употреба на електрическите табла 
продължи. 

Отидохме си щастливи, че ястребовските мургави и русокоси 
малчугани няма да учат в това мрачно училищи.  

Бих искала да завърша този репортаж така – хубаво е, когато 
големите началници от големите градове, преди да вземат отно-
шение по някакъв малък проблем на малко село, го видят отблизо  
и се помъчат да го разберат.  

 

в-к „Земеделско знаме”, бр. 181/05.08.1993 г. 
 
ЕДИН ДЕН С РЕГАТА ТИД 
 

Лагерът, разположен до самата река, се събужда със събужда-
нето на деня. Една по една лодките нагазват във водата, контур и-
те им се разтварят в утринната мъгла. После слънцето изсушава 
въздуха, запалва водата, плуваме. Дунав е на една длан от ръцете 
ни, а дъното на каяка меко отблъсква стихията. Гребем възторже-
но, каякът лети – леко е, по течението. Дълго се нижат белите 
сгради на Русе край нас. Мостът – още е скрит от мъгла. Оставя-
ме греблата, очите ни потъват в небето, спрели сме. Не, само 
водата край нас изглежда неподвижна. Реката бързо ни носи по 
пътя си. 

В този ден видях различните лица на Дунава – някъде повър х-
ността му може да е гладка като огледало, другаде да ври; някъде 
течението може да изглежда спряло, на друго място – да лети. 
Чух гласа на водата. А, когато вятърът задуха, вълните, които ни 
подгониха бяха големи почти колкото тези в морето.  

В ранния следобед каякът ни акостира на плажа до село Ряхо-
во. Няколко палатки вече бяха опънати. Сред хората, които се 
разхождаха по брега бе и г-н Георги Георгиев, изпълнителен 
секретар на Българската федерация по туризъм. Той дълго и у в-
лекателно ми говори за ТИД – може би защото сам много обича 
регатата, а може би и защото в мое лице видя още един човек, 
спечелен за нея. „ТИД е чисто туристическа регата, която дава 
възможност за пълноценен семеен отдих. Тази година в нея учас-
тват около 45-50 деца.‖ В нея участват тийнеджъри, интелектуал-
ци и възрастни германци – бих добавила аз от собствени наблю-
дения. От г-н Георгиев разбрах, че тази година официален дом а-
кин на регатата е България, а неин организатор е Българската 
федерация по туризъм. 38-та ТИД тази година потегля от Инго л-
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щадт, Германия, преминава през Австрия, Словакия и Унгария. 
От Мохач до Видин туристите и оборудването им са превозени с 
автобуси, за да се избегне опасният участък от реката, премина-
ващ през бивша Югославия. „Тази година около 200 души участ-
ват в българския етап от регатата. Преди събитията в Югославия 
е имало и до 600 участници‖. Но регатата, основана през 1956 г. 
от германци, австрийци и чехи, с първоначален маршрут Ингол-
щадт-Братислава, има бъдеще и то е свързано с откриването на 
канала Майн-Рейн-Дунав. 

Ето и няколко любопитни подробности – тази година за първи 
път в регатата участват и двата германски туристически съюза –  
Кану-съюз и Рудер-съюз, начело с председателите си Ролф Кунце 
и Волфганг Давид. За първи път има румънски участници, за 
първи път има представител и от дипломатическия корпус в Бъ л-
гария. А Николай Христов от София за 11-ти пореден път преми-
нава цялата отсечка – от Инголщадт до... надяваме се Силистра.  

Порой се изля над главите ни. Палатките прогизнаха. Каяци и 
гребци излизаха на брега – по-мокри на сушата, отколкото в ре-
ката. Но всички се смеят, защото са сигурни, че утре ще има 
слънце и регатата ще продължи.  

 

в-к „Земеделско знаме”, бр. 193/19.08.1993 г. 
 

И СОБСТВЕНИЦИТЕ ОТ СЕЛО ХОТАНЦА ПОЛУЧИХА ЗЕМИТЕ СИ... 
 

На площада пред кметството – маса с микрофон. Върху масата 
са натрупани протоколи-удостоверения за въвод във владение, 
решения със сила на нотариални актове, скици на околните поля. 
Последни уточнения, ръкостискания, напрегнати усмивки. Всич-
ки, които имат нещо общо с общинската власт и земеразделянето  
са тук – кметът на Русе Асен Тасев, кметът на Хотанца Спас Спа-
сов, началникът на общинската земеделска служба Божана Бочу-
кова, председателят на общинската поземлена комисия инж. Пир-
гозлиев, инж. Драганов, заедно с целия екип, извършил земераз-
делянето. 

По края на площада, облекли официални дрехи, стиснали бас-
туни, шепа старци са се скупчили в очакване отново да станат 
собственици на земите си.  

Грапавият глас на микрофона раздира тишината – „След по-
вече от две години усилия... само след няколко минути ще бъдете 
въведени във владение... ще се върне обичта ви към земята, която  
ви беше отнета...‖ Говори кметът на селото, съселяните му бавно 
идват към трибуната. Идва дълго чаканият миг.  

„Искам да ви пожелая да обработвате тази свещена земя зае д-
но с децата и внуците си, както дедите ви са я обработвали...‖ – 
завършва Асен Тасев и започва да връчва документи за собстве-
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ност във второто селище на областта, готово със земеразделяне-
то. 

Разбуни се площадът.Усмивки, ръкостискания, поздравления. 
Блестят очите – искри на радост, тъма от недоверие, дълго стая-
вано очакване, неудовлетворение.  

Потегля автобус сред облаци от изгорели прах и нафта, след 
него тръгват служебни мерцедес и джип... потънаха в деретата 
край селото. Новите собственици подскачат върху седалките като  
пуканки в тиган, мачкат новите документи за собственост и впи-
ли погледи през мръсните стъкла в полето мълвят: „Тук бяха 
нашите ниви... Тук, до гората – татковите... Там, долу, в ниското  
– на дядо... Помня ги... Не се забравя...‖  

Отминахме ги. 
Вятърът вее в лицата, слънцето ги гори. На чисто мирише – на 

трева, на пръст, на простор.  
„Ей там са вашите ниви, до оня стълб‖ – чувам... и чаткането 

на токчета в твърдата пръст. Млада жена мина край мен и тръгна 
към стълба. И аз тръгнах към него.  

„Правдата в селото с това не се възстановява. Когато са взи-
мали земята, взимали са всичко – инвентар, машини, горива, 
животни, семена. Какво връщат сега? С какво очакват да я обр а-
ботваме? С какво да я засеем, наторим? С какво да храним живо-
тните?‖ - високите токчета удрят коравата пръст, очите са впере-
ни в стълба.  

„Това ли е всичко, за което мисли човек само няколко мига, 
преди да стисне в дланта си шепата пръст, за която ще знае, че е 
негова завинаги?‖  

Жената ме изгледа остро: „Мисля за това, че поемам огромна 
отговорност. Поемам пътя на дядо си – той живя 99 години и 
земята беше смисълът на този толкова дълъг живот...‖  

Много сълзи изсуши вятърът. И не разбрах – сълзи на радост 
или мъка бяха. Сълзи на надежда или отчаяние, на нетърпение 
или отстъпление. На страх или предизвикателство.  

Разбрах само, че бяха истински – там, на полето, където вятъ-
рът набиваше в косите и душите прах и чистота.  

 

в-к „Земеделско знаме”, брой 215/14.09.1993 г. 
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ЗАРАДИ ОБЛАГИ КМЕТОВЕ СМЕНЯЛИ  
ЧЛЕНОВЕ НА ЛИКВИДАЦИОННИ СЪВЕТИ 
 

Заради лично облаги, е не по политически причини, кметове 
предлагали свои хора в ликвидационните съвети, смята г-н Емил 
Минчев от Областната земеделска служба в Русе. Вярно било, че 
на места ликвидацията на ТКЗС закъснява поради некомпетен т-
ността на някои от ликвидаторите, но вярно било също, че и кме-
товете спомагали за това. Някъде умишлено забавяли поземлена-
та реформа, като давали възможност за злоупотреби и незаконно 
забогатяване. Кооперациите, създадени на основата на временния 
въвод във владение били съвсем безконтролни, а освен това заба-
вяли реалното възстановяване на собствеността, тъй като дялови-
ят капитал на правоимащите оставал в новата кооперация на пр а-
ктика неразпределен и само по съдебен ред можело да се доказва 
кой какво всъщност има.  

Но най-голям удар върху поземлената реформа нанесла про-
мяната в закона, според която ликвидационните съвети не били 
вече подчинени на земеделските служби, а пряко на Министер с-
твото на земеделието. Това давало голяма власт в ръцете на км е-
товете, които по свое усмотрение правели предложения за про-
мени, а областните земеделски служби имали представа само от 
служебните и съдебните характеристики на хората, като само 
препращали кандидатурите им за подпис при министъра. Така 
нито някой знаел какво точно става по селата, нито можел да го 
промени. 

 

в-к „Земеделско знаме”, брой 254/29.10.1993 г. 
 
ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД ИЗБОРИТЕ... 
 

Синият кмет на община Русе г-н Асен Тасев, избран и с гласо-
вете на сдружените земеделци, представи пред гражданството  
проблемите на общината, както и направеното за решаването  им 
през изминалите две години от мандата му. Той се спря на еколо-
гията, безработицата, жилищното и общинското строителство и 
икономиката. От думите му стана ясно, че най-наболелият от тях, 
екологията, не може да бъде решен само на общинско ниво. Все 
пак били сключени някои споразумения и конвенции, които по з-
волявали известен контрол от българска страна върху обезопася-
ването на химическите заводи в Гюргево. Съживяването на някои 
промишлени предприятия открило много нови работни места 
(само в Корабостроителния завод те били над 6000), а фактът, че 
нито един от регистрираните безработни не потърсил сезонна 
работа в селското стопанство бил показателен, че хората от б ю-
рата по труда имат странични доходи. Русе заемал скромно място 
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и по ръста на престъпността си. Има идея организацията на поли-
цията отново да стане по квартали. Това може би ще помогне да 
се реши и проблемът „Дунав мост‖, надява се кметът. Но по от-
ношение на строителството – надежда няма, защото и пари няма. 
Единствен изход е да се търсят средства в джоба на гражданина 
чрез прогресивно самооблагане. Като най-голям успех на общин-
ската политика г-н Тасев посочи сътрудничеството с германската 
провинция Северен Рейн Вестфалия, откъдето се очаква да полу-
чим пълно оборудване за хирургическия блок на болницата. Сът-
рудничеството с Германия се очаква да бъде и в областта на ико-
номиката, завърши кметът и отиде на среща с немски бизнесм е-
ни.Когато човек слуша такива думи, неволно започва да се о г-
лежда, но  вижда около себе си пак хора с очи, пълни с неудов лет-
вореност и умора, погълнала и очакването, и надеждата. Става от 
червения плюшен стол, останал в наследство от старите комунис-
ти, излиза от сградата на общината, била Партиен дом, поема 
дълбоко дъх и още първата глътка въздух го задавя с позабравен 
режещ вкус. Вдига поглед и се препъва в липсващата кула на 
читалище „Зора‖, в порутената фасада на Доходното здание и 
безнадеждно голия силует на строящия се зад нея театър. Тръгва 
по Главната, за да се сблъска с онзи старец, чакащ зад кантара си 
някой лев, или някоя млада циганка, седнала на асфалта с хлен-
чещо бебе. Прибира се вкъщи – за да бъде нападнат във входа си 
от някой малолетен сексманияк или търсач на съкровища в чужди 
джобове. Накрая сяда пред телевизора си, за да чуе, че пак прего-
ворите с някоя международна институция са стигнали до задъне-
на улица... Две години изминаха от последните избори.  

Кротко умножавам резултатите по две.  
 

в-к „Земеделско знаме”, брой 264/10.11.1993 г. 
 
ГЕРМАНИЯ ИСКА ДА ТЪРГУВА, НО НЕ ИСКА ДА ИНВЕСТИРА 
 

Завърши двудневният българо-германски семинар, организи-
ран от Русенската търговско промишлена камара и Съюза на 
германските износители. Проведени са повече от сто делови раз-
говора между представители на осем германски търговски фирми 
и около 75 български, близо две трети от които частни. Интере-
сите на гостите са насочени в областта на машиностроенето, хи-
мическата, хранително-вкусовата и текстилната промишленост.  

Резултатите от тази първа по рода си среща обещават начало 
на добро сътрудничество. Следващите няколко месеца ще пока-
жат дали качеството на българската продукция е достатъчно до б-
ро за германския пазар. Що се отнася до германските инвестиции 
в България, това е последната фаза на едно двустранно сътрудни-
чество. По този повод г-н Юрушек, секретар на посолството на 
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ФРГ заяви, че съществуващото в България законодателство е 
добра база за начало на преговори, но много пречки стоят пред 
инвеститорите, тъй като не е доизградено – няма закон за фалита, 
не е регулиран въпросът за лошите кредити на българските пре д-
приемачи, приватизацията не е завършила.  

А дотогава? Само ще се надяваме на бъдещи добри резултати.  
 

в-к „Земеделско знаме”, брой /.1993 г.  
 
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПРОМЕНЯТ СТРУКТУРАТА СИ 
 

Новото време изисква нова организация и в областта на нау-
ката и техниката. Във връзка с това териториалната организация 
на НТС в Русе се преструктурира от масова, каквато е била досе-
га, с 16 хиляди члена, тя се превръща в елитарна, в която ще чле-
нуват само най-добрите специалисти от дадена област в органи-
зирани клубове. Идеята обаче, не е за създаване на затворено 
технократско общество, а за по-рационално използване на инте-
лектуалния потенциал на града. Досега са създадени клубове по 
енергетика, електроника, строителство, стандартизация и метр о-
логия, качество, стенография и машинопис. Последни са клубо-
вете на химиците и агрономите. Техните ръководства имат инте-
ресна идея – да разкрият консултанстски бюра, в които срещу 
минимална такса всяка седмица водещи специалисти в съотве т-
ната област ще изнасят лекции по предварително обявени тези и  
ще отговарят на въпроси на граждани. Диапазонът на предлага-
ните услуги е от организиране на производство и извършване на 
експертни оценки, до консултации, относно качествата на някои 
битови стоки. Господа химиците искат по-тясно сътрудничество  
с общинските служби в областта на екологията, а господа агро-
номите обещават, че ще обърнат погледа си към частните зем е-
делски стопани, тъй като в момента те имат нужда от това. Поле-
въди, животновъди и специалисти по растителна защита ще бъдат 
на разположение на всеки, интересуващ се от тези проблеми. 
Консултантските бюра започват работа от началото на декември 
– дано добрата идея се окаже наистина полезна за общественос т-
та. 

 

в-к „Земеделско знаме”, брой 276/24.11.1993 г. 
 
ЕНЕРГЕТИЦИТЕ ЩЕ НИ СПАСЯВАТ ОТ ЕНЕРГИЙНИ КРИЗИ 
 

С настъпването на зимата проблемите на енергетиката започ-
ват особено болезнено да рефлектират в обществото. Ето защо 
основателен интерес събуди организираният от Дома на техника-
та и Клуба на енергетиците в Русе научно -технически семинар на 
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тема „Нови тенденции при измерване на електрическата и топ-
линна енергия и контрол на загубите.‖  

Поканени бяха енергетици от частни, общински и държавни 
фирми на територията на областта. Доклади и научни съобщения 
представиха господата Пседарски и Карабенчев от ТУ -Русе и  
Кирий от ТУ-София. 

От изнесените факти в доклада на доц.  Пседарски стана ясно, 
че енергийните разходи у нас до голяма степен се дължат на не-
точности при измерването и отчитането на консумацията на 
енергия, а това от своя страна се дължи на ниското качество на 
измервателните уреди и неефективните методи за събиране на 
информацията, необходима за контрол и управление на потреб-
лението. 

Класът на точност на българските електромери, например, е с 
един порядък по-лош от този в напредналите страни. Но не само 
в това е бедата – индукционните електромери, с които си служим, 
благоприятстват кражбата на електроенергия. Що се отнася до  
събирането на информация, то е ръчно, от инкасатори, докато  
обработката е със съвременна електронно -изчислителна техника.  

Изход от това положение предложи инж. Карабенчев – чрез 
внедряване на електронен електромер с висок клас на точност и 
възможност за безжично предаване на информация, посредством 
инфрачервен канал. Доц. Кирий запозна аудиторията с проблем и-
те при внедряването на новите методи и средства за измерване на 
топлинната енергия у нас.  

Семинарът бе съпътстван от изложба на тема „Промишлена 
енергетика‖. 

 

в-к „Земеделско знаме”, бр. 278/26.11.1993 г. 
 
ЧЛЕНУВАНЕТО В БЗНС Е ВЪТРЕШНА ПОТРЕБНОСТ 
 
с. Иваново, Русенско 
„На добър път в живота и в организацията!‖. Това е пожела-

нието към новоприетите трима млади хора в местната земеделска 
дружба в с. Иваново. На организационното  събрание присъства 
господата Иван Мошков, председател на общинското настоятелс-
тво на Ивановска община, Илия Златев, секретар на окръжното  
настоятелство в Русе и Крум Хорозов, председател на ССЗЗ. Но-
вите съюзни членове още на първото събрание участваха активно  
в дискусията. Г-жа Даскалова, секретар на дружбата, предложи 
да се учреди клуб на жените земеделки в общината. Парлива тема 
на разговора се оказа поведението на г-н Мошков, остро крити-
куван от съидейниците си за това, че не си е свършил добре раб о-
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тата като председател на Ликвидационния съвет в селото, не се е 
допитвал до тях, не се вслушвал в думите на хората.  

Той пък заяви, че е бил мек и не е уволнил тези, които пречат 
на реформата, защото не е чувствал зад себе си опората на дру ж-
бата. „В село Иваново има двубой между комунисти и земеделци. 
Комунистите са като един и с помощта на кмета ликвидираха 
ЛС...‖ така завърши спорът, по повод връчената на 2 ноември 
1993 г. заповед за уволнението на трима от четиримата членове 
на ЛС – и тримата земеделци. Това, че „оцелелият‖ е симпатизант 
на БСП, а новоназначеният председател е бившият зам. председа-
тел на ТКЗТ-то, не учуди никого. Тази чисто политическа смяна е 
с цел „новата‖ кооперация да се слее със старото ТКЗС – така 
мислят всички в Иваново.  

На въпроси на сдружените земеделци г-н Златев отговори, че 
се търсят контакти с всички демократични сили на основата на 
равнопоставеността, правителството и парламентът не защитават 
интересите на земеделските стопани и трябва да се върви към 
предсрочни избори...  

Г-н Хорозов говори за основните приоритети, които стоят 
пред българския земеделец – на основата на частната собственост 
върху земята да се изгради едно модерно земеделие от подготве-
ни хора, да се работи здраво, за да се излезе от икономическата 
криза. „Нашата борба трябва да бъде за икономическа стабилност 
и здраво общество – това е нашето бъдеще‖ – бе казано на събра-
нието. 

Русе 
Инициативна група от жени, членки на БЗНС, се събра на ра-

ботна среща с цел да се обсъдят начините и пътищата за възста-
новяване на женското движение в Русенската община и по места. 
Г-жа Стефка Терзиева, член на националното ръководство на 
Клубовете на жените земеделки, прочете правилника на Съюза и 
предложи за разглеждане проектопрограма за дейността на р у-
сенския клуб. Дамите се съгласиха, че благотворителността и 
просветната дейност трябва да бъдат в основата на бъдещата им 
работа. Конкретно тя ще се изразява в издирване и подпомагане 
на възрастни, самотни, социалнослаби хора, членове на Съюза, 
уреждането на безплатно медицинско обслужване в клубовете на 
БЗНС поне веднъж седмично, в организирането на християнските 
празници, както и на честване на бележи ти дати от историята на 
БЗНС. Говори се, че ще се организират и рецитали, сказки, сво-
бодни дискусии. Дейността на клуба ще помогне за приобщаване 
към идеите на БЗНС. В резултат на разискванията се взе решение 
жените земеделки в Русе да учредят градски клуб  на битова сре-
ща по повод Бабинден.  

 

в-к „Земеделско знаме брой” 299/27.12.1993 г. 
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ЗДРАВО СЕМЕЙСТВО, ХРИСТИЯНСКИ МОРАЛ И ДЕМОКРАТИЧНО 
ОБЩЕСТВО 

 
В салона на окръжната библиотека „Любен Каравелов‖ бе уч-

реден Клуб на жените земеделки в Русе.  
Децата от фолклорна студия „Русчуклийче‖ откриха събрани-

ето и с чистите си гласове и жизнерадостни танци накараха пр и-
състващите да се почувстват като на празник. Кратка литературна 
програма бе подготвена от най-младите земеделки и симпатизан-
тки на Съюза. В доклада, поднесен от г-жа Стефка Терзиева, 
прозвуча: „Жените са като земята – добри, силни и благородни‖. 
Тя подчерта, че основната цел на женските клубове в БЗНС е 
благотворителността и просветата, защото сега, когато цялата 
страна е в криза и упадък, хората имат нужда о т женската грижа 
и милосърдие, а Съюзът – от способността на жените с такт и 
мекота да убеждават. Г-жа Мария Горбанова, председател на 
Националното настоятелство на клубовете поздрави русенските 
учредителки. Не с програмни слова, а с прости житейски съвети  
се обърна към тях – „помагайте си като хора... първо питайте, 
после давайте отговори‖... Тя напомни, че идеите на БЗНС почти 
изцяло се покриват с идеите на европейската християндемокр а-
ция – здраво семейство, християнски морал и демократично об-
щество. 

Гост на събранието  беше и г-жа Снежина Стеева, координатор 
за Северна България. Тя сподели с русенки опита на плевенчанки 
– чрез набиране на средства да се помага на домовете за деца и 
юноши и на домовете за стари хора. С приветствие към гражда-
ните се обърна и г-жа Даскалова, председател на Клуба на жените 
земеделки в община Иваново. „Не ни забравяйте нас, селските 
жени, ние сме най-близо до земята‖ – каза тя. 

Към учредителките на Клуба с топли думи се обърнаха и два-
ма господа – Пейчо Ангелов, председател на общинското настоя-
телство на БЗНС в Русе – „Дарете с живот едно широко демокра-
тично движение‖ и Илия Златев, секретар на окръжното настоя-
телство на Съюза в Русе – „Земеделските дружби носят в себе си 
духа на борбата, клубовете на жените земеделки ще съхранят 
сърцето и душата на нашата организация.‖   

И за да не бъдат пожеланията голословни, градското и окръж-
ното ръководство дариха новоучредилия се клуб с парични суми.  

Събранието свърши с кулинарна изложба и всяка от учреди-
телките опита вкуса и майсторството на останалите. 

в-к „Земеделско знаме брой‖ 22/01.02.1994 г.  
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СЛЪНЧЕВИ ЛЮЛКИ НАД КРАСЕН 
 
В дъното на чаша от зелено и скали са разпръснати къщите на 

село Красен – стари, тежки, каменни, вкопани в земята и нови, 
светли, стъклени, заключили простора в стените си. Топло и мок-
ро по пустите улици – виещи се змии, водещи надолу, към сърце-
то на селото. И музика, огласила заспалата тишина... Всички са се 
скупчили на площада, обсаден от тревата на поляната – слушат и 
чакат да започне празникът.  

„Да ни е честит земеделският празник!‖ – развълнуван се 
обърни Куни Иванов, председател на местната земеделска дру ж-
ба, към съселяните си. Натежалото от влага пространство почти 
погълна думите му, с които обясняваше, че сдружените земеде л-
ци от Красен ще направят всичко възможно, за да се възроди 
старата традиция – денят на свети Георги Победоносец да се 
чества тържествено на площада с музика и хора от стари и млади.  

С ръкопляскания посрещнаха председателя на Окръжното на-
стоятелство на БЗНС в Русе г-н Тодор Цанев и думите му, с които  
ги поздравяваше. Ръкопляскания заглушиха и думите му, с които  
казваше, че земеделието и земеделският стопанин ще спасят 
страната от разрухата, в която се намира, и затова те трябва да 
бъдат уважавани.  

Скупчени на площада, слушат и чакат – празникът им да за-
почне... Ръкопляскат – по белите стълби пред бялото здание на 
кметството се изкачват малки дечица, подредени в редичка, ша-
рени, засмени, започват да пеят песнички за великденското яйце 
и Исус, за Слънцето, което се мъчи да пробие натежалото от вла-
га пространство. Пеят дечицата от детската градина на Красен, 
съпровождани от акордеона на младата им учителка г -жа Пачни-
кова. Ведри са лицата на хората – техните майки и баби, чичовци 
и съседи. После на белите стълби се подреждат и учениците от 
основното училище „Климент Охридски‖ – пеят и рецитират – 
напрегната тишина, всички слушат. Но, изглежда, най-
притеснена е Румяна Марчева – добре ли ще се представят ней-
ните възпитаници? „Браво, Гоше!‖ – провиква се някой от мно-
жеството, а малчуганът, пеещ „Когато бях овчарче‖, се изчервява 
и още по-силно запява. Ръкопляскат хората – щастливи са да 
гледат и да слушат своите деца. Ехтят детските гласове – „Сей, 
земеделецо, днес му е времето, хвърляй добри семена...‖  

Свърши програмата, скупчени стоят хората на площада – ис-
кат празник, искат още... Свирят селските музиканти – акордео-
нистът и тъпанджията, стоят хората, чакат... После две момичен-
ца се хващат за ръце – леко ги понася ритъмът на хорото. Възрас-
тна жела се хваща между тях, натежават стъпките, но нищо, на-
тежава и редицата. Свирят музикантите и вече никой не чака да 
се хване на хорото.  
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Така започна Гергьовден в село Красен... А някъде далеч през 
поляната весели момчешки гласове се блъскат в короните на 
зелените дървета, понесли в клоните си Гергьовските люлки... 
„Всичко има на нашия празник, всичко сме подготвили‖, усмихва 
се г-жа Даскалова, секретар на местната земеделска дружба. 
Смрачава се, отива си дългият пролетен ден. Свири селската м у-
зика, вие се хорото на площада...  

 

в-к „Земеделско знаме”, брой 88/13.05.1994 г. 
 

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА УЧИТЕЛИ ХУДОЖНИЦИ 
 
Във връзка с честването на Деня на българската просвета и 

славянската писменост и култура в Русе бе открита национална 
изложба на учителите художници от цялата страна. Идеяа и орга-
низирането на тази проява дължим  на Министерстото на науката 
и образованието, община Русе, Дом за професионално и творчес-
ко развитие на учителите – Русе и СБХ – група Русе. 

В художествената галерия на улица „Борисова‖ №39 г -жа Га-
джанова, директор на Дома на учителя, откри изложбата – мига, в 
който творецът влиза в съприкосновение с анонимните адресати 
на своето изкуство.  

Стана ясно, че в следващия месец русенци ще имат възмож-
ност да се насладят на изкуството на 79 художници, изложили 
180 свои платна.  

 

в-к „Земеделско знаме”, брой 97/ 26.05.1994 г. 
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ВЪЗРАСТНИТЕ НЕ БЯХА ЗАБРАВЕНИ 
 
В деня на Светите братя Кирил и Методий представителки на 

Клуба на жените земеделки при БЗНС-Русе посетиха възрастните 
хора от дом „Милосърдие‖ в града ни. „В есента на вашия живот 
ние искаме да ви върнем във вашето детство, когато на този ден 
сте вили венци и сте обкичвали с цветя портретите на братята 
просветители в класните стаи‖ – с тези думи се обърна г-жа Сте-
фка Хорозова към насядалите в сянката на голяма кайсия побеле-
ли мъже и жени. Блесналите от радост старчески очи се насълзи-
ха, когато в двора звъннаха гласовете на дечицата от детска гр а-
дина „Радост‖, дошли по покана на Клуба, заедно с директорката 
си г-жа Йоргова и учителките си, за да изнесан кратка музикална 
програма. Засвири акордеонът на музикалната им ръководителка 
г-жа Чернева, след него запяха и затанцуваха бъдещите учиници 
песнички за буквите и куклите.  

По-късно дамите от Клуба поднесоха скромни подаръци, за-
купени със средства на няколко русенски фирми, както и на отзо-
вали се земеделски семейства. Лека почерпка разнообрази ежед-
невното меню. Но това, което най-много стопли сърцата на ста-
рите хора, бе нашето присъствие. Простото човешко присъствие, 
които ги накара да повярват, че не са забравени.  

 

в-к „Земеделско знаме”, бр.101/02.06.1994 г. 
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2. ДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО 
 
Преди да започна да подбирам материалите за този сборник, 

не се бях замисляла, че точно 10 години изминаха, преди отново 
да започна да публикувам статии и репортажи за в. „Земеделско 
знаме”...  

10 години... Дали зеят като пропа ст в живота ни, или са 
само миг?   

За мен се оказаха просто  мост между вчерашния ден и Утре... 
 

ОТНОВО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ 
 

ДОГОВОРЪТ ЗА АРЕНДА 
 
Договорът за аренда е уреден в Закона за арендата в земедели-

ето, обнародван за първи път на 27.09.1996 г., като впоследствие 
е изменян и допълван три пъти. Целта на закона и договора за 
аренда е да се регламентират арендните отношения в земеделието  
по един траен и надежден начин, което да даде правна сигур -ност 
в тази важна за страната област. Макар и материята да е уредена 
със значително закъснение в сравнение с приемането на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, с който се 
поставя началото на възстановяването на собствеността върху  
земеделските земи у нас, той успява до известна степен да регу-
лира възмездното отдаване за ползване на земеделски земи от 
техните собственици на лица (физически, юридически) които  
осъществяват обработването им.  

Договорът за аренда е двустранен, възмезден и формален, по 
силата на който арендодателят предоставя за временно по лзване 
на арендатора обикновено собствените си земеделски земи, а в 
по-редки случаи и/или движими и недвижими вещи за земеделско  
производство, срещу задължението на арендатора да извърши 
определено арендно плащане, което може да бъде в пари и/или в 
земеделски продукти. За-конът определя и размера на арендното  
плащане (на база пазарна поземлена рента?! – за земеделските 
земи и на база наема, който включва годишни амортизации и 
лихви върху ка-питала, вложен в арендуваните движимите или 
недвижими вещи за земеделско ползване). Срокът, в който  следва 
да се извърши плащането е първият работен ден от новата сто-
панска година. Добивите от арендувания обект стават собстве-
ност на арендатора от момента на отделянето им от отдаденото  
под аренда имущество. След прекратяване на договора арендато-
рът е длъжен да върне на арендодателя обекта на договора.  
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Страни по договора са арендодателят и арендаторът. Всеки от 
тях има своите права и задължения, но за да има сила сключеният 
помежду им договор, както между тях, така и по отношение на 
трети лица, той трябва да бъде сключен в предвидената от закона 
форма, а именно – писмено, с нотариална заверка на подписите. 
След подписването на договора, той трябва да бъде вписан в 
Службата по вписвания по местонахождението на имота, както и 
да бъде регистриран в имотния регистър при Общинската служба 
по земеделия и гори.  

За всички етапи от сключването на договора се дължат дър-
жавни и нотариални такси, които обикновено се поемат от арен-
датора, но ако  в договора изрично е уговорено, че таксите  се 
дължат от арендодателя, в предвидени от закона случаи догово-
рът се освобождава заплащането им. Освобождаването от държа-
вни и нотариални такси при сключване на договор за аренда се 
прилага за срок от 5 години, считано от 27.12.2000 г.  

Минималният законов срок на арендния договор са четири 
стопански години. В по-новата си редакция законът не определя 
максимален срок (който в първата редакция беше 50 години), но  
поставя условието договори, сключени за срок по -голям от 10 
години, или пожизнено, да се развалят по съдебен ред. Законът за 
арендата в земеделието за първи път дава и легално определение 
на стопанската година – ―времето от първи октомври на текущата 
година до първи октомври на следващата година‖.  

По-строгата регламентация на арендния договор (в сравнение, 
например, с договора за наем, който е универсален договор за 
отдаване на имущество за временно и възмездно ползване и кой-
то все още намира място при определяне на отношенията между 
собствениците на земеделски земи и лицата, които ги обработват) 
се дължи на спецификата на земеделското производство и при-
родно установените срокове в него, както и на желанието на за-
конодателя да осигури на арендаторите условия за едно по -
спокойно осъществяване на дейността им.  

След като разгледахме основните моменти от същността и 
правилата при сключването на този най-важен за земеделието  
договор, в следващи публикации ще разгледаме правата и задъ л-
женията на арендодателят и арендаторът, както и условията, при 
които договорът може да бъде изменян, прекратяван или разва-
лян.  

 

в-к “Земеделско знаме”, брой 19/2004  
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ЗА ЕДНА ИЗЛОЖБА, ИСТОРИЯТА И ИДВАЩАТА ПРОЛЕТ 
 
Денят е топъл – като пролетен. Небето е дълбокосиньо, разсе-

чено от мощните клони на дърветата в градинката пред Регио-
нална библиотека ―Любен Каравелов‖ в Русе. Само неразлисте-
ните им корони напомнят на забързаните минувачи, че зимата 
още не си е отишла. Хората забавят забързания ритъм на ежедне-
вието си, спират пред афиша, приканващ ги на откриването на 
организираната от Българския земеделски народен съюз и Съю-
зът на репресираните в България изложба „Графични портрети‖ 
на художника от Чирпан Костадин Събев. Лек дъждец овлажнява 
въздуха и уличната настилка. Вечерта настъпва – мека и галеща, 
като ласка.   

Хората бавно изкачват стълбището и изпълват фоайето на 
втория етаж на библиотеката, което е приютило 80-те графични 
портрета, нарисувани от бай Коста. Те са тук, земеделците, реп-
ресираните, децата им; читателите на библиотеката, ученици и 
студенти, хора, обичащи историята и изкуството, видни интеле к-
туалци, актьори, писатели… Русенци… Той се суети около тях и 
обяснява на тези, които искат да го слушат… „Ей това момче, с 
каскета, го познавам от затвора… в една килия бяхме, докараха 
го пребит… целият му гръб, ръцете, краката, всичко беше мора-
восиньо… само по корем можеше да лежи… никой не мислеше, 
че след този побой ще оцелее… Сигурно защото с очите си видях 
страданието му, затова специалистите казват, че това е най-
добрият графичен портрет, който е правен…‖…‖А за тези хора, 
от Свети Врач, много са ми разказвали, но не ги познавам лич-
но‖… ―С някои съм се виждал по лагерите, като  с вашия зем ляк 
бай Манол, за други съм чувал още тогава, преди демокрацията, а 
много снимки ми изпратиха напоследък, когато се разбра, че 
подготвям изложба на горяните…‖…‖Започнах да рисувам първо 
тия, които бяха избити – кой в престрелка, кой в затвора, кой след 
изпълнена смъртна присъда‖…Отвсякъде има хора…, ето тук са 
тия, от Сливенския Балкан, тук са Пловдивчани… ей там има от 
Кюстендилско… има една лекарка, лекувала е горяните… има от 
Ямболско, от Средногорието… от цяла България има… аз не съм 
нарисувал всички, но колкото мога, ще нарисувам… докато м о-
га… Хората бавно се скупчват около картините, искат да чуят бай 
Коста, искат да видят лицата на ония, които са били избити – кой 
в престрелка, кой в затвора, кой след изпълнена смъртна присъда. 
И търсят сред образите им – образите на познати и непознати 
близки, роднини, приятели… или просто земляци… Осем порт-
рета на хора от Русенско тъжно ги гледат през стъклото на ви т-
рината, през пропастта на години те… Цанко Иванов (Мечето), от 
Писанец, Цена Чалъкова, от Червена вода, Димо Лафчиев, от 
Сваленик, Гецо Гецов, от Костанденец, Кольо Колев (Засмянков), 
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от Острец, Тодор Кожухаров, от Табачка, Георги Йоргов, от Вя-
тово, Манол Доробанов, от Червена вода… 

Изложбата е открита от представител на домакините от Реги-
онална библиотека ―Любен Каравелов‖ – Русе. Авторът - като  
човек, земеделец и художник, е представен от Тодор Цанев, кой-
то запозна присъстващите и с мрачните страници от новата бъл-
гарска история, започнала след 9 септември 1944 г. с окупацията 
на страната ни от Съветската армия и насилственото налагане на 
комунизма, с хилядите смъртни присъди, произнесени от т.нар. 
Народен съд, с безследно изчезналите „врагове на народа‖, с 
разтурянето на легалната опозици я и убийството на лидера й 
Никола Петков, с последвалата нелегална съпротива на българс-
кия народ, продължила цяло десетилетие. Строгата научна фак-
тология се редува с младежки спомени от онези години, когато  
самият Тодор Цанев, 20-годишен, е взел участие в тази борба, 
заради което е бил осъден на 20 години строг тъмничен затвор...  

Множеството е огряно от луминесцентните лампи на фоайето. 
Миналото бавно измества днешния ден. И портретите на горяни-
те оживяват. Те ни гледат с живи очи, през стъклото на витрината 
и през пропастта на годините, която все още не е запълнена от 
нашата нова история, от новото ни общество, от времето, в което  
живеем… Запушили уши, със затворени очи вървим през ежедне-
вните си грижи и не искаме да знаем какво е било преди. Недо-
волстваме от днешния ден, горчи ни хлябът, който все още чака-
ме да ни бъде даден от държавата и не искаме да знаем, че за да 
бъдем днес европейци, преди повече от 60 години са умирали 
хора… Преди почти 17 години разбрах, че те са били много, че са 
били хиляди, че са били навсякъде  - първи в България, първи в 
Европа, първи в империята на злото... Разбрах, че са обичали 
земята си, народа си и свободата... че „просто не можели иначе"... 
не можели да се подчинят на системата и да бъдат... роби... Те 
тръгнали срещу системата и знаели, че ще бъдат смазани, и тръг-
нали... и били смазани... И комунизмът се възцарил  в България... 

Някога, преди 17 години, аз се опитах да стигна до тези хора, 
чрез разказите на оцелелите. Може би ги разбрах, може би приех 
любовта им към земята и свободата, може би се докоснах до  
тях… Но едва днес ги видях.  

Днес, те ме гледат от портретите на Костадин Събев, надничат 
в душата ми, а аз се опитвам да надникна в техните… 

… Слушам думите на бай Коста, слушам разказите му за м и-
налото и за всеки портрет, който е нарисувал. И миналото най-
после влиза в мен, завършено и пълноценно. Не просто почувс-
твано; не просто разбрано… а видяно.  

 

blog.bg, gabrielle.blog.bg, 09.03.2007 

в-к „Земеделско знаме”, 2007 
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ЛИТЕРАТУРНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ 
 

ВЕЧЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПОЕЗИЯ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
 

25 март, Благовещение... За сдружените земеделци от София 
този ден, освен сакрален християнски празник и символ на нас-
тъпващата пролет, вече дълги години е и ден на земеделската 
поезия. Въпреки всички трудности, Софийската градска органи-
зация, представлявана от Силвия Манчева, политическото ръко-
водство на партия Обединени земеделци и Съюзът на писателите 
земеделци в България запазиха традицията.  

Поетичният празник бе открит в залата на БСДП от Габриела 
Цанева, редактор във в-к „Литературно земеделско знаме‖. Тя 
припомни, че поетите и писателите земеделци винаги са били в 
предните редици на земеделското движение. А поетичното слово  
има дълбоки корени в Земеделския съюз, защото един от създате-
лите му е поетът Цанко Бакалов Церковски, а поет и публицист е 
бил и водачът и идеологът на БЗНС Александър Стамболийски. 
Петя Ставрева, председател на ПП „Обединени земеделци‖ се 
обърна към присъстващите с топли и вълнуващи думи – „Благо-
вещение е един от най-светлите християнски празници. Хубаво е, 
че ще отбележим деня със слово. Поезията е вдъхновявала зем е-
делците в тяхната борба за един по-добър и справедлив свят.‖  

Иван Селановски, секретар на СПЗБ и редактор във в-к „Ли-
тературно земеделско знаме‖ призова присъстващите да почетат с 
минута мълчание паметта на земеделския деятел и публицист, 
депутат в VІ и VІІ ВНС Иван Гинчев, починал само преди часове.  

Водещата Габриела Цанева, редактор във в -к „Литературно 
земеделско знаме‖, влезе в ролята си на поет и разведри присъст-
ващите със светлото чувство, струящо от стиховете й, вдъхнове-
ни от пролетта. След това дойде ред на Татяна Атанасова, журна-
лист от в-к „Народно земеделско знаме ХХІ‖. Със звънък глас и 
строфи, тя нарисува буйния танц на млада циганка, олицетвор е-
ние на пролетта и раждащия се живот. Маргарита Нешкова, след 
няколко стиха, посветени на любовта, върна публиката към тру д-
ното настояще и трудното отстояване на житейската позиция, 
чрез политически ангажираната си поезия. А Милена Филипова, с 
нежна настойчивост напомни темата на вечерта – Благовещение, 
не само като символ на пролетта, но и като ден за почит към май-
ката, към божественото начало и вечната човешка любов. Вяра 
Дамянова с вълнение прочете стихове от книгата си, подготвяна 
за печат „Всичко е вълшебно‖, с което провокира любопитсво то  
на бъдещите си читатели, днес възторжени слушатели.  

И когато всички мислеха, че поетичната вечер е към своя кра-
й, дойде ред на ветераните на земеделското поетично слово.  



222 

 

Живка Танчева, земеделка и поетеса от Бяла черква, израсла 
под сенките на същите дървета, под които Цанко Церковски е  
бленувал своите песни, рецитира стихове, пропити с дъха на зе-
мята и земеделската идея от стихосбирката си „Цвилят гривести 
коне‖: 

В борбите ти живях и много страдах, радвах се и пях, 
на колене падах и се питах: 
достатъчно ли чиста за идеите ти бях?  
Освен такава, друга участ нямам  
да бъда друга аз не пожелах. 
Нейният звучен и искрен глас не остави никого равнодушен. 

Залата избухна в ръкопляскания, след които беше трудно Иван 
Селановски да продължи. Но, изглежда, поетите-земеделци от по-
старото поколение имаха още какво да покажат. С артистичен 
жест-поклод към Живка Танчева и с мощен глас Селановски 
влезе в диалог: 

Ти помниш ли, връстнице моя?  
Ти помниш ли годините на мрака,  
зловещо падналата дълга нощ?.. 
Смъртта, която дебнеше в сумрака 
със тихи стъпки и свирепа мощ! 
Думите на Селановски, олицетворил в себе си мъченикът-

творец, защитавал своята своята земеделска идея с цената на 
дълги години агония в комунистическите лагери и затвори, из-
пълниха отеснялата зала със сенки от тоталитарния ад, от мина-
лото на мирния преход, от днес...  

Накрая Таня Дилова, издател и председател на клуба на жени-
те земеделки в София, представи стихове на Данаил Бумбаров от 
стихосбирката му „Жажда‖.  

Думите на водещата, с които закри вечерта на земеделската 
поезия на Благовещение останаха да отекват в сърцата на сдр у-
жените земеделци – „Скъпи приятели и съидейници, надявам се, 
че тази поетична вечер развълнува душите ни и ни оставя по -
силни, по-вдъхновени и с повече вяра в собствените сили и в 
способността ни да се преборим за земеделската идея и да нам е-
рим своето място в днешното бурно време, в което отново трябва 
да се борим за ценностите на демокрацията‖.   

Ще успеем ли?  
 

в-к „Литературно земеделско знаме”, бр. 3/2013 г.  
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135 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 
 
На 1 март в град София, пред паметника на Александър Стам-

болийски, с цветя, венци и оранжеви знамена, се събраха сдруже-
ните земеделци, за да почетат паметта на големия български и 
европейски политик и идеолог на земеделското движение. Пре д-
седателят на ПП „Обединени земеделци‖ Петя Ставрева говори 
вдъхновено за реформите на земеделското правителство, което, 
стъпило здраво на фундамента на образованието, кооперирането, 
трудовата поземлена собственост и трудовата повинност успява 
за по-малко от три години да изправи България на крака след 
трите изгубени войни, както и за обединена Европа, за първи път 
предречена и мечтана от Стамболийски. Тържеството бе уважено 
от представители и на други демократични организации. Приве т-
ствие поднесоха лидерите на БСДП Йордан Нихризов, на РДП 
Захари Петров и на „Движение 22‖ Евгени Михайлов.  

Накрая бай Йордан Киров от Лесичево, с китка на калпак, ре-
цитира поемата за Стамбол войвода.  

Тук бяха и представители на Съюза на писателите земеделци в 
България, както и редакторите на в-к „Литературно земеделско  
знаме‖ – Иван Селановски, Кирил Назъров, Габриела Цанева, 
Вяра Дамянова, Маргарита Нешкова, Милчо Присадашки. След 
събитието, в сянката на Съюзния дом, писателите и поетите 
спонтанно се събраха и под знамената със  зелени детелини реши-
ха, че е време да подготвят и издадат нова, 5-та книжка, на сбор-
ник „Детелина‖, за да се съхрани и разпространява земеделското  
литературно слово.  

На добър час! 
 

в-к “Литературно земеделско знаме”, бр.2/2014 г. 
 

ПРОБИВИ В СТЕНАТА 
 
Почти месец изложбата Пробиви в стената― (рисунки от конц-

лагера в Белене „) гостува в Русе. На 1 септември, в Русенската 
художествена галерия и голям обществен интерес Веселин Бай-
чев, дългогодишен диригент на Русенската опера, представи екс-
позицията и албумът „Спомени от лагерите―, събрал около 250 
оригинални портретни скици, шаржове, карикатури и ескизи на 
концлагеристи от Белене, рисувани от неговия баща д -р Петър 
Байчев. Д-р Петър Байчев е бивш военен съдия, доктор на прав-
ните науки, участник в двете световни войни и затворник от Бе-
лене. В горещия летен следобед пред посетителите в залата ожи-
вяха образите на видни български политици – министри, генера-
ли, опозиционни депутати и ... просто лица на хора с позиция, 
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сред които Александър Гиргинов, ген. Вълков, Милан Дренчев, 
Крум Неврокопски, Стойчо Мошанов, Марко Рясков, Недялко  
Атанасов, Христо Стоянов. Това, което отличава рисунките от 
тази изложба е, че всички те са правени от натура, в концлагера. 
Макар и юрист по образование, д-р Петър Байчев е и чудесен 
художник. Веселин Байчев увлече публиката с разкази за своя 
баща, за семейството и рода си, с личните си спомени за него и 
със спомени за онова, което е научил през години за „живота‖ в 
лагера Белене. Музикантът вмъкна в своето експозе и музикален 
запис – в смълчаната зала прозвуча „Маршът на затворниците‖, с 
който противниците на комунистическия режим, затворени зад 
бодливата тел на дунавския остров е трябвало да започват и за-
вършват нечовешко-тежките си дни. Чрез силата на трите изкус т-
ва - музика, графика  и слово – ужасът на минало, което още дебне 
зад гърба ни проби стената на днешния ден, за да ни напомни 
колко тънка е границата между добрите намерения и реалността, 
между красивата идея и терора, между псевдодемокрацията и 
тоталитарната държава. Открита за първи път на 10 ноември 2014 
г. от президента Росен Плевнелиев в Националната художествена 
галерия със съдействието на Фондация „Платформа София‖ и 
Института за изследване на близкото минало, изложбата обиколи 
много български градове, а от 15 до 20 септември бе представена 
и във фоайето на централния корпус на Русенския университет. 
Веселин Байчев, като син на художника, организатор и съавтор 
на книгата „Спомени от лагерите‖ изнесе лекция пред студенти и 
преподаватели за поуките от близкото минало.  

 

в-к “Литературно земеделско знаме”, бр.5/2015 г. 
 
ЕДНО БЪЛГАРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ПАРИЖ СТИГНА ДО 

ПАРИЖ 
 
Без съмнение, читателите на в-к „Литературно земеделско 

знаме‖ си спомнят кошмарните събития от 13.11.2015 г... Черният 
петък, който окъпа в кръв Париж. Ножът на тероризма бе дълбо-
ко забит в туптящото сърце на Европа, болезнено забит в сърцето 
на всеки европеец, на всеки свободен, свободомислещ човек... не, 
бих казала просто – „в сърцето на всеки човек‖. Ценностите на 
съвременното демократично общество, изразени простичко в 
девиза на Великата френска революция – „Свобода, равенство, 
братство‖, който остава девиз на Френската Република, бяха жес-
токо потъпкани от група хора, обсебени от ненавист и омраза към 
обществото, в което са отраснали, което им е дало възможност да 
бъдат свободни, равни и братя с хората около тях, с хората... 
Щеше ли Европа да отвърне на омразата с омраза, на терора с 
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терор, на кръвта с кръв? Това ли бе отговорът? Правилният отго-
вор? Как да запазим ценностите на демокрацията от ударите на 
фанатиците, без сами да се превърнем във фанатици?  

Сега е Пасха, сега е Възкресение Христово – любов към бли-
жния и прошка... светлина в душите, смирение... Но никога не 
бива да забравяме, че никоя религия не учи хората на омраза... и в 
исляма няма омраза... никога не бива да забравяме и с колко кръв 
и омраза към инаковерците са налагани всички религи... с колко  
огън са горени инакомислещите, мислещите. Не бива да забравя-
ме и кръвта в нашата история, цялата кръв в нашата история. 
Вчера почти не споменахме, че се навършват 140 години от Ап-
рилското въстание... българското въстание, българският вик за 
свобода... удавено в кръв... от инаковерците... повод за омраза?! 
Днес Православната църква чества денят на Цар Борис Покръсти-
тел – владетелят, изклал половината от народа си, за да наложи 
християнството като религия над другата половина... повод за 
гордост ли?!  

Кръвта, проляна в името на всички религии, в името на всички 
мечти, тежи върху цялото човечество и много мъдрост е нужна, 
за да спрем да проливаме кръв в името на правата вяра, или в 
името на светлите идеали.  

 
***  
Без съмнение, читателите на в-к „Литературно земеделско 

знаме‖ си спомнят, че в бр. 6/2015 г. публикувахме чудесното  
стихотворение на Иван Селановски „На теб, Париж‖, написано на 
13.11.2015 г. веднага след терористичните атаки във френската 
столица. Това стихотворение, в превод на френски език, извървя 
своя път до Париж и стигна до президента Фрасоа Оланд. И не 
остана без отговор. „В този особено труден момент, посланията 
за приятелство и солидарност, които пристигат до нас са голяма 
помощ в нашата борба срещу омразата и варварството‖ – така 
завършва благодарственото писмо от г -жа Изабел Сима, началник 
на кабинета на Президента на Френската република до г-н Иван 
Селановски. На вниманието на нашите читатели предлагаме ори-
гиналът на писмото.  

 

в-к “Литературно земеделско знаме”, бр.2/2016 г. 
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3.ОЩЕ 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО 
 

Всъщност, годините са 15, от новото ми присъствие в „Зе-
меделско знаме”, което се „преля” в „Литературно земеделско 
знаме”...  

15 години, в които между другите си занимания неусетно се 
превръщах в журналист и редактор на периодично издание... Те 
се превърнаха в трамплина, който ме оттласна към онова, което 
днес считам за най-голямото ми приближение до онова, което 

може да се нарече „себеосъществяване” – създаването на Арт 
платформа gabriell-e-lit, регистрирането на издателство 
gabriell-e-lit и списание „Картини с думи и багри”.  

 
 

КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ 
 

3.14, ИЛИ 14 МАРТ – ДЕНЯТ НА ЧИСЛОТО „ПИ” 
 

Започна в 11 часа, в зала-фоайе на РБ „Любен Каравелов―, къ-
дето второкласниците от СОУ „Йордан Йовков― посрещнаха 
Кирил Назъров. Красиви, пременени, малко притеснени, невяр-
ващи, почти сънуващи живото присъствието на автора на стихче-
тата от читанките им, те постепенно се отпуснаха, зашумяха, 
забръмчаха – като като листа на неразлистено дърво, като събу-
ден кошер… Почувстваха се истински домакини и изненадаха 
своя гост, като рецитираха негови стихове. Виждах детството си 
в очите им… във въпросите им … в усмивките и смущението 
им… и в пролетта им.  

„А Вие искахте ли да станете писател?―  
„Какво обичате повече – да четете, или да пишете?―  
„Кога бяхте по-щастлив – като  учител на децата, или като 

творец?― 
„А коя е Вашата любима книга?―  
„На коя от Вашите книжки най-много се радвахте, докато я 

пишехте?―  
„А ще ни кажете ли първото си стихотворение?―  
Звънят детските гласове, все по-откровени, все по-искащи – да 

знаят, да разберат, да пипнат – изкуството и онова, което е отвъд 
книжното слово, отвъд учебника и урока – да докоснат, да хванат 
– твореца, творчеството, духа… необикновеното, онова, пораж-
дащото другост… 

Кирил Назъров се усмихва, усмихва – знае, всяка среща е раз-
лична, както всяко дете е различно, защото в това е смисъла – 
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различното дете ще стане различен човек – търсещ, питащ, искащ 
– онова, другото, отвъд учебника и задължителното… може би… 
ако детето оцелее, ако не се втвърди, не посивее… ако не се пр е-
върне в сива еднаквост… Но сега е пролет и въпросите валят –  
като пролетен дъжд – все по-истински, все по-поройни… 

След въпросите на учениците и отговорите на класика – отк-
ровени и истински, като детско лице, започнаха гатанките на 
Кирил Назъров от новата му книжка… Малките бързо отговаря-
ха, и се забавляваха, и пищяха от радост, когато разгадаваха за-
гадките. Но не успяха да „поправят― обърканото стихотворение 
на автора: 

 
Щъркел хърка,  
мишка хвърка, 
котка цвърка, 
дядо мърка… 
 
Няколко пъти малчуганите опитваха – и хорово, и солово… 

Началото беше лесно –  
 
Щъркел хвърка, 
дядо хърка… 
 
но все се оказваше,  
че котката цвърка,  
а мишката – мърка… 
 
И ми стана тъжно -смешно. Сетих се, че тези дечица, всъщ-

ност, никога не са виждали мишка – откъде да знаят – цвърка ли, 
мърка ли? 

И ми стана тъжно-тъжно… Не точно защото мишките са се 
свършили /тяхната популация не е сред изчезващите/, а защото  
животът толкова много се е променил, че стихчетата, които ни 
разсмиваха като деца, започват да стават непонятни за нашите 
деца… 

Срещата продължи с още стихове от новите книжки на автора, 
с автографи и снимки, на които всеки искаше да бъде по -близо до  
Човека с бялата брада и веселите очи, чийто глас гали и разсми-
ва! 

14 март – денят на числото „пи‖ не свърши.  
Вечерта бяха представени Арт платформа gabriell-e-lit и спи-

сание „Картини с думи и багри― в зала „Галерия‖ на РБ „Любен 
Каравелов―.  

Искам да благодаря на Венелин Молнар, който показа сайта 
на присъстващите, и го направи по начин, който ме накара да 
погледна с други очи на това, което създадох – не просто пореди-
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ца от страници, които се появяват на монитора и съобщават не-
що, не просто код, разбираем за машина, а общност, средище, 
обител – място, където ще се посели онова осъзнаване на липс-
ващото в живота, което все повече се изплъзва от сетивата ни.  

Благодаря на домакините – РБ „Любен Каравелов― и екипът, 
който подготви и осъществи срещата ни с русенската обществе-
ност! 

Благодаря на хората, които дойдоха в зала „Галерия-
библиотека― и с въпросите и съпричастността си, превърнаха 
срещата в събитие!  
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V. КРИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 
 

1. ОНОВА, КОЕТО НАПИСАХ ЗАРАДИ СЕБЕ СИ 
 

Когато, в края на осми клас написах първата си рецензия за 
театрална постановка не знаех, че скоро ще ми се наложи да 
пиша рецензии за филми и пиеси като част от подготовка за 
приемен изпит, на който не се явих, защото вече бях станала 
студентка... Не знаех, че да пиша рецензии за книги ще ми стане 
хоби, вътрешна потребност и... почти професия... Не знаех, че 
когато правиш критически преглед на нещо, което някой друг е 

направил, ти не просто разбираш по-добре другия, не просто 
помагаш на другите да го разберат... Тогава отиваш по-навътре 
в себе си. 

Тогава, в края на осми клас, просто откликнах на зададената 
тема от учителката ни по литература и описах случката, 
която най-силно ме бе разтърсила през отминаващата учебна 
година... 

 
НЕ КАЗВАЙТЕ "УТРЕ"... 

 
НОСЕТЕ СИ НОВИТЕ ДРЕХИ, МОМЧЕТА – ПИЕСА, ИЛИ АПЕЛ 
 
"Не казвайте утре,  
с вих на площада,  
ще кажа истината,  
после - на клада. 
На клада, но утре,  
а днес потърпете,  
днес се налага  
да премълчим..."  
Този мотив звучи в цялата драма на Стефан Цанев "Носете си 

новите дрехи, момчета". Промъква се в диалозите на героите, 
прелита през залата, прониква в сърцата и вълнува умовете на 
зрителите. 

Действието ни грабва от първия миг, границата между актьор 
и публика изчезва. От сцената се задават въпроси, отправят се 
упреци. Към всички нас ли? Губим представа за време и място.  

Врачки, а редом с тях хора от космоса, от бъдещето, от мина-
лото. И всички питат - какво е истина, какво е лъжа, стремим ли 
се към истината, свикваме ли с лъжата. Зрителят не може да ос-
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тане равнодушен към тия толкова вечни и в същото време акту-
ални въпроси, които навярно неведнъж си е задавал сам.  

Действието продължава и става ясно, че това не са никакви 
свръхземни същества.  

Всичко се случва днес. Козлодуй. Вечерта, преди откриването 
на І-ва АЕЦ. Нейните създатели - инженери и физици, са устрои-
ли карнавал. 

Взаимоотношенията между главните герои се разкриват. Жи-
ви, истински хора, със своите чувства, мисли, стремежи, идеали, 
всекидневни грижи. Неусетно се вплитат и проблемите за любов-
та и самотата на съвременния човек.  

Понеделник. Пресата гърми. Работниците ликуват. Цяла Бъ л-
гария е обърнала очи към тях. Но...  

Има грешка, съвсем малка изчислителна грешка пречи на гла-
вния генератор да заработи. Всеки момент може да избухне. 
Трябва ли да се съобщи на хората, трябва ли да се предупреди 
пресата? Трябва ли да се признае грешката? Трябва ли да се каже 
истината, високо, на всички?  

Или да се премълчи. Не, не да се излъже, защото грешката ще 
бъде открита и отстранена. Днес, или утре, реакторът ще зарабо-
ти, електростанцията ще влезе в експлоатация. 

Една съвсем малка лъжа ще спести толкова разочарования. 
Една... благородна лъжа?  

Но имат ли право шепа хора да спекулират с вярата на цял на-
род? Имат ли право да излъжат надеждите на милиони?  

Тук въпросите на действащите лица и авторовите внушения 
проникват още по-дълбоко в същността на проблема за лъжата и 
истината, за доброто и злото, за делничното и същностното. Кое е 
по-важно - материалното благосъстояние, или душата на един 
човек? Трябва ли да се пренебрегва, да се унищожава, едното в 
името на другото? Кой от нас има сърце, кой няма? И - трябва ли 
да имаме? 

Отново странни същества превземат сцената. Но в тях вече 
познаваме героите на пиесата.  

И виждаме Мая като подсъдима. Обвинена е в нещастие... 
през ХХХ век. Ще бъдат ли наистина щастливи всички хора в 
ХХХ век? И тогава - ще има ли право в общата радост един да 
скърби? Ще има ли право в общото  щастие един да бъде нещас-
тен? Един... да бъде различен? Каква трябва да бъде съдбата му?  

Мая е оправдана - една сълза тежи повече от една новооткрита 
и изучена галактика.  

И когато зрителят се чувства успокоен, защото мисли, че вече 
е получил причастието на авторовия отговор, следва една неочак-
вана развръзка.  
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Трите врачки убиват Александър. Той е открил грешката, цен-
тралата работи, не се е наложило да излъжат, не се е стигнало до  
същинско действие.  

Но намерението също е действие. И намерението да излъжеш 
също е пагубно. И е наказано.  

Още звучат в ушите ми последните думи на Мария - "Винаги 
ли трябва някой да умре, за да се научим да живеем?"  

Пиесата ме порази със своето разнообразие - като режисура; и 
с дълбочината и широкия спектър на засегнатите проблеми - като  
драматургия. Толкова оригинална театрална постановка гледам за 
първи път. Може би това се дължи на майсторството на режисьо-
ра В. Луканов, който показа не само добро познаване на сцената, 
но и завидна смелост и размах на идеите. Може би се дължи на 
всеотдайната игра на актьорите - Мая Драгоманска /Мая/, Мая 
Владимирова /Мария/, Доротея Тончева, Белла Цонева и Невена 
Мандаджиева /трите врачки/ и Любомир Младенов /Александър/ 
който успя да изгради един противоречив и жив образ... А може 
би просто - защото театърът е магия.  

Пиесата на Стефан Цанев е една новаторска и актуална твор-
ба, която ще задоволи вкуса на интелигентния, мислещ зрител. 
Това е спектакъл, който вълнува, кара публиката да мисли - да 
приема, да отхвърля... да участва. И независимо, че ще има хора, 
които няма да я приемат, защото все още смятат, че на театър се 
ходи за развлечение, "Носете си новите дрехи, момчета" е ново 
постижение в българската драматургия, постановка, силна с това, 
че се прицелва в най-съществения проблем - съдбата, душевност-
та и моралния избор на съвременния човек.  

 

30 май 1979 г. 
 
Дали защото авторът на пиесата е брат на баща ми, а баща 

ми беше учител в гимназията, в която учех, или защото се 
оказах роден театрален критик, не знам, но класното ми 

упражнение беше публично прочетено...  
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ЛАВИНА 
 

Филмът започва с летящ трамвай, идващ от снежно поле. С 
тракащи колела и релси, със забързани хора, с един развенчан 
Дядо Мраз. И с едно чувство за обреченост, идващо от заглавието  
и бързащите към планината герои, оставили с лека ръка обикно-
веното, делничното, за да докоснат зовящите снежни върхове.  

Всъщност, същинският филмов разказ започва, когато те се 
откъсват от познатия ни свят и  остават сами в снежната пустош, 
защото ―Лавина‖ е един филм за изключителното; за това, което  
не се случва всеки ден и на всеки.‖Вгледайте се добре в лицата на 
тези момчета, защото това е последният ден от живота им...‖ Тези 
думи, изречени от един почти нереален глас зад кадър, превръ-
щат обречеността в неизбежност. Но ако това е настроението в 
залата, то на екрана е друго - алпинистите остроумничат, недо-
волстват от нечие закъснение.  

Всекидневното е в тях. На фона на този контраст идването на 
Дара в групата и решението на фотографа да замести отсъства-
щия водач още повече изпъкват с трагизма си. Глътка въздух - и 
за героите и за зрителите е срещата с немските туристи.  

От тук до кулминацията филмът обеднява на действие, но е д-
ва сега се разгръща философската мисъл на авторите. Сега се 
прави дълбок психоанализ на героите. Сега, когато групата се 
движи в кръг, без посока, сред ослепяващ снежен вихър, сред 
непознати скали и ледове. Сега, когато всеки е изправен сам ср е-
щу природата, далеч от топлата пазва на цивилизацията, там, 
където човек може да види какъв е. В мечтата на алпинистите да 
стигнат Памир има нещо символично, нещо като стремежа към 
полет...‖.‖Всеки си има лавина, която го дебне... която той проко-
пава със собствените си стъпки...‖ Обреченост, съдба, фатали-
зъм... или... 

‖...или една философия на различните, на тези, които риску-
ват, за да се чувстват хора. Тези думи не ни крещят -‖рискувай, 
рискувай, защото и благоразумните подкопават своите лавини...‖  

И все пак - обреченост и фатализъм има -‖вървиш със заскре-
жени клепачи към мечтания връх, а в гърдите ти ледена буца 
тупти.‖  

До трагичната развръзка героите остават почти непознати. 
Зрителят усеща само непреодолимия им стремеж към необикно-
веното, което постоянно го връща към първоначалното предчувс-
твие, че ще се случи нещо, нещо страшно, но и нещо, което може 
да бъде превърнато  в спомен, защото - страшно е да се умре без 
спомени. 

Решението да тръгнат нагоре е взето.  
Лавината пада дълго и красиво. Застига алпинистите и в те х-

ните угасващи очи виждаме живота им, сблъскваме се с пробле-
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мите им. Обикновени човешки проблеми - любов, започваща 
зрелост под родителска опека, неразбран талант... Сега виждаме 
героите в друга светлина - виждаме ги като обикновени хора, 
като тия, които всеки ден срещаме по улиците... може би  защото  
необикновеното е във всеки от нас. Зрителят почти забравя лави-
ната и това, че сега те са вече ледени трупове. 

Страшни са стърчащите в снега боси крака на един от тях, 
кървящата му глава и работещото до нея радио.  

И все пак, не всичко е свършило. Изпълзяват изпод снега - 
един след друг. Окървавени, с изпочупени ръце и премръзнали 
крака, те се търсят, разравят снега и вадят от него... живи и мър т-
ви. После идват спасителните вертолети. Ид¬ва водачът им. Еди-
надесет трупа и двама осакатени.  

Петимата оцелели гледат филмовата лента, на която е заснет 
последният ден от живота им, защото... улиците са същите, и 
хората по тях са същите, само единадесет души ги няма, няма го  
и стремежът - към полет. Встрани от тях седи водачът им, Деян. 
В страни от главната сюжетна линия, в страни от основните авто-
рови внушения, засегнат, но недоизяснен остава проблемът за 
отговорността...  

Какво мисля за филма, дали ми е харесал, или не - трудно бих 
могла да кажа.‖Лавина‖ е необичаен филм за необичайното. Чу-
десно е показана красотата на суровата неопитомена природа. 
Прекрасен е кадърът с хижата и утринното небе. Интересно зас-
нето е падането на лавината, която в близък план прилича на 
облак. Героите на филма са хора с различни съдби и различни 
характери, умело защитени от актьорите. Не малко бяха поставе-
ните проблеми. Може би сюжетът беше прекалено опростен и 
донякъде лишен от действие, но  това бе компенсирано  с умело 
използваната ретроспекция.  

―Лавина‖ е малко странен филм, който въздейства не толкова 
на разума, колкото на психика та, на усещанията, на подсъзнание-
то. Това е филм, който не говори, а внушава.‖ 

 

1982 г. 
 

„Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000  
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ПОЛЕТ НАД КУКУВИЧЕ ГНЕЗДО 
 

Залез. На преден план блато. В далечината - синкав връх. 
Припламват огньове. Не. Автомобилни фарове. Камерата ги про-
следява. 

Без връзка с първия кадър Уекслър ни въвежда в психиатрич-
на клиника. Музика. Усмихната сестра учтиво приканва болните 
да вземат лекарствата си. Блестяща от чистота и милосърдие 
психиатрична клиника. Каква е терапията? Осъществената мечта 
на много психиатри - на болните да се гледа като на личности и 
проблемите им да се лекуват с взаимно доверие. Съвършена кли-
ника, където с новодошлия се държат като със здрав.  

Обикновен човек, обикновено лице. Едрият план ни сближава. 
Къде е границата на нормалното и откъде започва патологично-
то? Как да определим един човек като ―душевно болен‖, щом 
като души нямаме? Мистър Макмърфи (новият луд) разбива илю-
зията за щастливата клиника - тя е мъртва, редът в нея - неизме-
нен. Очарователната усмивка на мис Ратчид гарантира спокойс т-
вие. Конфликтът между болния и сестрата е неизбежен, той не е 
следствие на даден облог. Това е конфликт между обезличаващия 
ред и бунтът, продиктуван от будната мисъл и свободния дух на 
един човек, виждащ в хората хора, воюващ за свободата на чове-
шката воля дори там, където тя е счупена, смазана или забравена. 
Когато Макмърфи идва, заварва луди. Когато си отива, оставя 
след себе си личности. Кое е това, което прави човека човек? Кое 
е това, което превръща човешкото съзерцание в сила, която уст-
ремена към свободата помита решетките на затвора... Бунтът на 
Вожда е учудващ и вдъхва надежда на фона на трагичната раз-
връзка на конфликта Макмърфи - Ратчид. Филмът достига ку л-
минацията си в момента, когато лудият впива пръстите си в шия-
та на старшата сестра, която, след ужасяващата смърт на Били, 
подканва към поредното занятие. Двамата се гледат напрегнато, 
вкопчени до смърт. Камерата заема последователно гледната 
точка ту на единия, ту на другия. Изкривени от омраза лица. На 
Ратчид, само мигове преди това смазала с безчовечността си 
връщащия се към нормален живот Били. И на Макмърфи, риску-
вал свободата си, за да накара болните си приятели да поискат 
свобода, да ги подтикне към активен живот, за да ги освободи от 
натрапчиви идеи, от страха, от апатията... да ги направи личнос-
ти. 

И ние си спомняме риболова - синевата на морето и небето, 
клатещото се бяло корабче, на което всеки върши нещо - без 
надзор и без принуда, където всеки се чувства пълноценен човек. 
Само тук люлеещата се камера, подсилваща чувството на неста-
билност у  изгубилите управлението на кораба хора се натрапва на 
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зрителя като изразно средство, показващо гледната точка на ге-
роите, или символизиращо тяхната психическа неустойчивост.  

Изключителна е играта на Луиза Флечър в образа на сестра 
Ратчид, която без излишно напрежение създава образ на героиня, 
будеща възмущение, караща зрителя да иска да я смаже... да иска 
да смаже машината, смилаща хора. Не по-малко  силен е образът 
на Макмърфи (в ролята - Джак Никълсън). Човекът, дръзнал да 
разбива с главата си скала и станал жертва на тази дързост. Той 
остава незабравим със своята усмивка, с вдигнатите вежди, и с 
очите, вдъхващи надежда. Неговата гибел е естествена, логична и 
неизбежна, защото Макмърфи е идеал, а идеалът е по-добре да 
бъде мъртъв, отколкото развенчан.  

Филмът поставя проблеми, свързани с живота на една клиника 
за душевно болни, с нерешените въпроси на съвременната психи-
атрия, с проблемите на едни ―непълноценни‖ хора, които са изо-
лирани, дори изключени от обществото. Но тези хора са част от 
това общество, те не бива да бъдат пренебрегвани, не бива да се 
гледа на тях като на безразумни същества. Не бива веднъж зави-
наги да им отнемаме правото на свободна воля. Не бива - да ги 
оставяме да крещят нечути сред мраморните стени и решетките 
на клиниките. Защото не този е начинът да бъдат върнати към 
живота... А това е целта дори на жената-машина Ратчид. 

Ако погледнем на филма на Милош Форман по-широко, ние 
ще видим там не само нечутия вик на лудите, но и нечутия вик на 
милиони хора, искащи свобода на личността, свобода на мисълта 
и право на свободен глас.  

Тогава ще се сблъскаме не само с белите мраморни стени и 
решетките на болниците, но и с белите мраморни стени и реше т-
ките, които, невидими, ни заобикалят.  

 
1982 г. 
 

„Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000  
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ЧИСТИЛИЩЕТО НА ПАСИФИКА 
 

Ако кажа, че в този изненадващо философски роман Мишел 
Турние поднася темата за Робинзон по един нов и неочакван 
начин, ще бъде точно, но невярно. Невярно, защото, макар и точ-
но, няма да обхване разностранността  и дълбочината на засегна-
тите в творбата проблеми.  

Това, че старата и добре позната история на Дефо е разказана 
по нов начин, е естествено – Турние живее двеста години по-
късно. Естествено е това, че в края на ХХ век един писател се 
занимава с душевността, а не единствено с деятелността на героя 
си. И докато романът на Дефо остава приключенски, интересен 
преди всичко за детско-юношеската аудитория, то същата исто-
рия, разказана от Турние, добива философски и нравствени изме-
рения, които могат да вълнуват и въздействат на един по -широк 
кръг от хора. Да се разкриват мислите, общото духовно лутане и 
развитие на героя, е ако не често срещан, то поне познат литер а-
турен похват. И така – какво остава? Формата не е оригинална;  
сюжетът не е непознат; интерпретацията не е неочаквана… И все 
пак? 

Налице е един изключителен роман.  
Какво разбирам под ―изключителен‖? Не неговите литератур-

ни качества (такива съвсем не липсват), а неговата философска 
същност. Защото именно това прави ―Чистилището на Пасифика‖ 
една оригинална, необичайна творба. И го превръща в едно Чис-
тилище на душите ни. Защото Робинзон и острова Сперанца не са 
някъде в океана… защото всеки от нас е един Робинзон, макар че 
не всеки има своя Сперанца.  

Би могло да се каже, че темата за самотата и дехуманизацията 
е модна в съвременната литература. Бих казала – актуална е. Не в 
литературата. В съвременния свят.  

В романа на Турние идеалният самотник от ХVІІІ век разсъж-
дава с ума на човек от ХХ век и стига до чудовищни изводи, до  
преоценка на човешките добродетели; на човешките критерии за 
добро и зло. Стига до едно духовно израждане, което граничи със 
съвършенството.  

Спираловидното развитие не е откритие. Това е външното 
движение на Робинзон. Той тръгва от тинята, преминава през 
изнурителния труд за благоустройството на острова и запазване-
то на човешките порядки, за да стигне до мрака на пещерата и 
сърцевината на Сперанца. И от това ново стъпало отново тръгва 
по изнурителния път на откриване и опознаване на естествената 
земна мощ, на ―другия остров‖. Постигнато е едно равновесие, 
една хармония между човек и природа. От корабокрушенец, Ро-
бинзон става господар, а после част от Сперанца. Това са фактите 
в неговия житейски път. Това е развитие.  
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Но истинското развитие, истинското движение, е отразено в 
―Бордовия Дневник‖. Защото ―Бордовият Дневник‖ е лутането. 
Лутането на душата и пътят на интелекта. Тук Робинзон е фило-
соф, занимаващ се с темата за познанието; с темите за религията, 
за човешката деятелност; за любовта и смъртта; за механизма на 
естественото развитие… И с темата за самотата.  

―Какво ни прави хора?‖ ―Какво ни прави съществуващи‖ – да 
се замислим над тези въпроси ни провокира Турние чрез героя 
си. И се изкушава да ни даде отговор – ―Отношението на хората 
към нас.‖ 

И тъй като всяка хипотеза се нуждае от доказателство… Дока-
зателството идва с образа на Петкан. Неговият смях разрушава 
съвършеното дуо Робинзон-Сперанца.Спиралата на развитието  
продължава. Робинзон преминава през съзнателното разрушаване 
на личността си, за да достигне до повторното си разпадане и до  
духовното си сливане с Петкан, а оттам и до съвършената слън-
чева личност, в която се превръща.Постигнато е ново състояние 
на покой – сега опорните точки са три; необходимият и достатъ-
чен брой, осигуряващ устойчиво равновесие в тримерното прост-
ранство. (На Сперанца времето не е измерение – то е спряло с 
разрушаването на водния часовник.)  

Новото съвършено равновесие отново рухва. Когато пристига 
на острова, шхуната ―Бяла птица‖ захвърля неговия обитател с 
трийсет години напред в бъдещето и връща изгубеното четвърто  
измерение. И това е второто доказателство… 

Светът е разтърсил душата на самотника. Но той се оказва не-
способен не да направи крачката от трийсет години напред, в 
бъдещето, а да приеме жестокостта и жалките цели на  хората 
срещу себе си. Той се отказва от цивилизацията, но не може да се 
откаже от човешкото присъствие. Когато разбира, че Петкан го е 
напуснал, решава да умре. Това е крахът на една упорита борба 
със себе си и за себе си. Това е и краят на вярата в човека. И от-
чаянието от безсмислието на живота. И скръбта на безизходица-
та. 

В този момент, в сивия здрач преди изгрева, в най-кошмарния 
час на денонощието, когато всичко изглежда свършено, след една 
окончателна разруха, е поставено ново начало.  

Какво ще се случи след това? На какво  ниво ще се издигне 
спиралата на развитието? 

Едно детско юмруче потръпва в ръката на Робинзон. Слънце-
то посвещава в рицарство своя малък рицар… 

Един оптимистичен финал – едно тържество на доброто и 
красивото. Дали те не са пътят към съвършенството?  

Отново съм в началото – кое прави романът на Турние така 
зашеметяващо изненадващ; така откровено разтърсващ – като  
удар с чук? 
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―Бордовият дневник‖ – това ли е отговорът? Това ли е ориги-
налната същност на романа? 

―Бордовият дневник‖ -  като интелектуална дейност на един 
съвременен писател, влязъл в кожата на най -традиционния кора-
бокрушенец… 

Едно поне е сигурно – всяка дума в този роман, всяка мисъл, 
всеки въпрос и всяко доказателство се отнасят до днешния ден.  

Днес всички сме крушенци… 

 

1985 г. 
 

„Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000  
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„УТРЕ” ДОЙДЕ, НО НЕ ГО РАЗБРАХМЕ 
 

От тоталното крушение на 80-те, до общуването в 
литературата на междувековието трябва да направим голям 
скок, читателю. Оня, с който прескочих в другото хилядолетие. 
Скокът от тишината на личния дневник, в който заключвах 
миговете на живота си, до жуженето на незабавната 
комуникация и незабавното публикуване, което изхвърли в 

общественото пространство задушаваща лавина от словесна 
плесен и... свобода. Обичах да пиша за книгите, филмите и 
пиесите, до които се докосвах, с които живеех. Почти 20 години 
пишех кратки, или по-обширни бележки в дневниците си за 
това, което ме е разтърсило... или за това, което е оставило 
бледо-белезникава мътилка в ума ми. Може би някой ден ще ги 
намеря, или ще намеря себе си в тях, но днес искам да извадя от 
потока на времето само онова, което вече е имало свое 
литературно битие... 

 
 
ЗА ОБЩУВАНЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА  – 

ЛИТЕРАТУРА В МЕЖДУВЕКОВИЕТО, ИЛИ ДА СКОЧИМ В 
СЛЕДВАЩОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ 

 

Току-що прочетох книгата на Пламен Дойнов ―Литература в 
междувековието‖. Книга, събрала в страниците си имена на авто-
ри и стихосбирки, романи, антологии; задълбочени или телегр а-
фни рецензии, есета или просто разпилени размисли за литерату-
рата и междувековието; за липсата и случващото се; за старите 
плашила и за новото, което понякога се оказва предрешило се 
старо. 

Твърде много факти, въпроси, емоции – откъде да започна? 
А може би е лесно? А може би – с автографа… ―За общуване-

то в литературата‖… защото може би тази фраза е ключът към 
разбирането на текстовете в сборника. А може би тя е  нещо по-
вече; може би тя е основанието за съществуването на тази книга.  

Като прави преглед на заглавия и автори и като анализира 
произведенията, появили се в периода 2000-2003 г., Пламен Дой-
нов хвърля спасителен пояс на българската литература от по с-
ледните 15 години, защото по този начин той прави опит за об-
щуване; опит за осъществяване. Често си задавам болезнения 
въпрос – какво липсва в българската литература от посттотали-
тарния период? Може би това е отговорът – общуване. 
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След 1989 година изчезна цензурата. Тогава се случи нещо 
странно – литературното пространство се обезвъздуши. Свобода-
та на словото не можа да запълни зейналия вакуум. А както е 
добре известно, във вакуум  не се разпространяват звукови въ л-
ни.Всички заговориха, но престанахме да се слушаме. Общуване 
не се осъществи.  

Не искам в тези редове да правя анализ на анализите на авто-
ра. Искам само да споделя мислите си по повод няколко ключови 
фрази, които стърчат в повествованието като магарешки бодили 
сред сухи поляни.  

Ще цитирам цитат от Инна Пелева – ―Критиката създава ли-
тературата. Ако няма литература, значи няма добра критика, 
която да я утвърди.‖ По повод тази констатация могат да се кажат 
няколко неща. Първото е, очевидно  – литературна критика няма в 
безвъздушното посттоталитарно литературно пространство. Вто-
рото е, че критиката умря заедно с цензурата – може би защото 
преди 1989 г. партийната цензура твърде често надяваше маската 
на литературна критика и се опитваше да оправдае съществува-
нето си чрез нея. Но фактът, че със смъртта на цензурата умря и 
критиката показва, че действително литературната критика е била 
само маска на цензурата. Третото е, че литературната критика би 
могла да бъде средата, в която съществува литературата; би мог-
ла да бъде оня необходим етер, който пренася вълните на словото  
и ги прави чуваеми; би могла да бъде един от начините за общу-
ване в литературата. Дали би било пресилено ако кажа, че книга-
та която държа в ръцете си е и една надежда, че литературна кри-
тика в България най-после ще има, следователно… ще има и 
литература? 

Всеки, който прочете последното изречение ще осъзнае, че 
има нещо абсурдно – в съждението, или в ситуацията?  

Безспорно, не критикът създава автора, нито критиката съз да-
ва литературата, но все по-явно става, че едното без другото не 
може, защото критиката е връзката, която осъществява публич-
ността и случването. Дали така би трябвало да бъде?  

Ще продължа това есе за общуването в литературата с цитат 
на автора – ―Литературната ни критика трябва да бъде по-
подозрителна в диренията си на нови и стойностни автори… 
Какво става с книгите, които не четем? Какво става с думите на 
авторите, които не достигат до нас? Какво се случва с авторите на 
тези думи?‖ Горещи, задъхани въпроси, които остават ―не само 
литература, но и екзистенциална тревога‖.  

Пламен Дойнов е първо творец и след това критик и може би 
затова тревогата му за нечутите думи е така истинска. ―Нечутите 
думи‖ – това е отговорът на въпросите му. Думите заглъхват във 
вакуума преди да са достигнали до някого. Книгите изгниват в 
складовете или ги претопяват  за други книги, които ще изгният в 
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складове… И тук говорим само за книги, които са осъществени; 
за книги, които не са разпространени. Не става дума за ръкописи, 
за липса на пари и на подкрепа; за спонсори, издатели и преса… 
А авторите? Е, авторите – и в двата случая – просто не се случват. 
Трудно е да съществуваш във вакуум. За някои е невъзможно. 

Но Пламен Дойнов – и като творец и като критик, прави сле д-
ващата крачка. А тя води читателя на ―Литература в междувеко-
вието‖ към преглед на алтернативни форми на общуване в лите-
ратурата. Минаваме през неформални, авангардни кръгове и гр у-
пи; четене на поезия и проза в аудитории и в кръчми, пеене на 
стихосбирки, рисуване с думи, както и по-тривиални прояви, като  
премиери и представяния на книги в галерии и библиотеки. Не е 
трудно да се забележи, че някои стари форми са изчезнали, но все 
се раждат нови.  

Забележителни събития на общуване са празниците Аполония 
и Панаирите на книгата. Различни като организация, институцио-
нализиране и усещане, те си приличат по това, че събират на едно  
място, по едно и също време автори и публика, като по този на-
чин създават едно сгъстено пространство на заедност.  

В края на книгата е представено още едно литературно прост-
ранство – електронното пространство; Интернет. Застанал колеб-
ливо в междувековитето, което все не свършва, читателят плахо  
наднича иззад рамото на автора и поглежда в необозримата без-
дна на Световната мрежа – най-дълбокият и неизчерпаем  кладе-
нец на информация. Ще се изгубим ли в него? Ще изчезнем ли –  
като личности, като национална идентичност?  

Или това е  новото, неизчерпаемо пространство за общуване в литературата?  
Пространство, което е препълнено; в което вакуум няма… и 

значи – ще се чуваме?  
Може би тук трябва да сложа точката. Не защото съм изчер-

пала темите, проблемите, личностите и идеите, залегнали в кни-
гата – едва съм се докоснала до тях. Просто - тук е мястото, от 
което трябва да прескочим междувековието… И здраво да стъ-
пим в… новия век?  

Не. Бих казала – който може, нека скочи в новото хилядоле-
тие. 

 

Електронно списание (LrterNet 22.12.2004, № 12 (61) 
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„МИРЕН ПРЕХОД” –  
КАКВО ПОСТИГНАХМЕ... МИР, ИЛИ ПРЕХОД, ИЛИ... 
 

„Мирен преход‖, сборник със стихове и проза, е втората книга 
на поета Иван Селановски, в която е загатната и неговата беле т-
ристична дарба. Казвам „загатната‖, защото от поместените м а-
териали става ясно, че Селановски подготвя за печат и друга кни-
га, проза, с работно заглавие „Спомени из мрака на тоталитарната 
нощ‖... 

И макар Иван Селановски да е поет, аз ще започна своето и з-
ложение с неговата проза, с неговите спомени...  

...Когато написах „Миналото в мен‖ реших, че вече знам вси-
чко за трагедията и героизма на хората, преминали през месом е-
лачката на тоталитарната система, за хората, защитили с цената 
на живота и младостта си своите демократични, земеделски идеи.  

Стиховете на Йосиф Петров, написани и запаметени в затво-
рите и лагерите, излязоха на свобода и разтърсиха обществото. 
Един след друг се появиха трите тома на Петко Огойски „Записки 
за българските страдания‖... Един след друг хората, излезли от 
ада, започнаха да пишат за него - в стихове и проза. Обществото  
ни, неподготвено за толкова ужас, болка, талант, запуши ушите 
си за помръкналите викове на жертвите, затвори очите си за не-
радостното съществуване на репресираните от тоталитарния р е-
жим люде, които останаха репресирани и през годините на пр е-
хода... Обществото се насити, пресити от истината за онези годи-
ни... И аз бях започнала да мисля, че всичко, което е трябвало  да 
бъде казано, вече е казано...  

Когато прочетох „Изстрели от засада‖ на Иван Селановски, 
разбрах, че още е рано да затворим тази страница от нашата ис-
тория, страницата с лагерите и затворите на социалистическия 
рай; разбрах, че никога няма да бъде казано  всичко... и е рано, 
твърде рано да приемем, че сме извървели трънливия път на мир-
ния преход и сме стигнали донякъде... Защото, докато вината за 
всичката смърт и терор през годините от 09.09.1944 г. до  
10.11.1989 г. не бъде осъзната и призната, докато отговорността 
не бъде потърсена и поета, то никакъв преход не можем да прие-
мем, че е бил извършен докрай.  

Мирният преход... Какво постигнахме? Мир, или преход... С 
какво платихме, за да стигнем дотук?  

Тези и много други въпроси поставя Селановски в новата си 
книга, която излезе в началото на 2010 г., почти 12 години след 
стихосбирката „Дните на зората‖... И ако преди 12 години авто-
рът е виждал зората, то днес настроението му е по -минорно: 

 
Безкрайна неволя 
живота огòля 
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и всяка надежда 
химера изглежда! 
 
Стихотворението „Настояще‖ неслучайно е поместено в сам о-

то начало на книгата. Неговият накъсан ритъм, изграден върху  
двустъпния амфибрахий, ни събужда и ни кара да чуем насто я-
щето, да усетим неговата неволя, но и да се замислим – „Защо?‖: 

 
А участ зловеща 
народът посреща - 
без ропот, без вяра, 
без Бог и без мяра! 
 
Какво се случи през тези 20 години свобода, които отново о с-

тавиха народа без Бог и без вяра, които отново го накараха да 
посреща без ропот зловещата си без мяра участ?  

Селановски не дава отговор на този въпрос, защото той е раз-
личен за всеки човек... а може би защото всеки трябва да търси 
сам своя отговор.  

Композицията на „Мирен преход‖ е резултат от многообрази-
ето в творческите търсения на автора, от неговата широко скро е-
на личност, която, без съмнение, дава отражение и върху лириче-
ския аз на поета.  

В първия раздел на книгата, озаглавен „Дни на прехода‖, ли-
рическият аз търси първопричината за изгубените изюзии, като  
дава и своята оценка за разрухата - не толкова материална, колко-
то разруха в душите – 

 
А ний мълчиме овчедушно, неми...  
Мъгла отровна страшно ни души.  
Инертно във безкрая залюлени  
и всичко безпощадно се руши! 
(„Илюзия”)  
 
Поетът безпощадно вижда своя ден и участта на своите съи-

дейници и състрадалци...  
 
Днес мъчениците от кладата на мрака  
отново са с нерадостна съдба...  
И никой светъл ден от тях не ще дочака...  
Това ли ще им бъде участта?!”  
(„Участ”) 
 
Въпреки разочарованието си от днешния ден, Селановски не 

забравя за Вчера, както толкова хора вече забравиха, в стремежа 
си да охулят днешната демокрация... Демокрация болна, но демо-
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крация, гарантираща свободата ни - политическа, икономическа, 
свобода на придвижване, на заселване... Свобода, за каквато пр е-
ди 20 години дори не мечтаехме. Да, когато с болка критикува 
днешния ден, Селановски не идеализира Вчера... онова Вчера, 
което отне младостта му, отне правото му на щастие, правото му 
на глас... И той се обръща в стихотворението „Връстнице моя‖ 
към всички нас, които повече или по-малко помним живота отп-
реди 20 години: 

 
Ти помниш ли годините на мрака,  
зловещо падналата нощ? 
Смъртта, която дебнеше в сумрака  
със тихи стъпки и свирепа мощ! 
 
Защото тези години трябва да се помнят, трябва да се позна-

ват, трябва да научим потомците си да ги познават, за да не се 
повторят никога.  

Тук ще направя едно отстъпление от строгите правила на кри-
тическия анализ и ще представя едно от стихотворенията, заради 
които Иван Селановски е един от любимите ми поети:  

 
Коя си ти? 
Мечта... 
или си вест! 
Сред дивен лес, 
където пролетта 
раздипля свойте 
красоти! 
Прости... 
Коя си ти? 
Перо... 
или си меч! 
Кажи! 
Кажи! 
Защо мълчиш? 
А може би си...  
тъй омърсена,  
тъй озлобена 
във тая тъжна  
и кална есен,  
о, моя  
страдна песен! 
 
Това стихотворение със своята архитектоника, със своите р и-

ми и ритъм, който в началото е един, мажорен, накъсан, а в края 
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става друг, минорен, обречен, показва своя автор като новатор в 
търсенията си не само на идеи, но и на стихотворна форма.  

Всеки стих в поезията на Селановски и конкретно в „Мирен 
преход‖ е изящен; образен, внушаващ, питащ, тревожещ; всяко  
стихотворение е изградено по начин, който показва познанията и 
безспорната вещина на своя автор да си служи с класическия 
стих. Но не липсват и произведения като току -що прочетеното от 
мен „Пред прага‖, които ни показват, че авторът върви не само в 
утъпканите пътеки на канона, но и много уверено ги нарушава, за 
да създаде една нова, по-разчупена, по-разкрепостена форма, с 
която да общува със своя млад читател. Защото факт е, за моето 
поколение, за поколението след мен, рамката на класическия стих 
е твърде тясна, неговото звучене понякога е приспивно, а поняко-
га скучно и някак избеляло, като онези стари фотографии, от 
които ни гледат лицата на предците ни...  

Селановски говори на своя модерен читател и със „Съновиде-
ние‖, с „Вдъхновение‖, с „Вяра‖, „Пролетни нюанси‖, „Привет‖... 
с „Будапеща 56‖, писано в Пазарджишкия затвор на 26.11.1956 г. 
и включено и в първата стихосбирка на автора „Дните на зората‖.  

Вторият раздел на новата му книга е озаглавен „Сърдечни по-
риви‖ и тук ние виждаме земеделеца, общественика Селановски, 
като любящ син, съпруг, баща и дядо, като човек, който винаги 
ще бъде подвластен на романтичната любов, на страстта към 
прекрасното. И докато в „Мамин лик‖, „Коледна нощ‖ (на моите 
мили внуци), „Очакван ден‖, „Прости‖ чувствата са нежни и ба-
ладични, то в „Очи горят‖, „Романтика‖, „Блян‖, „Моминска 
гръд, небрежно разпиляна‖ се усеща парещата, изгаряща до болка 
душа на лирическия аз, устремена към жадувана любов. В този 
раздел са поместени и 5 стихотворения с общото посвещение „На 
съпругата ми‖. Само заглавията са достатъчни, за да усетим, че 
тук любовното чувство е примесено и с още нещо - доверие („Из-
повед‖, „Откровение‖, „Зов‖), признателност („Зов‖, „Прозре-
ние‖, „Преоценка‖) и една всепоглъщаща благодарност за цял 
един съвместно изживян и споделен нелек живот.  

Кратък като обем, но не и като относителна тежест в общата 
идейна натовареност на книгата, е третият раздел „Съюзна обич‖. 
Тук Селановски ни напомня първоапостолите на поетичното  
земеделско слово Церковски и Румянцев. Тук пулсира огнената 
мощ на поета-земеделец, окрилен от своята безсмъртна идея, от 
своята синовна обич към българското изстрадало селячество, към 
единствената организация, призвана и способна да го поведе към 
новия век... вече не ХХ, а ХХІ! Тук е събрана любовта на автора 
към съюзния вестник „Земеделско знаме‖, както и към съидейни-
ците му - сдружените земеделци. Не случайно казвам „любовта 
на автора‖, защото във всички произведения, събрани в тази тр е-
та част, чуваме гласа на Иван Селановски, а не на някакъв абс-
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трактен „лирически аз‖. Макар и облечени в стихотворна форма, 
тези произведения имат остротата и актуалността, характерни за 
журналистическия жанр и в тях авторовата мисъл и идея са кате-
горично ясни и неопосредствани.  

„Мирен преход‖ е едно добре балансирано произведение, в 
което стихотворенията, наситени с граждански патос, се редуват 
с творби, носещи аромата на най -нежните човешки чувства - 
възхищение и преклонение пред красотата, любовта и природата. 
Четвъртият раздел, озаглаве н „Пролетни нюанси‖, ни кара не 
просто да видим, но и да помиришем пролетта, да усетим докос-
ването на вятъра, пробуждането на земята и полета на селската 
душа. Иван Селановски не би бил той, ако не свързваше своята 
увереност в по-доброто бъдеще не просто с „камбаната на проле-
тните дни‖, но и с това, че „...вярата в „СЪЮЗА‖ расне‖... („Уве-
реност‖). 

Ако от написаното дотук някой може да остане с впечатлени-
ето, че авторът на „Мирен преход‖ е човек, изтъкан от противо-
речия, люлян от съмнения и изпълнен с горчивина, то със след-
ващия, пети раздел, начерен „Посвещения‖, Иван Селановски ни 
убеждава, че неговата личност е единна, силна, отворена към 
света и хората, бликаща от обич. Тук, наред със стихотворенията, 
посветени на велики исторически личности - Александър Стам-
болийски, Христо Ботев, на утвърдени поети от днешния ден и 
близкото вчера - Йосиф Петров, Йордан Борисов, той се обръща с 
нежност и възторг и към свои близки хора - съпругата, приятели, 
поети-земеделци, като често прави това и чрез трудната, но ефек-
тна форма на акростиха.  

Съвсем неочаквано за мен, а и за читателя, се появява шестият 
раздел „Епиграми и сатиристишия‖. Тук Селановски показва, че е 
овладял и умението чрез горчив смях да подслажда горчивия 
живот. Да, така оцеляваше българинът през 45-те години тотали-
тарно управление - чрез словото правеше управниците да и з-
глеждат смешни, а те, управниците, станали смешни, вече никога 
не можеха да бъдат страшни... И по-лесно се понасяше новоробс-
ката участ. Може би неслучайно епиграмите и сатиристишията на 
Селановски са включени във втората му книга. Фактът, че и дне-
шният ден, денят на мирния преход, ражда сатира, недвусмисле-
но говори, че нещо в този преход куца, че нещо в този преход е 
дълбоко погрешно.  

Започнах анализа на „Мирен преход‖ с прозата на поета Иван 
Селановски. Дойде време кръгът да се затвори, защото стигаме до  
последния, седми раздел на произведението, озаглавен „Проза‖. 
Тук, наред със спомените и разказите, с критиката и очерците, са 
поместени и два текста, отделени от останалите със скромното 
заглавие „Другите за Селановски‖, с автори Йордан Борисов и 
Искър Шуманов. Това са текстове, които говорят за трайната 
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следа, която е оставил с цялото си творчество и жизнен път Иван 
Димитров, нарекъл себе си Селановски, на името на родното си 
село Селановци и станал известен с това свое име, не рождено, но  
име, въплътило същността му.  

Ще завърша този текст не като се опитвам да вкарам в рамки-
те на литературната критика прозата на моя приятел Иван Села-
новски, а простичко като си призная, че плаках, да, с гор чиви 
сълзи и буца в гърлото плаках, докато четях краткия разказ 
„Среща‖... един спомен в спомена, едно връщане - първо към 
далечните - 70-те - години на ХХ век, признати за апогей на раз-
вития социализъм, а после... към още по-далечните - 50-те - годи-
ни на ХХ век... като какви са известни според официалната исто-
рическа наука, не знам... но според мен те са били просто адът на 
земята... Ад, в който обаче бродели ХОРА, един от които, крим и-
налният, циганчето Анчо, с риск за живота си пренесъл на ръце 
старите политически затворници, заключени на понтона, с което 
ги спасил от прииждащите води на Дунав, там някъде, между ада 
Персин и ада България...  

 

ел. сп. “Литернет”, (e-LrterNet) 27.06.2010, № 6 (127)  
в-к „Земеделско знаме”, бр. 23/2010  
 

  



250 

 

  



251 

 

2. ВЕЧЕ НЕ ПИША САМО ЗАРАДИ СЕБЕ СИ 
 

РЕДАКТОР, ИЛИ КРИТИК? 
 

Срещнах Весислава Савова в Интернет. Запознахме се чрез 
поезията, която пишехме – тя, вече майстор на кратките из-

точни форми, аз... отново откривайки ги. По-късно се запознах-
ме  „на живо”, когато тя ме интервюира за сайта „Буквите”, 
малко преди премиерата на „Светлата пътека към звездите”...  
После – станах редактор на първата й книга... И усещането да 
бъдеш мост между читателя и писателя, като професионална 
роля и житейска мисия, за първи път ме връхлетя; опустош 
ме...  

 
СПОДЕЛЕНА ТОПЛИНА 
 

Срещнах Весислава Савова в Интернет.  
Първо се запознах с rareb ird и с нейната поезия, с красивата 

недоизказаност на нейните хайку, после със статиите и рецензии-
те... накрая – с късите й разкази. Постепенно зад псевдонима 
започнах да виждам твореца, личността на Весислава Савова – тя 
наистина е рядка птица, която умее с лекота да ни понесе върху  
крилата на въображението си, но и да ни потопи в нови области 
на познанието с вещина и ерудиция.  

Във всеки жанр, тя бе различна. Във всеки ред - бе последова-
телна...  

Проникновена, наблюдателна, чувствителна – тя може да спре 
дъха на читателя със странно сравнение, с неочакван образ, с 
постигнато безвремие в съзерцанието. Може да го стисне за гър-
лото с внезапен финал, зад който нищо не се вижда, но се усеща 
цяла нова Вселена...  

Весислава е добър събеседник – щедро раздава скритата същ-
ност на духа си и в коментари към чужди произведения, и с по с-
ланията в собственото си творчество.  

Ако напишете името й в google, ще се отворят много връзки, 
по които можете да стигнете до творчеството й, но ще намерите 
много малко за личността й. Едва след запознанството ни в реал-
ния свят научих, че Весислава Савова е естествена, непринудена 
и готова да откликне на всеки повик, който изкуството отправя 
към нас, творците. Тя не говори за себе си, а оставя на творчест-
вото да говори за нея.  
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Когато се съгласих да представя първата й книга, не предпо-
лагах колко трудно ще се окаже това. Защото най-трудно е да 
пишем за нещо, което мислим, че познаваме...  

Преди година, на един дъх прочетох някои от разказите, пред-
ставени в настоящата книга, публикувани в литературен сайт. На 
един дъх – защото завръзката е като вдишване – естествена, на-
същна; кулминацията ни изпълва с живот – такъв, какъвто е край 
нас, или такъв, какъвто бихме искали да беше... развръзката –  
като въздишка я издишваме... изпразнени сме от очакване.  

Още тогава усетих, че съм се докоснала до един необикновен 
творец, и не защото четенето на тези разкази бе едно от малкото  
неща, които ми доставиха истинско удоволствие.  

Днес, когато между написването на един текст и неговата пу-
бликация разстоянието е само един клик, все повече пишещите се 
опитват да спечелят вниманието и симпатията на читателите си с 
необичайни теми или език; с нещо, което да бъде като камък, 
хвърлен в блато... Оказва се, обаче, че камъните станаха твърде 
много и блатото закипя от тях... а после се превърна в каменна 
пустош... 

Весислава Савова не е от авторите, които се опитват да ни 
впечатлят с псевдоноваторство. Тя успява пестеливо да разказва 
разтърсващи човешки истории. Някои от героите й срещаме все-
ки ден и често ги отминаваме, без да ги забележим. Други, бихме 
могли да намерим по-скоро в народните приказки, отколкото в 
онова селце там, захвърлено отвъд хълмовете край магистралата. 
Но аз ще оставя читателя сам да реши - дали героите от книгата, 
които умират, когато бъдат лишени от любов, могат да бъдат 
наши съвременници, или чрез техните истории Весислава Савова 
ни води към една съвременна митология („Когато свири щурец‖, 
„Старият бор‖). И в единият, и в другият случай, чрез своята 
първа книга „Приятели‖, тя ги прави видими и близки.  

Безспорно, разпръснатите из Интернет текстове, сега, събрани 
заедно, въздействат по-силно. А повторната среща с някои от тях, 
е като среща със стар, добър приятел .  

Може би точно затова и авторката се е спряла на това заглавие 
за своята първа книга - ПРИЯТЕЛИ - кратко, топло, точно.  

Композиционно, книгата е разделена на шест части, всяка от 
които съдържа нееднакъв брой разкази, обединени в обща тема – 
„Те са и наши родители‖, „Те са и наши деца‖, „И те са като нас‖, 
„Виртуални страсти‖, „Насилници и престъпници‖, „Надежда‖.  

Ще побързам да кажа, че това разделяне е условно. Може би 
защото всеки от нас би могъл да види по нещо от себе си във 
всеки от героите, може би защото всяка от историите, би могла да 
се случи. За героите на Весислава Савова наистина може да се 
каже, че и те са като нас, като децата ни, като родителите ни... А  
историите, които разказва, можем да почувстваме като свои – все 
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едно дали живеем в заобикалящата ни реалност, изпълнена с 
насилници и престъпници, или търсим във виртуалното прост-
ранство познание, съпричастие, общуване, страст – ние можем да 
потърсим и да дадем надежда...  

Мисля, че онова, което не разделя, а обединява отделните раз-
кази в книгата на Весислава Савова „Приятели‖ са споделената 
топлина и любов.  

Много малко са съвременните български автори, които се о с-
меляват да пишат с човещина, които се осмеляват да обърнат 
гръб на всеобщия вой срещу всичко и всички, на вездесъщия 
негативизъм, за да ни дадат онова пламъче, от което имаме нужда 
и което ще ни направи по-добри. 

Без съмнение, пред нас е една книга, която ще остави своята 
светла следа в новата българска литература. Без съмнение, това е 
първата ни официална среща с автор, който има ка кво да каже и 
умее да казва това, което иска по много начини – и всеки от тях е 
изпълнен със светлината на вдъхновението и таланта!  

 

предговор, „Приятели”, изд. е-Книги, С., 2010  
ел. сп. „Литернет” (LiterNet) 17.01.2011, № 1 (134) 
в-к „Земеделско знаме”, бр.2/2011  
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Не мислех, че ще продължа да пиша литературна критика , 
нито, че ще продължа да редактирам чужди текстове. Публич-
ната роля на критик и редактор не ми допада, тъй като не оби-
чам да натрапвам мислите си като „истини от последна инс-
танция”... 

Но, оказа се, че трябва...   
През 2012-та Съюзът на писателите земеделци започна да 

издава в-к „Литературно земеделско знаме” и аз станах  един от 
редакторите му, а писането на литературна критика започна 
да се превръща в професия. 

 
„ЧУДЕСАТА НА ДЕЦАТА” ИЛИ ЧУДОТО НА ТВОРЧЕСТВОТО ЗА ДЕЦА 

 
Трудно е да кажа кога за първи път прочетох името Кирил На-

зъров – дали в страничките на сп. „Славейче‖, или върху някоя 
шарена книжка, скътана в най-щурите спомени...  

Затова започвам рецензията за новата му книга „Чудесата на 
децата‖ с това, че е роден в с. Драгуш, Петричка община и е за-
вършил българска филология във ВТУ " Св. св. Кирил и Методи-
й", че е член на Съюза на българските писатели от 1980 г., а него-
ви творби са превеждани на почти всички европейски езици. 
Автор е на над тридесет книги, от които повече от десет са за 
деца. В житейската биография на Кирил Назъров откриваме чо-
века, стоял близо до детските вълнения и като учител, и като  
главен редактор на сп. „Славейче‖ и председател на детската  
секция към СБП. Не се учудваме, че стихчета и гатанки, уловени 
от чародееца Назъров, за да бъдат подарени на малките му прия-
тели, са включени в учебниците за началния курс. 

„Какъв по -хубав подарък за първия учебен ден за един първо-
класник, от шарена книжка със стихчета?‖ – пита той, скрил де-
ликатната си усмивка зад немирна брада.  

Разгръщам книжката със зелена корица, събрала усмивките на 
много дечица. Чета първото стихотворение, което със звънки 
рими ни повежда по пътя на годишните времена, или по житейс-
ко-философския път на повторение и развитие.  

В композиционно отношение книгата е изградена от единаде-
сет части с нееднакъв брой творби, обединени от обща тема и 
подчинени на програмното стихотворение „Годишен кръговрат‖ 
– „Пролетничета‖, „Цветница‖, „Град Гора‖, „Чудно лято на мо-
рето, в планината и полята‖, „Буквички скокливи‖, „У дома‖, 
„Мои палави играчки‖, „Рисунки‖, „Есенни багри‖, „Малки пр и-
казки‖ и „Вълшебствата на зимата‖.  

Но детската година не идва със смразяващото начало на ка-
лендарната година, нито с началото на учебната година. Тук чу-



255 

 

десата започват с първоцвета, когато „слънчевото кокиче‖, пр е-
варвайки „цвят и птиче‖ поздравява малкото момиче – лиричес-
ката героиня на стихотворението. Юнакът-южняк стопява снега, 
а полянката изпъстрява с цветя.  

Не само звънките, запомнящи се рими вълнуват. Детските 
стихове на Назъров носят и мъдрост, любов към родната природа 
и уважение към скритата сила и устойчивотта в оня детски, раз-
бираем смисъл, но и в оня друг смисъл, за който някога не се 
говореше и който днес почти забравихме... И на въпроса „Къде 
зимува пролетта‖, авторът без колебание отговаря:  

 
„Пролетта бе скътана в  сърцата  
на най-храбрите, които бяха 
в своя роден край и на децата  
цяла зима топли песни пяха!” 
 
Пролетта цъфти и диша и в циклите „Цветница‖ и „Град Го-

ра‖, където цветята танцуват, празнуват, лудуват, но и възпитават 
в любов към прекрасното и доброто. Мило и нежно звучи стихо т-
ворението „Къщурка за щурец и щурка‖, включено в настоящото  
издание от едноименната стихосбирка на К. Назъров. Тук е мяс-
тото да спомена, че „Чудесата на децата‖ е сборник с най-добрите 
(по преценка на автора и редактора проф. Симеон Янев) стихове, 
събрани от книжките „Ало, Слънчице‖ (1978), „Хоровод‖ (1980), 
„Къщурка за щурец и щурка‖ (1985), „Барабанче бъбриво‖ (1985)  
и „Буквички скокливи‖ (1989).  

Чудото на лятото се разлива върху  малкия читател с щурчова 
песен край Искъра, с шепот на сребърни пътеки и пясъчни дво р-
ци, с трудния път към покорените върхове и с морето, което ис-
каме да отнесем у дома.  

А с „Буквички скокливи‖ идва учебната година. Топло и зака-
чливо майсторът на словото вплита своя жизнен опит и жизнена 
позиция в чудни картини и живи звуци.  

С уют ни загръща цикълът „У дома‖.  Децата учат, заедно с 
веселите си играчки, а с моливчета подреждат върху листа своите 
фантазии. Но и Есента е художник, обагрил ската, и нестинарка, 
и весел присмехулко, който помага на хвърчилото на литне.  

Във всяко стихотворение Кирил Назъров е скрил по едно чу-
до, но и по едно знание за света. От неговите римувани приказки 
малкият читател узнава и за Млечния път, по който летим в съ-
нищата си, и за песента на капчука, която се ражда от дъжда, и за 
чайката-санитарка на плажа... Незабравими са и образите, сътво-
рени от земеделеца Назъров, чистите и силни метафори, с които 
свързва звездиците-зърна в небесната нива и слънчевите семена, 
превърнали се в маргаритки!  
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Кръговрата на чудесата завършва с „Вълшебствата на зимата‖. 
Студена и бяла, тя носи радост и с украсената елха, и с вълнение-
то от написването на първото писмо - до Дядо Коледа. Снегоза-
водът на Баба Зима ръси сняг, а децата трябва не само да се пър-
залят, но и да сковат по един чуден, дъсчен снегорин, с който  
лирическият герой на едноименното стихотворение е готов „цяла 
лавина да изрина!‖  

В този вихър от сняг и веселие е вмъкнат и кратичкият хумо-
ристичен подцикъл „Юнаци-веселяци‖, в който авторът намигва с 
всевиждащото си око към немирника-читател. Дори когато осми-
ва най-негативните черти от човешкия характер, в стиховете си за 
деца поетът никога не прекрачва границата на закачката, която  
може да бодне, но не и да удари твърде тежко. А Кирил Назъров 
умее, наистина умее в своите тъжни смешки, писани за възрас т-
ни, да изтръгва силни чувства със сатиричните си произведения.  

Връщам се към пълната с цветни думи книжка, която гори от 
словесни картини, но в която не липсват и чудесни илюстрации 
от художниците Мана Парпулова, Ани Тузсузова, Надежда Йон-
чева, Иван Гонгалов и Христо Алексиев. Какво повече да кажа за 
„Чудесата на децата‖ и Кирил Назъров?  

Може би това, не е лесно и да се четат книги за деца , когато 
не си дете... Но колко е хубаво, когато думите, писани за детско-
то, чисто, свежо и пълно с фантазии съзнание, пробият твоето  
осивяло битие и те върнат в света на чудесата.  

Смея да кажа, че Кирил Назъров е постигнал това. Новата му 
книга помита скучните напластявания в помъдрелите ни глави и 
ни отнася в свята на детството! А, доколкото си спомням от мое-
то детство, интересно беше да ловиш дъжда с Кирил Назъров и да 
си говориш със Слънчицето! Сигурна съм, че и днешните му 
малки читатели ще намерят своите любими стихчета, герои и 
картини, скрити между страничките на „Чудесата на децата‖... а  
защо не и някое истинско чудо?  

 

в-к „Словото днес”, брой 2012  
в-к “Литературно земеделско знаме”, брой 1/2012  
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ЗАВРЪЩАНЕ 
 

Няма да скрия, че новата стихосбирка на Кирил Назъров „Зав-
ръщане‖ (изд. „Мултипринт‖, София, 2012 г.) дълбоко ме развъл-
нува. Завръщане – към дома, към корена, към себе си? Или може 
би завръщане към  онази, „сериозната‖ поезия... Авторът споделя 
в предисловието, че такава поезия е писал като юноша, а след 
това все по-рядко „и то за най -съкровени, сакрални неща в живо-
та‖. Може би затова стихосбирката докосва най-дълбоките и 
скрити кътчета в душата на читателя.  

Композицията, на пръв поглед е безструктурна, проста поре-
дица от 26 стихотворения. Но първият поглед подвежда. Кирил 
Назъров ни повежда по една духовна спирала, която ни отвежда 
от изконното начало („Оттук България започва‖) до космическата 
необятност и безкрая („Животът продължава‖).  

Всяко стихотворение е с явно или скрито посвещение, коетое 
е отражение на същностната връзка между автора и лирическия 
аз. Не бива да забравяме, че Кирил Назъров е преди всичко сати-
рик и детски поет. Спецификата на сатирата и литературата за 
деца изисква от пишещия безусловна честност и пълно покриване 
на човешката същност/позиция с художественото послание. Тук 
няма място за многословие, за лицемерие. Сатирата не би била 
сатира, ако не разкрива голата същност на автора... а литератур а-
та за деца? Е, децата са перфектният лакмус за истина и за качес-
тво.  

„Полъхва кестенов топлик от юг...‖ – още първата строфа оча-
рова с многоцветието на словото и отключва всички сетива. С 
кожата си усещаме погалването на вятъра, гърдите ни се изпълват 
с аромата на кестени, пред очите ни разцъфтяват белите свещи на 
цветовете им, вкусът на прашеца е върху устните, а слухът се 
докосва до петпръстните кестенови листи, шумящи в клоните. Но 
не това е важното за поета и за лирическия герой. Вслушвайки се 
в шепота на природата, стигаме до философския въпрос за нача-
лото и края, но и до онова дълбоко скрито в същността ни родо-
любие, което кара кожата да настръхва.  

И... до завръщането, което дава стойност на живота:  
 
Къде и да ме води друма 
на моя скитнишки живот,  
ще свърне някой ден към Струма  
под южния озвезден свод. 
 
Вечно движение – то е част от живота на автора, но изразява и 

неговата житейска позиция – пътят и завръщането са неразривно  
свързани. 
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На могъщата и прекрасна природа са посветени „Огражден 
планина‖, „Маркови кладенци‖ и „Петрич‖, на родното село - 
„Драгуш‖. Но не само към природата, близка и кърмеща с красо-
та, е завръщането на лирическия аз. След преминаването през 
тази най-първична стихия, идва ред на следващото стъпало – 
родителите, човешкият ни корен; съпругата, човешкият ни дво й-
ник; децата – стремежът ни към завършеност, към  съвършенство. 
На бащата и неговия невербален завет е посветено стихотворени-
ето „На гроба на баща ми‖ – „Превиваше по цял ден гръб,/ но 
само над земята свята.‖ Целият житейски и творчески път на 
поета, на земеделеца Кирил Назъров, е озарен от този бащин 
образ. Но какво е човекът, без гласа на майката – оня глас, чуван 
над люлката, оня глас, слят с природата. Строфите звънят – в 
речната вода, в небитието, в песента на славея, с полета на орела 
и с крехката красота на забравено цветче. Тези две, и следващите 
две стихотворения, посветени на съпругата („Възпев‖) и на деца-
та („Бъди‖), представляват един поетичен поглед в миналото, 
настоящето и бъдещето.  

Стръмен е пътят по духовната спирала на Назъров. След при-
родата и семейството, идват онези, които градят обществото  
(„Христо Ботев‖, „Гоце Делчев‖, „Чедо на Огражден‖ (Антон 
Попов). А след отново се завръщаме към природата, но тази при-
рода, вече не е същата, вече сме изкачили още едно стъпало:  

 
Тъй както много пролети преди 
тя можеше череши да роди. 
Но плод не иска гладен роб – 
черешата превърна в топ.  
 
Променяйки стихосложението, Назъров внушава, че именно 

черешата е живата, действена фигура – „тя можеше череши да 
роди‖... макар и изгубила предназначението си – да ражда, тя, 
макар и превърната в топ (оръжие за унищожение на живота), 
остава жизнепораждащата сила. У читателя остава усещането, че 
този топ, направен от череша, няма да сее смърт, а ще роди – 
свобода...  

Одухотворяването на природата, хуманизирането на птици и 
животни продължава. Все по-нагоре по спиралата вървим. След-
ват „Кълвач‖, „Шурец‖, „Детски дни‖, „Ябълка‖, „Река‖... изоби-
лието на образи и звуци ни оставя без дъх. Все по -нагоре вървим 
и се завръщаме. Разцъфтяват изразните средства, характерни за 
детската поезия. Не само в образи и сравнения ще намерим срод-
ното между тези стихотворения и онези, които знаем от „Ловец 
на дъжд‖, „Ало, Слънчице‖, „Хоровод‖, „Буквички скокливи‖, 
„Цветница‖ и разбира се, „Чудесата на децата‖. Паралелът между 
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детската и „сериозната‖ поезия на Назъров най-добре звучи в 
звукографията –  

 
Ябълката кичи си клонака  
с бухнали камбанки-цветове 
„Зън-зън-зън” зазвънка всяка – 
с цветен звън пчеличките зове.  
 
Много мъдрост е въплътена в „Песничка за приятелството‖. 

Звукографията и тук изиграва своята роля. За нас остава само да 
чуем в тупкането на сърцето рефрена и поуката – „приятел се 
избира по делата‖.  

С „Моят път‖ и „Животът продължава‖ стигаме до върха на 
духовната спирала, по която тръгнахме с „Оттук България запо ч-
ва‖. Но върхът не е край, а началото на безкрая.  

В заключение ще отбележа, че лично мен най-дълбоко ме раз-
вълнуваха стихотворенията, посветени на пътя – пътя на твореца, 
пътя на личността, пътя към родината, пътя към същността и 
духа, пътя към завръщането и корена...  

Колко мъдрост е нужна, за да се направи разлика между  „ко-
рена‖ и „извора‖, между същността и избора. Завръщането на 
Кирил Назъров е завръщане към корена, но не към извора „Подо-
бно хората е съща/към извора не се завръща‖ („Река‖). Изворът –  
като начало на житейския път, като начало на поредицата от из-
бори, които всеки прави в живота си – като проявление на сво-
бодната воля, като въплъщение на съдбата, която градим – този 
извор не е достъпен за завръщане.   

 
Животът свършва – дълъг или къс, 
но из космичните пространства - 
въздигана или разпъвана на кръст - 
душата винаги ще странства...  
 
Такова е „Завръщане‖-то на Кирил Назъров.  
А нашето?  
 

в-к „Литературно земеделско знаме” брой 1/2013 
в-к „Словото днес”, брой 12, 27.03.2014  
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„ВИДЯХ ГО СЪС СЪРЦЕТО СИ”... 
 

„През живота си човек среща много хора. С едни се размина-
ва, с други се сприятелява, с трети се свързва за цял живот. Ис-
тинско щастие е, ако Съдбата ни предостави възможност да ср е-
щнем необикновени, изключителни личности, които напълно  
покриват представите ни за Човек с главна буква‖...  

Така започва Пенка Иванова своя разказ „Видях го със сърце-
то си – книга за видния писател и общественик Петко Огойски‖... 
Простичко и проникновено, тя споделя с читателя мислите, които  
я вълнуват при досега й с Петко Огойски, човек напълно непо з-
нат за нея, който постепенно се превръща в ярък огън, осветил 
нейния свят, накарал я да преосмисли, да препрочете историята 
на тоталитарна България, житейските битки на хората от близко-
то минало и днес, своя собствен житейски път. Скоро за мен тази 
изповед се превърна в мълчалив и вълнуващ диалог... Може би 
защото често прочетените думи отекваха в съзнанието ми като  
мои, може би защото често беззвучно я допълвах, вплитах своите 
впечатления, размисли и оценки, предизвикани от докосването  
ми до човека и твореца Петко Огойски. Понякога спорех, поняко-
га разбирах, че нещо съм пропуснала.  

Трудно е да кажа кога и по какъв повод за първи път чух им е-
то на Пенка Иванова, но със сигурност бе от Петко Огойски. 
Неговото уважение към възрожденското й дело като председател 
на читалище „Ахинора-2006‖ в село Яворово, Чирпанско и редак-
тор на читалищния вестник „Ахинора‖ неусетно се пропи в мен. 
Нейната биография и професионален път – акушерка и гимнази-
ална учителка по български език и литература, ме накараха да я 
почувствам близка. Не е нужно да казвам, че не оставих книгата, 
преди да съм прочела последната страница. Трудно ми е да опр е-
деля жанра на тази творба, която носи белезите и на очерка, и на 
мемоарно-изповедната литература, и на епистоларния роман (за 
което способства самобитния, цветен стил на цитирани те писма 
на Огойски, както до авторката, така и до други личности). Спо-
ред мен, обаче, най-ценното в книгата е задълбоченият литерату-
рен анализ върху цялостното писмено наследство на Петко Огой-
ски, оставило трайна диря в съвременната българска литература. 
Макар той да е познат автор, с огромно по обем и значимост 
творчество с широко жанрово разнообразие, новият прочит на 
Иванова е интересен, жив, оригинален. Често стилът й и начинът, 
по който вплита в анализа на отделната литературна творба авто-
ровите личност и житейски път, ме връщаха в детството и юно-
шеството, към ученическата скамейка, когато човек се учи не 
само да пише и мисли, но и да отстоява себе си. В този контекст, 
неизбежен е паралелът, който Пенка Иванова прави между лич-
ността и творчеството на Захари Стоянов и Петко Огойски, като  
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сравнява „Записки по българските въстания‖ със „Записки за 
българските страдания‖. Макар и не така директно назован, не 
може да не се усети и внушеният от авторката паралел между 
личността на поета и поезията при Ботев и Огойски. Патриотиз-
мът, изразен при Огойски преди всичко като като любов към 
народ и Родина, като гордост от миналото величие и болка от 
днешната нищета на духа и битието, по никакъв начин не се пр о-
тивопоставя на възрожденския патриотизъм на Ботев и Стоянов.  
Прави впечатление как авторовата оценка за значимостта на тази 
най-голяма по обем, литературна и историческа стойност творба 
на Огойски (трилогията „Записки за българските страдания‖) се 
превръща в стимул за написването на цялото произведение „Ви-
дях го със сърцето си‖. Тук е мястото да подчертаем отново – 
Пенка Иванова е един безпристрастен читател, неангажиран по-
литически, но човек с жива съвест и живо чувство, и с талант, 
способен да я превърне от читател в автор на произведение, което  
вълнува. Погледът през сърцето на Пенка Иванова е дълбок и 
проникновен. Тя  се запознава с творчеството на Петко Огойски, и  
осъзнава, че „наред с нашия на пръв поглед подреден живот е 
имало и един друг паралелен свят, в който хората са били прес-
ледвани, измъчвани, убивани  ... единствено заради политическите 
си убеждения‖. В книгата си тя докрай остава политически неи з-
кушена, но точно това е най -ценното – възможността да видим 
един живот и едно творчество, подчинени на земеделската идео-
логия, на поличитеската борба за отстояването й, през един не-
помрачен от политика поглед.  

Текстът е структуриран в 20 глави, предисловие, заключение 
и 9 приложения, в които естествено се преливат житейското и 
творческото начало в личността на Петко Огойски. Графичното 
оформление и богатия снимков материал водят читателя към 
авторовия замисъл и правят по-лесно „виждането със сърцето‖. И 
обектът на това изследване със сърце и разум ни гледа ведро, 
тревожно, замислено... от немного далечната 2010, от 1989, от 
1961... По-ранни снимки няма. От по-рано идват „зелената грива 
на довечния и отвечен Балкан‖ и „каменните шепи на вирове и 
подмоли‖ на родното село, идват „трохите от хляба‖ – мислите, 
терзали го в затвора, идват стиховете, които събарят видими и 
невидими стени, за да ни преведат към своботата . 

В книгата има много цитати – отделни мисли и сентенции, ка-
кто и цели стихотворения на Огойски. Можем да прочетем отзи-
ви за неговото творчество в различни печатни издания, а също 
оригинална поезия на други автори, посветена на него, както в 
основния текст, така и в приложенията („Отзиви за творчеството  
на Петко Огойски‖ и „Творби, посветени на Петко Огойски‖).  

Всяка от 20-те глави разглежда отделна черта от характера на 
твореца – обект на изследването, в който е вплетена основна тема 
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от неговото творчество. Трудно, непосилно е за читателя да отде-
ли едното от другото. И това е така, защото Петко Огойски е 
монолитна личност, в която творецът и човекът са неотделими. 
Това ни внушава с всяка страница от книгата си Пенка Иванова. 
И се опитвам да забравя, че познавам героя на нейния очерк, 
опитвам се просто да вървя по трохите, които авторката рони 
върху пътеката, по която ни води към същностните му характер и-
стики, към видяното със сърцето. Наред с естествения разказ, в 
който вплита автобиографични елементи, историята на запознан-
ството си с Огойски, както и фрагменти от негови писма до чита-
лище „Ахинора‖, Иванова неусетно преминава към задълбочен 
анализ на произведенията на твореца. Не е чудно, че основната 
тежест пада върху трилогията „Записки по българските страда-
ния‖. Детайлно, с разбиране и чувство, тя ни поднася своя поглед 
върху проблема. Проблем, който има все по-дълбоки измерения и 
разклонения. Защото тук вече не става дума само за терора на 
комунистическата държава, упражнен върху  огромна част от 
българския народ, не става дума за табуто върху този мракобес-
нически период по време на по-спокойните и доволни времена на 
„зрелия социализъм‖... Тук става дума за загърбването на истор и-
ческите факти през последните 23 години на преход към демок-
рация, на демокрация... на... Става дума за мълчанието днес и за 
необходимостта то да бъде нарушено.  

„Видях го  със сърцето си‖ е вик към днешния ден. Още един 
камък, хвърлен в блатото на днешното ни безразличие, на душев-
но ни угойство, на днешния скотски хоризонт. Един пореден опит 
да бъде нарушено мълчанието... Защото без памет, накъде вър-
вим? Може би личното ми познанство и личното ми уважение 
към човека и твореца Огойски са оставили отпечатък и върху  
прочита ми на книгата и върху  тези редове. Дано  това не ми е 
попречило да бъда безпристрастна при оценката ми за творбата 
на Пенка Иванова. Без колебание ще кажа - с пестеливи изразни 
средства и добър подбор на произведения и факти, тя изгражда 
един ярък портрет на Петко Огойски и по този начин постига 
целта си. Без съмнение тази книга – един достоен апотеоз на своя 
герой, е и добро доказателство за таланта на своя автор. Тя гово-
ри ясно и силно за достойнствата и на двамата, единият от които  
вече оставил своята трайна следа в българската литература, а 
другият... за Пенка Иванова това е едно прекрасно начало!  

в-к „Литературно земеделско знаме”, брой 3/2013  
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СЪЗИДАНИЕ В ГОДИНИТЕ НА РАЗРУШЕНИЕ 
 

„Спомени и размисли на един начален учител‖ – с това 
заглавие Димо Димов ни повежда в един вече отдалечен и 
позабравен свят на скрит терор и глухо оцеляване, на разрушение 
и ... съзидание.  

Роден през 1932 г.  в с. Брягово, Първомайско, авторът си 
спомня дните на свободното детство, обвити в слънчев злак и 
доминирани от образа на дядото –  бряговският учител и 
общественик Димо Топчиев, един от основателите на 
кооперативното движение в България. Нишката на любовта към 
просветата и добротворството в полза на обществото, врастнала в 
детската душа, дълбоко се вплита в съдбата на Димо Димов, в 
целия му жизнен път. Леко стъпваме в стъпките му – ученик в 
родното село, в гимназията в Първомай, а после – в института за 
учители, за да продължи делото на своя дядо. Следват любовта, 
женитбата и отбиването на военната служба. И тук, в казармата, 
младежът се сблъсква с тоталитарната система, в лицето на 
дребни доносници, които препъват устрема на житейското му 
развитие. Внукът на дядовци с национализирана мелница, 
племенникът на осъден от Народния съд, няма място в елитните 
части и офицерския състав на народната армия... Животът 
продължава – низ от делници, отдадени на повече на обществото, 
отколкото на семейството – дребната злоба на дребни човечета, 
разцъфнала върху туловището на комунистическата система 
разделят младите съпрузи и ги отпращат в различни селища да 
практикуват учителската си професия. Но точно в тези години 
авторът проумява, че да бъдеш просветител е призвание, от което  
той не би могъл да се откаже. С много топлина са описани случки 
от учителските дни – изграждането на ограда за старото училище, 
на нова стая в селсъвета - за читалище, на автомивка...  Създаване 
на кръжоци по фотография и авиомоделиране, на театрална 
трупа, групи за народни песни и туризъм... Съзидание, в годините 
на разрушение – това е кармата на селския учител. И той гради –  
върху буквите и цифрите – първите тухли на грамотността, 
личността на своите ученици. Усмихват се детските очи – все 
едно, дали са на лицата на деца от някое затънтено селце или на 
малчугани от ромската махала – важно е в душите им да грее 
любовта към познанието, към езика, към нравствените 
добродетели. Без многословие, без натрапване на изразни 
средства, разказът простичко ни води към зрелостта... и се 
препъваме – отново в озъбеното лице на тоталитарната система – 
когато след едно поколение правнукът и правнучката на 
дядовците с национализирана мелница отново са препънати в 
живота, отново им е отнет желания път. Усещането на читателя е, 
като че ли авторът не съди никого, ка то че ли се е примирил... 
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или простил... Така завършва първата част на книгата – с тиха 
скръб по миналите дни, по животът, изпълнен със съзидание в 
годините на голямото разрушение на нацията – разрушение на 
съдби и животи, разрушение на икономика и стопанство, 
разрушение морално и духовно, което вече четвърт век 
обществото ни не може да преодолее. Тук пари и болката от 
разрухата в организацията, белязала житейската съдба на Димо 
Димов, както и на стотици хиляди репресирани българи – БЗНС! 
И – като че ли утеха няма... 

Като библейски притчи идват историите, включени във 
втората част на книгата – онази, която авторът посвещава на 
родното село. Пестеливо разказани, всяка от тях носи идеята за 
възмездието, за Божието наказание – „зъб за зъб и око за око‖ – 
старозаветнотото послание ни разтърства, пробужда... и може би 
– дава надежда... Не да искаме отмъщение, а да потърсим 
справедливост, да намерим онази искра в душите си, която ще ни 
изпълни със светлина и сила и ще ни покаже пътя, по който да 
продължим... 

Спомените и размислите на Димо Димов са събрани в малка 
книжка, която се чете на един дъх. Леко и увлекателно се чете, но  
не е леко и увлекателно четиво - не само защото разказва за един 
нелек житейски път, не само защото ни връща в 
комунистическото минало, но и защото поставя въпроси, на 
които, изглежда, още нямаме отговори. И именно затова е ценна 
– тя отваря онази празнина в нас, която забравяме, която е по -
удобно да загърбим, но която ще кънти кухо, ще боли – докато не 
намерим отговорите за Утре.  

 

в-к „Литературно земеделско знаме”, брой 4/2014  
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ЦВЕТЕН ПРАШЕЦ, ИЛИ ДИХАНИЕ НА ЛЮБОВТА 
 

Като полъх на пролет идва дългоочакваната стихосбирка на 
Маргарита Нешкова „Цветен прашец‖, с подзаглавие „Дихание на 
любовта‖ /изд. ИК „Феномен‖, София, 2015 г./ Любовта диша,  
цъфти, разпрашва се, опложда – сезоните, природата, душите ни, 
простора – „От изгрева до залеза те има./Ти си обич и Родина за 
Душите,/ако  ги има...‖ Докосването  ни още до  този първи стих 
подсказва, че ще срещнем автор и поезия, наситени с дълбока 
духовност, човечност и честност.  

Томчето излиза с художествения дизайн на Елица Илиева и 
Енчо Цветков, под редакцията на Кирил Назъров, като издание на 
Съюза на писателите земеделци в България. Без съмнение, обаче, 
във всяка страница, във всеки ред, се усеща присъствието на ав-
тора – Маргарита Нешкова. Едно име, една личност, добре позна-
та и уважавана в средите на сдружените земеделци и творците 
земеделци, която тежи както  със собственото си обаяние и чове-
шки достойнства, така и чрез дълбоката си връзка с историята  на 
земеделското движение и земеделските борби по време на тота-
литарната система.  

Без да парадира и без да крие своя корен, Маги повежда чита-
теля към своето биографично „Аз‖ още с посвещенията на книга-
та, но и още с първите редове – мисли за любовта на известни 
личности и народни поговорки, ни загатва и за своето житейско  
верую, и за своя лирически „Аз‖.  

Прочетох книгата на един дъх, и трябва да призная, започвай-
ки от края, от „Приказка за моята първа любов‖. Провокира ме 
заглавието, а чак след това се замислих за формата – послеслов 
ли е това, откъснат лист от стар дневник, детски спомен, първа 
болка? Необичаен и силен финал за стихосбирка –  една истинска 
приказка за първата любов, написана в проза... но с толкова по е-
зия, колкото понякога стиховете не могат да понесат. И продъ л-
жих – напред, с „Прегърни ме‖ – „Прегърни ме/прегърни ме та-
ка,/ че тъгата си студена да сгрееш/ самотата си в мен да отвееш/  
и в дебрите на старостта/ сладостта на посееш...‖ Вече знаех, че 
държа в ръцете си една творба, наситена с дълбоки чувства и 
изстрадана мъдрост.  

И в прозата, и в поезията си, Маргарита Нешкова е преди вси-
чко искрена. Искрена – в желанието си да опише и разбере любо-
вта и страстта, опустошението и стихията на чувствата, да ги 
направи разбираеми и за читателя... да ги опитоми? Не. Това не е 
възможно. Любовта в поезията на Маги се разсипва, разпрашва и 
изчезва - като пясък, като прах. Оставя ли следа? Живее ли?  

Може да се каже, че още с композиционното оформяне на 
книгата авторката е дала своя отговор. Ще го приеме ли читате-
лят? За него остава да се вгледа в четирите й части, със знаковите 
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заглавия – „Опит за портрет на любовта‖, „Стъпки в пясъка‖, 
„Семки в пясъка‖ и „Цветен прашец‖... Да, любовта се разпилява, 
като стъпки в пясъка, но тя се вкоренява – дори в пясъка, израст-
ва, избуява и цъфти, за да даде живот, за да даде цвят на живота и 
пак да се разпилее – като цветен прашец!  

Трудно ми е да пиша общо за тази поезия – любовна, интим-
но-лирична и еротична, както самата авторка я нарича. Затова ще 
се спра само на няколко стиха, които дълбоко ме впечатлиха.  

 
„Оглася водопаден смях гората. 
Пречистен, въздухът трепти.  
С пролетен копнеж водата 
целува обли канари.” /”Влюбени”/   
 
Или: 
 
„Пръсти – преродили се мравки, 
отминали всеки грозен порок, 
дарете го със слънчев поток 
от нежни грижи и ласки.” /”Желание”/  
 
Образ, метафора, анимизъм? Гората се смее с водопаден смях? 

Водопадът се смее и оглася гората със смеха си? Водата копнее, 
пробудена за любов от пролетта и целува канарата... а канарата, 
преродените пръсти-мравки, слънчевият поток? Няма да продъ л-
жа – нека всеки сам открие своя отговор. Мен ме възхити неочак-
вания словоред и живия образ. И поезията, която избликва от 
всеки ред, като неукротима, укротена река...  

Няма да кажа, че Маргарита Нешкова е майстор на класичес-
кия стих, макар в стихосбирката да не липсват стихотворения, 
изградени като правилни четиристишия с рима и ритъм, като  
„Цветен прашец‖, „Мимолетно‖, „Изповед‖ и др., но не мога да 
не кажа, че тя е майстор на поетичния образ:  

 

„Глухарчетата златни  
с бели гриви, 
познали всичките посоки – 
бяха по-интересни. 
Дали са по-щастливи?” /”Търсех любовта”/  
 

Или: 
 

„Две неверни очи –  
с цвета на най-плодната пръст, 
с цвета на зениците –  
необяснимо обичах... /”Защо ги обичах?”/ 
 

Или: 
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„Несравнима в щедростта,  
оазис в пареща пустиня, 
топъл скут в студена зима,  
дете от плът и хапка за пръстта...  
и царица и робиня...” /”Когато те срещна”/  
 

Но стига! Поетичният свят на Маги не е само образ и слово, 
той преди всичко е послание, и откровение и откровеност. И без 
да бъде нравоучителна, нейната любовно-еротична поезия ни учи 
на нравственост и почтеност. Дълбоко искрени и запомнящи се са 
нейните изповеди: 

 

„Не ми трябва такава любов,  
от която някой ще страда.” /”Гледна точка”/  
Или: 
„Не мога в очите да гледам 
и лъжа. 
Не мога, когато някой плаче 
  аз да се смея...  
Не мога като паразит да живея...” /”Което мога и не мога”/  
 

Нежно-лирично, пустошно-звездно и далечно от делничните 
истини, но не по-малко категорично в своята човешка честност е 
посланието на магичната Маги в „Не се страхувай‖ : 

 

 „Няма да ограбя 
вселената на твоята Душа,  
вселената на твоето сърце, 
ни домът ти – замък от илюзии...”  
 

Такава ли е тя? Неискаща да взема, неможеща да бъде Дявол, 
зла, непочтена? Къде е любовта? Такава ли е любовта?  

Не, любовта е стихия, ненаситна и ис каща – не само оживяла-
та в човешка кожа любов на Луната, Дъба, Поточето и Върбата 
/‖Щом‖/, но и любовта на лирическия „Аз‖:  

 

„Да ме наситиш със целувки...  
Смешно е, не казвай го на мен  
И след сто и след хиляда 
ще изпитвам пак наслада...” /”Изворът живее в мен”/  
 

Този извор на жизненост, на щедра до изнемога любов, извира 
от всеки стих, обвива, обмива цялото повествование, защото  
„Цветен прашец‖ не е просто стихосбирка, а събраната поезия на 
любовта в живота на лирическата героиня, поетичен разказ за 
една житейска съдба. Любовта пулсира във всеки ред – понякога 
тържествуваща и раздаваща, понякога безнадеждна, безответна, 
понякога измамена, понякога измамна... любовта е дар, и пирше-
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ство на сетива и чувства, на тяло, на душа... любовта е болка и 
лъжа... Но любовта я има! Във всеки поетичен ред, във всеки миг 
от живота... Със сто лица, със хиляди целувки, със хиляди копне-
жи и разрушени замъци от илюзии, любовта е цветният прашец 
на живота, огънят, без който светът ще бъде пустиня, стихията, 
без която ще има само пустота. Може би тук е мястото да про-
дължа с още един щрих, който илюстрира и шеговито -еротичния 
пласт в тази богата на теми и идеи многопластова творба, а имен-
но – образа на еротичната любов: 

 

„Полата й повдигна вятър устремен  
и шибна задните й части...  
... 
Гърдите й закръглени ощипа 
със всичките си неспокойни пръсти. 
Навсякъде сладострастно я опипа 
и подлеза с любовници задръсти...” /”Еротични страсти”/  
 

Така бих могла да цитирам всеки стих от тази не много обе-
миста книжка /116 стр./ и за всеки от тях да кажа повече думи, 
отколкото съдържа самият той. Какъв е смисълът? Нима поезията 
трябва да се подлага на дисекция, за да се разбере? Нима тя не е 
просто чувство, докосване до душата, цветен прашец в безду ш-
ния ден? Да, това е поезията, това е поезията на Маги. И все пак? 
Това ли е всичко? Само „цветен прашец‖?  Не мога да отмина 
поемата „Несломена любов‖. Безспорно, тук автобиографичното 
начало е доминиращо, макар то да се прокрадва и в почти всички 
стихотворения. Но не простият разказ за любовта, свързала жите-
йските съдби на родителите на поетесата прави тази кратка поема 
толкова знакова за книгата. „Несломена любов‖ е разказ за нес-
ломимата любов на цяло поколение млади хора, преживели в 
самота и трепетно, тревожно очакване на любимия най-горещите 
години на живота си. Години на раздяла - от телените огради и 
бетонните зидове на комунистическите лагери и затвори. Години 
на безнадеждност и блъскане - в стените и оградите, разделили 
обществото на избраници и „врагове на народа‖. Години на пу с-
тота и болка по изгубените възможности, по неосъщесвимите 
мечти, по пречупените съдби – не само лични, а и прострели се 
над живота на деца и внуци. Но и години на любов – несломена 
от духовно и физическо насилие, от тотално обезличаване, обез-
човечаване; несломена - от системата. Едно запомнящо се произ-
ведение, което прави чест на литературата, творена от писателите 
земеделци - това мога да кажа за стихосбирката „Цветен пра-
шец‖! 

 

в-к „Литературно земеделско знаме”, брой 1/2015   
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ЦВЕТЕН ПРАШЕЦ, ИЛИ ПРАШНИЯТ ДРУМ НА ЖИВОТА... 
 

Пред мен са четирите   нови книги на Маргарита Нешкова – 
„Цветен прашец‖, /2015 г./  и „Царевичка на кръстопът‖, „Съдбо-
вни пътеки‖ и „Хоризонти в моя сън‖, /2016 г./ – книги, издадени 
на един дъх, всички под редакцията на Кирил Назъров, с художе-
ствения дизайн на Елица Илиева и Енчо Цветков, дело на изд. 
„Феномен‖ – София, всички посветени на най-важните хора в 
житейския път на поетесата. Дали да ги нарека „тетралогия‖? Те 
са еднакво оформени –  име, псевдоним, заглавие, стара снимка, 
или идилична картина, няколко  мъдри слова... от задната корица 
ни гледа замислено-усмихнатото, ведро лице на авторката, под 
което има стих, който подсказва основната тема на томчето; вся-
ка съдържа посвещение – /„в памет на моята майка...‖; „посвеща-
вам на моя баща...‖; „посвещавам... на майката на моя баща‖; 
„посвещавам... на майката на моята майка...‖/, мъдри народни 
поговорки и мисли на извести личности, внушаващи почит към 
доброто, любовта, човечността и себераздаването, във всяка ср е-
щаме лица от семейния албум на Маги... Маги – магьосницата, 
която ни повежда уж към своята семейна истина, а всъщност ни 
води към историята на народа ни от последното столетие.  

Днес ще бъда кратка и ще представя на читателя не задълбо-
чен анализ на всяка от книгите в тетралогията, днес само ще по д-
хвърля по някой щрих... защото поезията на Маргарита Нешкова 
не се чете лесно, а за нея още по-нелесно се пише. Стихът й не се 
„лее като песен‖ – той е твърде натоварен с послания, извлечени 
от изстраданата повест на не един живот. Дали когато пише за 
природата, в която се вкопчва, за да вземе силата й и да продъ л-
жи по прашния друм на живота си, дали когато пише за свой 
близък и любим човек, за да задържи мига с живия му образ, или 
със сатиричен блясък осветява някоя житейска подлост /или по д-
лец/ - все едно – Маги винаги е честна, естествена и близка до  
читателя. Проблемите, които я вълнуват са част от живота на 
всеки от нас и може би затова тази трудна поезия така леко влиза 
в душата на читателя и вълнува – с красотата и силата на словото.  

Тук не мога да не цитирам няколко реда, които със своята об-
разност подсказват, че имаме пред себе си един ярък, неопитомен 
талант: 

 

„Оглася водопаден смях гората. 
Пречистен, въздухът трепти.  
С пролетен копнеж водата 
целува обли канари.” /‖Цветен прашец‖/ 
 
***  
„Как искам - тихо да премина 
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през вълшебните вселени на росата...” /‖Царевичка на кръс-
топът‖/  

***  
„Слънчеви пръски носи даже росата  
и нежно целува сънливите стъпки...”  
„Синьото око на вечността  
гледа безпристрастно от небето...” /‖Съдбовни пътеки‖/  
***  
„Стъпвам върху меките  листа. 
Времената в тишината плачат.  
Те – сълзиците на есента  
кръговрата земен тачат...”  /‖Хоризонти в моя сън‖/  
Не мога да не се спра и на уникалната форма на тези четири 

книги, в които биографичната поезия и поетичната проза се сли-
ват в едно цяло. Цяло, но не монолитно, а пъстро – като мозайка-
та на живота. Многотемието на стиховете обърква, ако поискаме 
да ги опаковаме, но оставя трайна и дълбока бразда в паметта, 
която ни води по  

 

„стръмната пътека –  
трудна и тежка – сторъка, стоока, 
но в едничка посока...” 
 
И тук отново идва многообразието в творческите и житейски 

търсения на поетесата – защото посоката може да е една, но в 
хоризонта на нейните сънища въпросите и отговорите са безброй. 

Не по-малко сложна и многопластова е и прозата на Нешкова, 
която в тази тетралогия присъства скромно, но не безлично. Нап-
ротив. Макар книгите да са преди всичко стихосбирки /точно 
„сбирки на стихове‖/, прозата в тях има определящо тематично 
значение.  

„Приказка за моята първа любов‖ /‖Цветен прашец‖/ - този 
„необичаен и силен финал за стихосбирка –  една истинска при-
казка за първата любов, написана в проза, но с толкова поезия, 
колкото стиховете не могат да понесат‖ бе предвестникът и на 
прозаичните фрагменти в следващите поетични книги, някои от 
които поетесата нарича „словесна изповед на една душа‖, „изпла-
кана проза‖, „предговор‖, „разкази‖, а някои оставя ненаименова-
ни – заглавия, които нямат нужда от определения, като – „За 
моята баба‖, „От рождение до смърт‖, „Моят баща‖. Пестелива на 
словесни излишества, но не и на емоции, Маргарита Нешкова 
загатва, че освен поет, тя може да се окаже и забележителен беле-
трист. 

Пиши, Маги! Имаш какво да ни кажеш с поезията си, имаш 
какво да споделиш, да внушиш, на какво да ни учиш...  
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Пиши, Маги... Имаш и много спомени, които си струва да раз-
кажеш! Онази страшна страница от близкото минало, което си 
преживяла като дете, все повече се отдалечава... Онази страница, 
пълна с насилие и безизходност, остана непрочетена, покрива я 
забравата, потъва в тъмнина.  

Днес не цензурата на Партията ни души, а цензурата на обще-
ство от хора без души...  

Бъди Светулка –  
 
„Тя светеше във тъмнината...  
и носеше надежда в бяло...”  
На добър път, приятелко!  
 

в-к „Литературно земеделско знаме”, брой 4/2016  
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ЕДНА ЗАКЪСНЯЛА СРЕЩА... 
 

В края на януари т.г. получих един чудесен подарък – две сти-
хосбирки на Пенко Керемидчиев - „Недосънувани блянове‖, изд. 
2012 г. и „По-приказна от приказка‖, изд. 2013 г.  

Когато ги прочетох, на един дъх, вече знаех, че това е не про с-
то подарък за духа на читателя, но и едно  ново докосване до не-
познати, неподозирани кътчета от богатата духовност на автора. 

Ласкаех се, че познавам творчеството на Пенко Керемидчиев. 
Познавах неговия изящен, строен стих, пропит с патриотизъм и 
гражданска доблест, с дълбоко разбиране за прекрасното в пр и-
родата и човека, за нравствения полет и трансцедентното потапя-
не в изначалните морални ценности и категории на християн-
демократическата традиция и земеделската идеология.  Поезия, 
която оставя впечатление за монументалност и тържественост, 
която е подтик към  преклонение и възвисяване. И, макар че и в 
по-ранните стихосбирки на Керемидчиев да не липсват лирични 
творби, посветени на близки и любими на поета хора, то осно в-
ното звучене остава одическо, а персонажите, изваяни от автор о-
вото слово са предимно знакови личности от нашата история и 
литература /Александър Стамболийски, Никола Петков, Левски, 
Паисий, Дебелянов и др./Ето защо закъснялата ми среща с пос-
ледните издадени до момента книги на Пенко Керемидчиев, ме 
завари неподготвена за поредната ми среща с него : 

 

Търси ме в звездните предели. 
Търси ме в хоризонта чист,  
там, дето сребърни къдели 
се къпят в ангелската вис. /‖Досънувай‖, „Недосънувани бля-

нове‖/  
 

Или: 
 

Глава ще сложа в меката ти длан,  
ще се отпусна и ще помечтая,  
припомняйки си дивния ти стан –  
минутите на шеметна омая... /‖Лятна вечер‖, „Недосънувани 

блянове‖/ 
 

И в онзи свят аз искам да си с мен,  
така на роза цялата ухаеш. /„Копнеж‖, „По-приказна от при-

казка‖/  
 

Да продължавам ли? Не бих могла – това би ме довело дотам, 
да цитирам целите стихосбирки. Тези стихове нямат нужда от 
дисекцията на литературоведа, нямат нужда да бъдат броени 
сричките им, да бъдат търсени римите им, да бъдат класифицир а-
ни и диагностицирани. Те пеят и тяхната песен ни понася сред 
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звездните предели и ни шепти за мигове на шемента омая. Те 
внушават – любов и блян, страст и сън и недосънуваната прика з-
ка на земните ни дни... Когато четем поезията на Пенко Керемид-
чиев, затворена между кориците на най-новите му стихосбирки, 
усещаме живота – пулсиращ, увличащ, изтичащ, но истински, 
плътен, като тъгата и хляба, като горчивата жажда и същността 
на битието: 

 

Когато мен не ще ме вече има,  
ти пак, Живот, наздравица вдигни! 
Без тебе, без Родина, без любима,  
с петите чак усещам, че горчи... /‖Живот, бъди!‖, „По-

приказна от приказка‖/ 
 

Но ще сгреша, ако кажа, че в „Недосънувани блянове‖ и „По -
приказна от приказка‖ Пенко Керемидчиев е друг. Друг е аром а-
тът на подправките, но хлябът на неговата творческа същност е 
същия – дори в новата, изострена лиричност и чувствителност, 
стоманата на неговата гражданска позиция свисти:  

 

Една девойка дивно любородна 
на знамето извайва лъв за скок. /‖Знаменоската‖, „По-

приказна от приказка‖/ 
 

Туптят сърца изпод гранита, 
вериги тягостно дрънчат.  
Луна изгряла – жълта пита –  
отмерва дълъг, страшен път. /‖Заточеници‖, „По-приказна от 

приказка‖/  
 

И не на последно място – магията на неговата неповторима, 
бих казала - натуралистична образност. И преди да завърша този 
кратък обзор, не мога да не спомена и един цикъл стихотворения, 
посветени на Израел и еврейския народ, които, лично за мен са 
знакови, изключителни творби, не толкова с художествените си 
качества /в това отношение Яворов остава ненадминат в нашата 
литература/, колкото с гражданската си пълнокръвност и с авто-
ровия усет за необходимост, дори за неотложност – темата за 
другостта и толерантността отново ярко и категорично да бъде 
поставена в дневния ред на обществото ни – все по-озъбено, все 
по-ксенофобски настроено и неготово да приеме необходимия 
космополитизъм на съвременната епоха.  

В края на своето осмо десетилетие, Пенко Керемидчиев по-
казва завидно млад, готов да откликва на новото в обществените 
нагласи дух, показва и една чувствителност, незабравила незавя-
хващия аромат на любовта и шемета на кръвта.  

 

в-к „Литературно земеделско знаме”, брой 1/2017   
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ИВАН СЕЛАНОВСКИ – ИЗ МРАКА НА ТОТАЛИТАРНАТА НОЩ... 
 

В разгара на лятото излезе от печат новата книга на Иван Се-
ла-новски „Спомени из мрака на тоталитарната нощ‖ /изд. „Му л-
типринт‖, София, 2018/, под редакцията на Асен Асенов. Худож-
ник на корицата е Димо Троянов, който в дизайна й е вложил 
авторската си картина „Двубой‖. Това знаково заглавие на живо-
писната творба като че ли избликва от сърцевината на живота, 
оня - далечния, мрачния, тревожния, зловещия, който искаме 
повече да не се случва...  

Лично за мен, това бе една дълго чакана книга. Още когато 
прочетох „Мирен преход‖ усетих, че поетът Селановски има 
какво да разкаже на почитателите си и в немерена реч.  

След разказа „Среща‖ /включен както в настоящото издание, 
така и в „Мирен преход‖, на страниците на в-к  „Литературно 
земеделско знаме‖ се появи и разказът „Невидимата ръка‖ – две 
ярки картини, две разтърстващи истории, талант-ливо извадени 
из мрака на тоталитарната нощ. Два спомена, в които авторът 
присъства като наблюдател и разказвач, но и като някой, който би 
могъл да бъде главното действащо лице.  

Новата книга на Иван Селановски е синтез на неговото твор-
чество и на неговия житейски път... Не казвам „сборник‖, макар 
при един по-малко задълбочен прочит да из-глежда така. Вклю-
чени са творби от различни жанрове, написани и публикувани в 
периодичния печат в годините след „Мирен преход‖. Композици-
онното изграждане е традиционно – осем части, обединяващи 
спомени, публицистика, литературна критика, поезия, както и 
рецензии и репортажи за книги и изяви на автора, писма и доку-
менти.  

Читателите на в-к „Литературно земеделско знаме‖ познават и 
сигурна съм, обичат стиховете на Иван Селановски. Богата и 
наситена е гамата на чувствата и внушенията, които струят от 
изящните поетични конструкции, богата е и тематиката – от ге-
роично-епичната „Запей ми, брате‖: 

 
„Горях сред пламъците на борбата, 
тиранин ме с вериги окова,  
за туй, че волно любих свободата 
и бранех в битки с огнени слова!” 
 
през елегийно-изповедната „Звезда‖: 
 
„Бях хлапак кога докоснах 
струните на твоя стих.  
А от тях ехтеше  
песен чародейна, от която  
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елексир божествен пих! 
 
до лиричната „Усмивка на дете‖: 
 
„Усмивка чародейна на дете...  
Усмивка – слънчеви лъчи.  
В коя невинност плаха се чете  
и нежна музика звучи...  
Усмивка на дете –  
душевна чистота. 
Невинност се чете –  
чаровна красота. 
 
...Но остава винаги близка до земеделската идеология и све-

тоу-сещане.  
Познаваме добре и публициста, и литературния критик, и 

приятеля Иван Селановски, не можем да сбъркаме неговите сло-
ва... 

И може би точно затова, най-голямо внимание заслужава ме-
моарното произведение „Спомени из мрака на тоталитарната 
нощ‖, дало заглавието си на книгата. Като белетристика, като  
документ за епохата, като една човешка изповед и предупрежде-
ние към бъдните поколения. Всяко изречение, всяка страница, 
всяка разказана история е двубой – на доброто и злото; на чове-
щината и безчовечната идеология, която  все пак не успява да 
обезличи и пречупи човеците, които трябва да прегази... тя обез-
личава и унищожава само онези, които й служат... В качеството  
си на раз-казвач, Селановски остава верен на своя поетически 
усет, на своята светла муза, дори когато лирическият аз на поета 
излиза от стиха, за да облече грубата дреха на живота. Читателят 
тръгва из мрака на тоталитарната нощ, воден от автора – едва 13-
годишен хлапак, в навечерието на 9 септември 1944 г., за да из-
върви нелекия път на цяло поколение будни, свободолюбиви, 
непокорни и честни млади хора...  

Понякога стилът е експресивен, езикът – задъхан, накъсан: „... 
Обесен е Никола Петков, България – немей! Лее се кръв... Лаге-
ри... Затвори... Безследно изчезнали... Реките носят човешки тр у-
пове... Нез-найни гробове. Черни забрадки!...‖ И след тези „черни 
забрадки‖, които казват повече от цяла поема, продължава про с-
тичко – „Спомням си за един бай Петко, когото бяха били толко-
ва много в милиционерския участък в селото ни, че когато го  
освободили, родителите му го прибрали с волската си кола и цял 
месец го увивали в овчи кожи, за да го спасят от смърт.‖  

Авторът успява пестеливо да изгради незабравими образи и 
природни картини, настроения и  видения. Не мога да отмина 
женските образи в това кратко повествование-животоописание. 
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Те са само три, като трите феи от приказките – изящни, неулови-
ми, почти безплътни и в същото време – могъщи стихии. Едната,  
може би е първата любов, любов, която е могла да бъде и единс-
твена, но тоталитарната машина изтръгва автора от мирния труд 
и простото човешко битие, за да го хвърли в преизподнята на 
комунистическите затвори и лагери... Втората е като светла муза, 
докоснала челото на поета след дългата агония на изтърпяната 
присъда. А третата, точно както в приказките, е онази, с живата 
вода, която променя съдбата и дава щастливия край...   

Не мога да не спомена и останалите „действащи лица‖ от то-
талитарната нощ... Те, разбира се, не са литературни герои, а са 
истински, живи хора, със свои имена, характери, съдби... И все 
пак, усещането на читателя за тях е като за типажи в класическа 
драма... Дали защото всяко време ражда своите рицари и злодеи, 
или защото роденият писател Селановски успява да извлече от 
мътния поток на спомените си само онези, които изграждат пре д-
ставата на читателя за близкото минало, не знам, но факт е – все-
ки персонаж в този мемоарен дневник разкрива частица от лице-
то на тоталитарната система, всяка разказана случка е плочка от 
мозайката на отминалата действителност.  

И все пак, Иван Селановски не успява да се превърне в исто-
рик на епохата. Неговите спомени из мрака на тоталитарната нощ 
са „негови‖, те носят неговото чувство, неговата оценка, неговата 
присъда... И това е ценното. Ние нямаме нужда от безпристрас т-
ност.  

 

в-к „Литературно земеделско знаме”, бр. 3/2018 г.  
сп. „Картини с думи и багри”, бр. 0/2018 г.  
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VI. ДОКУМЕНТАЛНА ПРОЗА 
 
 

1. МИНАЛОТО В МЕН 
 

Документална проза?  
Не знам какво е „Миналото в мен”. „Документална повест”, 

бе определението на първия й рецензент, проф. Иван Сарандев.  
„Миналото в мен” стана част от мен, стана същност и 

етикет. Като се замисля, тази книга моделира живота ми. За 
почти всички хора, с които се запознавах през годините след 
написването й, аз бях просто авторката на „Миналото в мен”.  

Заради „Миналото в мен” главният редактор на „Народно 
земеделско знаме” Искър Шуманов, през есента на 1991 г. ми даде 

първата журналистическа карта и ме тласна по пътеката, до 
която едва се бях докоснала. Заради „Миналото в мен” Илия 
Данов, главен редактор на „Земеделско знаме” през 1992 г. ме 
направи част от екипа на вестника и така започнах да ставам 
журналист. Заради „Миналото в мен” стигнах до места и хора, 
които не подозирах, че съществуват, сблъсках се и писах за 
проблеми, които не бяха, но ставаха мои. Защото хората, които 
срещах искаха и чакаха – авторката на „Миналото в мен” да ги 
разбере... и да им помогне.  

Заради „Миналото в мен” се запознах с Петко Огойски, 
който, 10 години след първото издание на книгата, през 2004 г., 
ме представи на новия главен редактор на „Земеделско знаме”, 
Георги Пинчев. Аз вече не бях момичето, което пише за селските 
земеделски дружби, докато чака да защити дисертацията си по 

химия. Бях станала адвокат Габриела Цанева от САК. След 10 
години прекъсване продължих на пиша за в-к „Земеделско знаме” 
– вече, статии по юридически проблеми, които пак не бяха, но 
станаха мои. Отговарях на читателски писма и следях 
читателите да са запознати с бързо променящото се 
законодателство в областта, която ги интересува. И тъй като  
интернет възпроизведе моите статии, свързани с 
политическата и гражданска реабилитация на репресираните 
лица, с възстановяването на собствеността върху земеделските 
земи, арендните отношения, националните и европейските 
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субсидии и т.н. и т.н., изведнъж се оказах голям специалист в 
тези области.  

И, клиентите ми, искат, или не, не можеха да ме отделят 
от „Миналото в мен”...  

 
 

НАЙ-ДЪЛГАТА БИТКА 
 

Когато започнах да пиша това отворено писмо до един от 
най-емблематичните журналисти на времето, нямах предста-
вя, че темата ще се превърне в една дълга битка за осветляване 
на част от най-новата ни история, която все още остава недо-
разказана – историята на горянското движение в България. Тази 
битка стана моя битка и неусетно започна да определя живота 
ми.  

 
СВОБОДАТА – ДА, ТЯ Е ВСИЧКО... НО Е НЕДОСТАТЪЧНО 

 
Протегнах ръка към първия брой на вестник ―Демокрация‖ за 

1991 г., за да видя какво пише в нашия вестник. Очите ми пробя-
гаха по заглавията и се спряха най-долу – ―Свободата – тя е всич-
ко‖. Помислих си – ―свободата – да, тя е всичко‖. И продължих 
да чета. ―Отива си една невероятна година. Толкова много неща 
се промениха. Толкова много хора се превърнаха в личности.‖ 
Чета – изречения, които самата аз бих написала, които много 
хора биха написали. Изречения, изразяващи това, което преживя-
хме и което мислим. После се препънах. И ме заболя – ―Завиждал 
съм единствено на чехите за 68-ма и на поляците за времето, 
когато създаваха великото сдружение ―Солидарност‖, на робите, 
изплували макар и временно от мрака, който ние не напуснахме, 
почувствали макар и незадълго опияняващата светлина. И даже 
не помислях, че е възможно да го доживея, то да стане и у нас.‖ 
Помислих си – докога? Докога все на другите ще завиждаме – за 
стандарта им, за свободата, или за смелостта им? Докога ще се 
самоунижаваме? И продължих да чета – като мазохист – нашия 
вестник. ―Комунизмът изглеждаше непоклатим и страшен.‖ Ду-
ми, които бих написала, които много хора биха написали. И по с-
ле пак се препънах – от болка. ―Щях да умра като роб, без да 
узная поне за ден, поне за час какво е свободата. Нямаше да видя 
и моя народ в друго състояние освен като робски народ.‖  

Господин Коруджиев, на колко години сте?  
Аз съм на 26 и допреди 400 дни наистина дори за час не бях 

познала свободата, но знаех, от 20 години знам, че моят народ не 
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е робски народ. Знам, че комунистите не са унищожили душевно  
моя народ. Знам, че между 1876 и 1990 има и една друга година и 
тя е 1951. За нея завиждам, г-н Коруджиев, на българите, които са 
я преживели. Завиждам и на онези, които не са я преживели, на 
онези, които са били убити заради глътката свобода, която са 
поели. Затова пиша това отворено писмо. За да знаят – червени и 
сини, да знаят българите – че не са роби. Защото една лъжа, пов-
торена сто пъти става истина. А тази лъжа, че сме робски народ, 
най-робският от робските народи на Източна Европа през по с-
ледните 45 години, се повтаря твърде дълго.  

Вкъщи, на стената, виси портрет на момиче. Откакто се помня 
– виси. Преди 20 години, на гробището, когато запалих три свещи 
над гроб с двама мъртъвци, разбрах кое е това момиче. Момичето 
без гроб, от което са останали няколко ученически снимки и една 
смъртна присъда. Тогава, на гробището, господине, бях на 5 го-
дини. И истината, че за 1 май 1952 година е била изпълнена една 
смъртна присъда не ми бе спестена. Не така се възпитават роби, 
господине. И не роби са били тези, които през 1949, 1950, 1951 са 
се опитвали да възстановяват опозицията в България.  

Много страшни страници от социалистическата ни история се 
отвориха през тази година. Много спомени прочетохме в печата. 
И филми видяхме напоследък – за лагерите и лагерниците. Като  
удар с чук по главите ни бяха тези откровения – за преживения 
ужас в Белене, в Ловеч, в Скравена. Като удар с чук по гла вите ни 
беше картата на България с телената мрежа и с лагерите. Истина-
та за невинните, случайно попаднали там е едната истина. Но 
това не е цялата истина.  

Защото затворите и лагерите на социалистическа България са 
били пълни и с хора, които не са били ―случайно‖ там. Те са били 
пълни и с ―виновни‖. С виновни пред социалистическите закони 
и прокурори. С виновни, които са искали свобода и демокрация. 
И не само са искали. Затворите са били пълни с виновни, които са 
се борили за свобода и демокрация, които са се борили против 
комунизма – с думи, с хляб и с оръжие. И те не са били роби. И са 
били първите. Първите в Източна Европа. Защото годините са 
били 1950-1951. За тях знам аз. Защото момичето, чийто портрет 
виси вкъщи, на стената, е сестра на баба ми. И на 25 април 1952 г. 
е навършило 23 години и е било осъдено на смърт и убито не 
защото е било роб. 

Не съдя тези, които не знаят. Не мога да съдя и тези, които 
знаят, но мълчат. Аз не искам повече да мълча. 20 години стигат. 
Аз не искам повече една лъжа да се превръща в истина пред очи-
те ми. Защото лъжата, че сме роби, не ни е полезна. Тя е полезна 
на тези, които искаха да ни направят роби. 

Разтворете архивите на специалните съдебни състави за пер и-
ода 1950-1952. Аз прочетох само три обвинителни акта – по дело-
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то на Околийския акционен земеделски център 1 – дело, по което  
са осъдени основателите на нелегалната опозиция в Русе. И по 
дела №44/1951 и №180/1951 – дела, по които са осъдени десетки 
хора, борили се за демокрация. Аз съм русенка и прочетох за тях. 
Но не само в моя край е имало такива процеси, защото не само в 
моя край хората не са били роби. Аз знам това, за него пиша –  
нека други пишат за другите.  

А свободата – да, тя е всичко.  
 

05.01.1991 
 

в. „Демокрация”, бр. 36 /12.02.1991  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001  
 
 

МОЯТА СТАЧКА – МИНАЛОТО В МЕН 
 

Днес... исках да остана със стачкуващите в градинката пред 
Народното събрание. Не ми стигна сила, смелост… Не това са 
думите. Не можах да се откъсна от ежедневието? И това не е… 
Не можах да изляза от себе си? Не съм герой. Още по-малко –  
площаден герой.  

Може би постъпих не съвсем честно спрямо себе си, спрямо 
времето… Може би – постъпих разумно. Не можах да преодолея 
инертността си, или не можах да преодолея характера си?  

Уморих се…  
В къщи съм. Всичко ме боли. Спи съзнанието ми… 
… Не спи… 
Вече два дни пиша.  
Не в този бележник.  
Не тези редове.  
Вече два дни пиша – своя спомен – за времето…  
Своя спомен – за затрупаното с мълчание минало…  
Пиша… за бабината сестра… За живота й и за смъртта й… и 

за пътя ми до нея… За пътя ни към тия, като нея, които първи са 
се изправили срещу системата – със слово, хляб и оръжие… Пър-
ви в България, първи в Европа, първи в Империята на злото…  

 Пиша, за да се знае, че народът ни не е робски, защото преди 
40 години с кръв е платил последната си глътка свобода… 

Искам да съм другаде… 
 

28.06.1990 
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001   
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МИНАЛОТО В МЕН 
документална повест 

 

I 
 

Събитията, които ще разкажа, са се случили преди около  40 
години. Сега, започвайки да пиша, аз все още не знам какво точно 
е станало тогава. Не знам, но се надявам да науча и да разкажа.  

За мен всичко започна преди около  20 години, по времето, ко-
гато се учех да чета.  

 
*** 
Беше горещ ден и пътят до гробището ме бе изморил. Едва 

ходех след баба и исках вече да сме стигнали до гроба. Бели ка-
менни паметници. Някои бяха позеленели от времето и прилича-
ха на кръстове. Други бяха нови. Стигнахме. Единственият черен 
гроб в гробището блестеше на слънцето като звездно небе. Спря-
хме. Баба извади изсъхналите цветя от вазата и сложи нови. Изс-
куба няколко стръка трева. Засричах имената, написани на черна-
та плоча. Бащата, бабата и дядото на дядо ми. Не ги познавах и не 
ми беше мъчно за тях. Запалихме три свещи и тръгнахме. Про-
дължихме сред белите гробове. Обърках се. Най-после баба спря 
пред един от тях. Как разбра точно пред кой да спре  - не знаех. И 
за да се уверя, че не сме сбъркали, докато баба слагаше свежи 
цветя във вазата, аз зачетох имената върху бялата плоча. Имената 
на бабини-те родители - буква по буква ги намерих. Помнех ба-
щата на баба. Един много, много стар дядо. Той беше все болен и 
мисля, че не ме познаваше. Но аз го познавах и ми беше мъчно за 
него. Затова поисках аз да му запаля свещичка. Да му свети  - там, 
долу (или там, горе?!). Баба запали свещичката, аз я държах, по-
мъчих се да я залепя на камъка. Защо задуха вятър  в този горещ 
ден - не знам. Помня, че свещта ми угасна и баба пак я запали. Тя 
запали още две свещи. Първо помислих, че е заради вятъра  - ако  
угасне едната, ще останат точно две - колкото трябва. После, 
когато видях трите трепкащи пламъчета, помислих, че баба е 
забравила за моята свещ. За да съм сигурна, че всичко е наред, 
попитах защо сме запалили три свещи за двама мъртъвци.  

И баба заплака.  
Не всеки ден човек може да види как баба му плаче. Сега бих 

казала, че съм била потресена - от сълзите в очите й. Тогава си-
гурно не съм знаела тази дума. Тогава просто ми е било много, 
много мъчно. И сложих пухкавата си, малко мръсна и малко пот-
на ръчичка върху все още гладката тогава бабина буза. „Бабо, 
защо плачеш?" - съм попитала навярно. А тя, свлечена, седеше 
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върху пръстта на гроба и каза:"3а леля ти Ценка... плача..." и пр о-
дължи да плаче...  

Трите свещи горяха върху гроба с двама мъртъвци.  
Тогава за първи път чух името на леля Ценка. Най-малката 

бабина сестра. Не знам кога разбрах, че момичето от снимката на 
стената е тя, най-малката сестра. Винаги бях мислила, че това е 
баба на младини - толкова много си приличаха 20-годишното  
момиче и 55-годишната жена. 

А баба плачеше, закрила лицето си с ръце. Дори тогава, едва 
научила се да чета, знаех, че така се плаче само за нещо, което е 
загубено завинаги. „Умряла ли е?"  - питам. А баба плаче и казва - 
„Убиха я..."  

Тази дума на всяка възраст предизвиква грозни асоциации. И 
за мен слънцето угасна. Представих си черна нощ, кална и студе-
на. Чух лай на кучета и вой на кукумявки. Гола поляна, криво  
дърво. През клоните му, през облаците - за миг се показва луната  
- голяма и кръгла и пак изчезва. Но вече е осветила черна кола, 
черни мъже и едно черно момиче. Вятърът вее, свири  в сухите 
клони на дървото. Момичето тича, хлъзга се  в калта, пада и става. 
А мъжете тропат с тежки обувки. Черна нощ, вятър. И само бяло-
то лице на момичето свети. После „те" я убиват. Как точно става 
това - не знам. 

Все още не знам. Мисля, че никой не знае. Никой, който би 
имал смелостта да разкаже. На светло, очи в очи - с баба. 

Всъщност в детската ми представа същинско убийство ням а-
ше. И понеже гроб също нямаше, и понеже труп също е нямало, 
тогава, 5-6-годишна, реших, че може би и смърт е нямало.  

Не си вярвах много, но все пак.. Баба плачеше и аз й обещах, 
че един ден ще намеря сестра й. Не си вярвах много. И все пак...  

...Три свещи горят на гроб с двама мъртъвци...  
 

в-к “Народно земеделско знаме” брой 176/05.11.1991  
 

Годините минаваха и аз бавно я намирах. От случайно дочут 
разговор, от някоя изпусната дума. Тя бавно излизаше от нищото. 
Двадесет и три годишна - завинаги. Подведена, излъгана, влюбе-
на; героиня, лидер. За мен тя беше тайнствена личност.  

И досега не съм я разбрала. В какво е вярвала, какво е искала, 
на какво се е надявала.  

Аз рядко питах за нея. Само двама души можех да питам – та-
тко и баба. Баба плачеше, а татко мълчеше. Но годините минава-
ха и аз научавах все повече за нея. Завършила е гимназия та, в 
която учех. Баща ми, ученик в гимназията, в която учех, е присъ-
ствал на процеса, в който задочно са я осъдили на смърт. Предви-
дили са награда за този, който я предаде. Предали са я – за 50 
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хиляди лева... Убили са я, „те‖ –  за Първи май. Така каза баба 
веднъж. Просто и естествено – „убиха я за Първи май‖.  

Годините минават и аз бавно я намирам. 
Разказва баба – днес. 
... Беше в гимназията, водех я по вечеринки. Тогава така беше 

– момичетата ходеха с придружител... Младежи – смеят се, при-
казват, танцуват.  А после почват да спорят – „ремса, земса, ремса, 
земса‖. И се карат. И тя... Знаела ли съм, че така ще стане...  

Гледа ме баба със старите си очи. От тях потичат сълзи, както 
тогава, преди 20 години, на гробището. Само че сълзите вече не 
се стичат по бузите. Те лъкатушат и се губят в бръчките. „Изгоря 
ми душата... веднъж вече изгоря‖...  

Разказва баба – днес. 
... През февруари беше... Пред къщи спря кола. Излязох, а на-

вън студено. Притичах през улицата, до камионетката. Отвориха 
ми вратата. Тя - вътре седи, вързана. До нея имаше и едно момче, 
младо, и то вързано. Гледа ме и ми казва да не правим нищо на 
своя глава... А милиционерът разправяше, че може и да не я уби-
ят. Да обжалваме - предала се без съпротива. Може и да не я уби-
ят... „Донесете й дрехи"  - каза. 

Разказва баба, потънала във времето. И миналото нахлува, 
грозно. Разказва баба.  

...Казаха ни да обжалваме присъдата. Обжалвахме. А после 
казаха, че всичко ще зависи от общественото мнение.  

И почнала баба да събира подписи с защита на своята сестра.  
И почнала баба да събира подписи в защита на своята сестра. 

В защита на 22-годишното момиче, на което предстояло да умре. 
Събрала баба подписи. Много подписи в защита на живота. 

Подписвали се хората и разрушавали страха, започнал да ги вка-
менява. Подписвали се и в тях се възраждала надеждата, че могат 
да решават, да променят; да искат и да постигат нещо. Нещо свое. 
Дали и баба се е надявала, че може да спаси?  

Дошли от Държавна сигурност. И започнали да разпитват сред 
„трудовите колективи". Мълчали хората, разпънати между страха 
и съвестта си. Мълчали хората. А комунистите започнали да 
скандират:"Смърт!" Мълчали хората, комунистите скандирали. А 
слугите на злото питали очи в очи - „ти за какво си". И страхът 
отварял слепените устни. Страхът от смъртта казал „смърт".  

И надеждата, че можеш да решаваш, да променяш; да искаш, 
да постигаш... умирала. И всеки път произнасяната присъда уби-
вала надеждата, че можеш да бъдеш човек.  

―...Две жени бяха, две комунистки. Защо? Какво им бе напра-
вила..." 

Пита баба и отговор не чака. 40 години не е могла да проумее 
какво може да накара едно човешко същество да пожелае смъртта 
на друго. И тя не пита защо прокурорът е поискал присъдата, 
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нито защо съдията я е произнесъл; нито защо палачът е натиснал 
спусъка. Просто защо две жени са пожелали смъртта на човек?  

Пита баба... и отговор не чака...  
Времето се връща назад и годините плашат с безсилието на 

жестокостта си. Годините, през които живях - с безсмислието на 
безнадеждността. И годините, за които разказвам  - с безсмислие-
то на терора. 

Нощни хайки, яма, безименен гроб. Нощни хайки, лагер, пре-
чупен живот. Насилие, наложен живот и борба. Присъди и пак 
смърт, пак лагер с пречупен живот.  

И години, години мълчание.  
 

в-к “Народно земеделско знаме” брой 177/06.11.1991  
 

ІІ 
 

Вечер е. Слушам. Прошарен мъж на средна възраст, с живи 
очи, с тънки ръце, силни и изразителни ръце. Васил Медведев. 
Говори накъсано, потъва в спомените си за миг и пак се връща в 
настоящето. Не му се стои там, в миналото, но разказва - минало-
то не бива да се забравя, не бива да се променя. Не бива безотго-
ворно да се пише - за миналото. 

Изслушал е краткото ми изложение. „Хубаво е, казва, но не 
това е Ценка. Най -важното за нея е дейността й като нелегална. 
За това трябва да се пише." И пак повтаря - за миналото трябва да 
се пише отговорно. 

...Беше 18 май 1951, когато излязох в нелегалност. Бях усетил, 
че ме следят. Отидох си на село, при един приятел. Не исках да го  
забърквам, а имах и оръжие - един пистолет и около 20 бомби, аз 
си ги бях правил... После дойдоха при мен от горяните. Заведоха 
ме в гората, Долап дере. Там има един водоем, ако си сложиш 
краката в него и през лятото ще замръзнат. Красива местност. 
Трябва да се види...  

...Там я видях Цена за първи път. Беше легнала на един нар. 
Вдигна глава, изви я към мен, погледна ме и попита, не помня 
точно какво, но нещо като: „този ли е новият‖... Тя беше най-
младата от всички. Но точно тя ме порази с твърдостта си при 
тази първа среща с нелегалните... а и по -късно... докато бяхме 
заедно. 

Замълча. 
Не съм виждала гората и водоема с ледена вода. Но си ги 

представих. Видях и нара – къде е бил не знам, забравих да попи-
там. Светло или тъмно е било – не знам, но все едно... Гледам 
момичето от снимката. Спокойно лице, пригладени коси, строга 
ученическа униформа. Трудно ми е да си представя как тази глава 
се надига от нара в гората и... Не разбирам. Не разбирам защо.  
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Гледам мъжа пред мен. Слаб, прошарен, на средна възраст. 
Преди  40 години е бил момче, разсъждавал е като нея. Значи - 
може да ми отговори „защо". И питам. И той отново потъва  в 
спомените, от които иска да избяга, но които иска да разкаже...  

...Излязох в нелегалност, защото организирах в Русе групи за 
подпомагане на нелегалните. И вече всеки момент можеха да ме 
арестуват... 

И аз отново питам - защо? Против какво точно се борехте, ка-
кво искахте, на какво се надявахте?  

И светлите очи ме гледат през барикада от 40 години, през ба-
рикада от терор, мълчание и безнадеждност.  

„Просто не можехме иначе", казва човекът и отново потъва 
във времето. 

...Арестуваха ме есента на 1951-ва. Студено беше. Тогава 
Държавна сигурност се помещаваше в хотел „Севастопол" - та-
ванските стаи бяха превърнати в килии. И беше студено, студе-
но...  

И пак бяга от спомените, пак търси опора  в настоящето. Гле-
дам несъзнателните жестове на ръцете му. Красиви и силни, по-
чернели от слънцето. Дете на руски емигрант и българска селян-
ка, родено в свободна страна, в красива земя. 

...Пъпът ми е хвърлен на село. Малко съм живял там, но няма 
да забравя горите, скалите, пещерите. В тях още по турско са се 
крили хайдути. В камъка има издълбани имена и кръстове. И ние 
като деца драскахме имената си... а  и после, и после...  

И после  - в Белене. 
Убиват за назидание.  
И работа, работа, работа. Гледам тънките и силни ръце на чо-

века срещу мен.  
...А колко  дървеници имаше... Наровете бяха изгнили и нощем 

ги чувахме как пъплят и ядат... И все гладни бяхме, все гладни...  
Гледам човека срещу мен. Изгладената риза в горещата лятна 

вечер... 
Слушам човека срещу мен. Още има болка  в очите му. И пак 

питам – защо?  
...Знаете ли колко обичаха хората земята си и как се грижеха 

за нея? Знаете ли колко хората обичаха животните си и колко  
плакаха за тях...  

Гледам човека срещу мен. Той е познавал други хора, с друго 
светоусещане, с друго самочувствие. Тези хора са били собстве-
ници, притежавали имот и са били отговорни за този имот. Отго-
ворни пред себе си, пред семействата си, пред обществото и пред 
Бога. С много труд, с много интелект, с много усет те са умножа-
вали състоянието си. И са били свободни. Защото са разчитали на 
себе си, на семействата си, на обществото и на Бога. Не на дър-
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жавата – благоволяваща или НЕблаговоляваща да даде мизерните 
пари за съществуването им... 

Били са свободни... И започвам да разбирам... ЗАЩО...  
 

в-к “Народно земеделско знаме” брой 178/07.11.1991  
 

ІІІ 
 

...Когато завърших гимназия, започнах работа на гарата. Бях 
на 18 години и бях повярвал в комунизма... 

...Работех на кантара. Селяните идваха с каруци. Теглех пъ л-
ните каруци, разтоварваха, теглех празните каруци. Записвах 
наряда. Отиваха си - слаби, прегърбени, унили...  

Една вечер ме среща един човек и ми казва:"Благодаря ти, 
момче. Тя, сламата, беше малко гнила, пък ти се направи, че не я 
виждаш. Спаси ме." И ми стиска ръката. И в очите му виждам  - 
спасил съм го. Аз не бях забелязал гнилата слама, но вече знаех - 
нарядите са непосилни... Нещо се пречупи в мен. Дните се влаче-
ха – дълги и горещи. Идваха и си отиваха каруците със слама. Но 
вече знаех – нещо трябва да се направи. Нещо да се промени. 

...Една вечер се събрахме аз, Стефан Станчев и Мишо Райков. 
Решихме да напишем позиви. Написахме ги с печатни букви, с 
лявата ръка  - момчешка работа. Много криминални книжки бя х-
ме чели. Цяла нощ писахме - ставаше бавно. Но на другата сут-
рин селото осъмна с позиви.  

Усмихва се братовчедът на баща ми. И очите му се смеят и з-
зад дебелите стъкла на очилата. Разказва увлекателно, красиво. 
Срути се границата на времето. И само подвижното му лице е 
връзката ми с настоящето. Разказва Тодор Цанев за миналото. В 
очите му има топлина. Няма обида, няма омраза. Само топлина и 
смях.  

Вечерта е напреднала. И аз питам : „Имало ли е организация и 
каква е била целта й... Или само хлапаци са пишели позиви.‖  

А той ме гледа вече сериозно и казва: "Целта беше да се възс-
танови опозицията."  

Мълчание. Тик-така часовникът. Гледам снимката на бабината 
сестра. 23-годишна, вече по-млада от мен. Гледам очите й – спо-
койни и строги. Гледам чертите й – меки, овални, по -скоро детс-
ки, отколкото женски. На тази снимка тя не е с ученическата си 
униформа и изглежда по-близка, по-днешна. И още по-
невероятна изглежда присъдата й. Още по-невероятни изглеждат 
смъртта и борбата й... Но вече знам – тя е била лидер на опозици-
онния Земеделски младежки съюз. И след забраната на опозици-
онните партии и сдружения тя се е борила  - за възстановяването  
на дейността им. Борила се е - да има опозиция  в България, да 
има свобода... Борила се е и не е била сама. 
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Хлапаци, на границата на детството и младостта, са тръгвали 
срещу системата, заплашваща да ги унищожи.  

Младежи, преминали през затворите на старата система, са 
тръгвали срещу новата – заплашваща да бъде по-жестока от тази, 
на чието място е дошла.  

И зрели лидери, неспособни да се откажат от парламентариз-
ма. 

Борили са се срещу обстоятелствата и времето и са били см а-
зани. 

В старата къща сме, в задния двор. Аз и татковият братовчед.  
Жужат пчелите, миришат цветята, лято е.  

...Когато ние започнахме, опозиция вече нямаше. И същински 
дружби от по 300-400 души вече нямаше. И комунисти по душа 
вече нямаше. Бай Нено Бърденски, той беше истински, самообеси 
се. Йордан Коларов си сряза корема...Когато ние започнахме, 
създавахме групи от по 3-5 души. Говорехме с хората, окуража-
вахме ги. По това време бай Цанко Мечето и Димитър Ковачев 
бяха вече нелегални. Обхождаха селата, правеха събрания за 
възстановяване на дружбите. Свободни хора бяха, волни . Но вече 
имаше предатели. И през 1950-а съдиха ръководителите на Ок-
ръжен Земеделски център 1... 

 Мълчание. Няколко секунди, половин минута.  
... И нас ни съдиха... зимата на 1951-ва... затвори, лагери.  
 

в-к “Народно земеделско знаме” брой 179/08.11.1991 г. 
 

Мълчание. Няколко секунди, половин минута. После се усм и-
хва. 

...Не мисли, че в затвора всеки ден беше 24 часа ад. Ние и там 
живеехме и имаше хубави мигове. Ние бяхме млади. И оцеляхме.  

Поглежда ме и казва:"За първи път в Белене усетих, че ще 
оживея." 

...Сутрин рано отивахме на работа. Вървим, въздухът е свеж, 
дишаме с пълни гърди. Усещах как мускулите ми ликуват. Беше 
през 1954-а. След толкова години  в затвора бях зажаднял за дви-
жение, за труд, за простор...А островът беше голям...  

Разказва Тодор Цанев за Белене. Разказва, усмихва се – с тъга 
по младостта. И го питам: „В затвора по-страшно ли беше?‖  

...Убиваха...понякога. Но там срещнах големи личности. Кога-
то влязох в затвора, знаех много по-малко за свободата и човеш-
кото достойнство, отколкото когато излязох оттам... 

 

ІV 
 

Панелна стая, малка, спретната, еднаква - в блок-бастилия  в 
новите квартали, в края на града, до старото гробище. Аз, баща 
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ми и Стефан Ненов - Чалъка. С побелели коси, с бяло-розово 
лице и усмихнати, детски сини очи. Добри и малко учудени очи. 
Седим - аз, татко и братовчедът на баба. Братовчедът на Цена. 
Искам и той да ми разкаже историята. От началото. От края... 

...Сърбински беше секретар на ЗМС, когато опозицията беше 
легална. После арестуваха Никола Петков, после ликвидираха 
опозицията. Беше юли-август 1947-а. В началото всички бяха 
като парализирани. Никаква дейност не се забелязваше. После, 
през 1949-1950-та, започна да се връща куражът на хората. Изжи-
вяхме първия шок. Появиха се групи, преди всичко младежки. А  
през 1950-а се създаде първата нелегална организация, Земеделс-
ки център 1. Обхващаше Русе и селата около Русе. Беше май или 
юни. Аз се уволних от казармата през 1949-а. Някъде тогава за-
почнах да се срещам с Ценка по работа. Тя беше един от ръково-
дителите на Земеделския център. Пак тогава, през 1950-а, започ-
наха да се създават ТКЗС-та  - с брутално насилие.  

Ние искахме да повдигнем духа на селяните - да се противо-
поставят на кооперирането, на грабителството, на беззаконието. 
Не вярвахме, че това може да е за дълго. Временна  лудост - не 
можехме да си представим, че ще продължи  40 години. 

Разказва Стефан Ненов. Мислите му текат последователно, 
стройно. Понякога спира, поглежда ме учудено -усмихнат, казва 
„чакай да си спомня‖ и продължава разказа си.  

...Всъщност, ние не искахме да водим нелегална борба. Прос-
то не искахме да се съгласяваме с всичко, което се иска от нас. И 
не искахме да мълчим...Не искахме да повярваме, че това, което 
е, ще бъде задълго. Искахме хората да не се обезверяват... Затова 
започнахме да говорим да пишем позиви... Човек не става нелега-
лен просто така... Ако няма кой да гони, никой не бяга. А нас ни 
подгониха. И цялата ни организация се изгради по силата на съ х-
нанение на живота...  

... Ние бяхме земеделци. А земеделецът не може да убива, той 
трудно хваща оръжието. Защото е заобиколен от живота. Нався-
къде около него изригва живот... Земеделецът чака да му се роди 
агънце, да изкласи стръкче пшеница, за отгледа плод. И на всичко  
се радва – на раждащия се живот. А ковачът, работникът – удря с 
тежкия чук по метала. Той твори, променя света със сила, със 
злост. Той е ограден от мъртви предмети и от стихии. Той не се е 
докосвал до живия живот... И му е по-лесно да хване оръжието  
и... да убива... 

Той замълча и дълго време остана замислен. После, с подкуп-
ващоведри очи продължи да разказва – за Цена, братлето.  

 

в-к “Народно земеделско знаме” брой 180/11.11.1991  
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...Изпадал съм в критични ситуации, но никога не съм бил 
толкова близо до смъртта, както на последната нелегална среща. 
Беше в началото на април 1951-ва. Трябваше да се съберем  10-15 
души и имахме парола. Беше нощ, тъмно. Бързах, но вече бях 
закъснял. Когато стигнах, не знам защо, но забравих паролата. В 
това време някой вика ―стой‖. А наоколо - нищо не се вижда. Аз 
съвсем се обърках - всичко ми излезе от главата. И чувам в тъм-
ното - някой зарежда оръжие. Каква ти парола, викам аз, ―Свой 
съм.", а в тъмното - тя се смее: "0х, братле, какво щяхме да нап-
равим, а?...Ако не беше се обадил...‖ Позна ме по гласа... А щеше 
да ме застреля, тя, братлето.  

И през ум не му минава да се сърди. Даже и на себе си не се 
сърди. Цялото му същество ликува - познали са се. Той, забравил 
паролата, и тя, заредила пистолета. После очите му угасват, по-
тъмняват. Пак са сини, но... няма радост вече в тях...  

...Арестуваха ме на 29 април 1951-ва. В една нощ властта из-
върши арести в целия Русенски окръг. Навръх Великден... Наис-
тина, не арестуваха всички. Мисля, че просто искаха да омалова-
жат нещата. Искаха жертви – за назидание. И в никакъв случай 
признаването на мощна нелегална опозиция...  

...За първи път осъзнах истинското значение на организацията 
в края на следствието. Тогава при нас, в килията, дойде един от 
началниците в ДС. Първо ни напсува и каза: „Вие направихте 
това, за което навремето не можехме да мечтаем‖. Но едва когато  
ни осъдиха и ни откараха по затворите и особено в лагера Белене, 
можах да си съставя ясна представа за мащабите на съпротивата в 
цяла България. Нямаше населено място, град или село, което да 
не е засегнато. Всички, които бяха по затвори и лагери се държа-
ха мъжествено, независимо от дългия престой... Бил в следните 
затвори: Русе, Плевен, Белене - на Втори обект, Стара Загора, на 
кариерата в Огняново и в Пазарджик. От Пазарджик бях освобо-
ден на  18 май 1961-ва година. 

Като мъртви са очите му. Прозрачни, сини. Мълчим. 
...За живота в затвора и режимите няма какво да говоря. Той в 

общи линии е еднакъв за всички...  
Като мъртви са прозорците. Прозрачни, сини. Мълчим...  
 

V 
 

Вкъщи сме. Аз и леля Райна. Другата бабина сестра, живата. 
Тя не е много по-млада от баба ми, но изглежда много по-млада. 
По-силна е, по-здрава. Едра и стройна жена с още черни коси, 
макар да е вече на 70. Гледа ме с очите на баба. И с очите на мо-
мичето от снимката. Приличат си трите сестри. И времето не 
може да изтрие тази прилика.  
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...Помня, че когато се роди, мама много плака. А когато тате 
си дойде от работа, баба го посрещна на стълбите и му вика: 
"Колко има да се скиташ самичък, пак е момиче." А тати се усм и-
хна, пусна поводите на коня и тича вкъщи. Почна да целува мама 
и да се радва на бебето. Вдига го нагоре, прегръща го  и му при-
казва: "Колко си ми хубава и колко хубава ще станеш..." И мама 
почна да се смее през сълзи. И на баба лицето просветна...  

...Много й се радвахме като дете. Мама беше болна, само я 
къпеше. Ние я гледахме, най-много кака, баба ти. Много хубаво 
дете беше. Весело и обичливо. Много хубаво момиче беше... 
Умно, мило... Знаела ли съм, че тъй ще стане...  

Разказва Райна – мили спомени от детството, от младостта... 
оцелели късове от потока на времето. Разказва Райна – знаела ли 
е, че тъй ще стане... 

Мълчание. Осезателно, плътно, притискащо. Отделя ни и ни 
събира. И дрезгав е вече гласът на бабината сестра, живата, кога-
то пак заговори.  

...Един ден, беше краят на април 1952-ра, отивам да й нося 
дрехи и храна в затвора. А войникът на портала ме гледа някак 
уплашено. Подкосиха ми се краката, но вървя... Не ме пуснаха. 
Казаха ми, че вече не е тук; да не я търся повече. И нищо да не 
нося... Не знам как излязох навън. Отпред, в градинката, ме чака 
адвокатът. Като го видях и заплаках. А той ме успокоява - държи 
ми ръцете, приглажда косите ми. И ми казва :"Недей да плачеш, 
от 1948-ма не са изпълнявали смъртни присъди. Има специални 
затвори, там ги пращат. Не плачи..."  

... Как исках да вярвам, че е жива. Че е някъде  в затвор, но - 
жива... Как исках да вярвам, че е жива. Нека никога да не я ви-
дим, но да е жива, нека никога да не чуем за нея, но да е жива... 
Как вярвах, че е жива... Някъде „там‖, жива... А сега, когато про-
четох всичко за лагерите, когато всичко се разбра, видя... Събуж-
дам се всяка нощ от ужас. Не мога вече да спя. И се моля, на Гос-
под ли, на кого ли - да са я убили, тогава. С един куршум да се е 
свършило всичко, да не е преживяла това, за което пишат...  

Говори бързо-бързо. И сълзи не са й останали да плаче. Само 
устните и ръцете й треперят... а очите й гледат някъде далеч – 
тогава. 

... Още тогава мъжът ми търси гроба й навсякъде - не го наме-
ри. Ходи в гората, при гара Разпределителна. Чуваше се, че там 
ги убивали. Носеше лопата и копаел, където мястото приличало  
на гроб. Не я намери... Направихме панихида. Поп Димо я опя...  

Мълча и слушам  разказа на леля Райна. Далечен, непонятен.  
... Още когато я арестуваха, започнахме да обжалваме. Още 

тогава адвокатът й казваше, че не е за смъртна присъда. Когато се 
върна от София, след обжалването, ни каза решението на съда : 
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„Не е за смъртна присъда, но местната партийна организация 
трябва да реши." Убиха я.  

... Все не ми се вярваше, че от тях е зависело. Хора, които 
познавахме, хора, които я познаваха. И досега нямаше да го вяр-
вам, ако един от тях не ми разказа... Събрали се и решили, че 
трябва да бъде убита, за да не бунтува хората... Убили са я от 
страх. 

Пак мълчим, седим една срещу друга, не се гледаме. И чак се-
га осъзнавам колко малко е струвал човешкият живот тогава, 
когато правосъдието е постановявало въпросът за живота и 
смъртта да се решава на партийно събрание. И ми е трудно да 
определя човешка ли е психологията на така наречения ―редови 
комунист‖, който на партийно събрание, съвсем ежедневно, ―по  
съвест‖ гласува смърт за 23-годишен човек. И не мога да проумея 
идеологията, унищожаваща човечността у хората...  

 

в-к “Народно земеделско знаме” брой 181/12.11.1991  
 

VІ 
 
В един топъл летен ден се запознах с другата Цена. Двете Це-

ни - така ги знаели... Били приятелки от деца, заедно играели, 
заедно учили... Цветана Попкоева и Цветана Коева... Заедно чле-
нували в ЗМС. До 1947-ма, когато го  разтурили. После - едната се 
омъжила, другата излязла  в нелегалност... Запознах се с едната в 
топъл летен ден. Другата...  

Красиви са били двете Цени – русата и тъмнокосата... Едната 
вече е възрастна жена. Другата...  

...Тя беше една година по-голяма от мен, но дружахме много. 
Беше умна, блестяща ученичка... От 1945-та до 1947-ма ходехме в 
клуба на опозиционния ЗМС, на улица „Ангел Кънчев", май беше 
№ 34. Там сме се срещали и с Никола Петков, и със Здравко Ба-
калов, сина на Цанко Церковски. За какво са ни говорили  - не 
помня. Помня, че животът ни в клуба беше много интересен - 
четяхме стихове, рецитирахме, поставяхме пиеси. Имахме хор. 
Ръководител на хора беше Димо Димов Лафчиев. Той беше и 
поет. Имам няколко стихотворения от него, още ги пазя. Съдиха 
го... умря… 

Гласът й съвсем лекичко трепва, подвижното й лице замръзва 
за миг, погледът на блестящите й очи потъва някъде, мълчим. 
После пак започва.  

... Беше към края на учебната година, 1947-ма, когато напад-
наха клуба ни. Кои го нападнаха - не разбрах. Тогава още не зна-
ехме какво е станало, не предполагахме какво ще стане...  

И пак мълчим. Хладно е в стаята, навън слънцето изгаря земя-
та. Мълчим, после тя отново говори, бавно, замечтано...  
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... Какво да ти кажа за ония времена... През 1945-46-та всички 
хора бяха опозиция. През 1950-51-ва всички се страхуваха... Пре-
ди 1947 г. много се говореше за комасация. Говореше се и за 
кооперация – няколко семейства да закупят обща селскостопанс-
ка техника и заедно да обработват земите си. Но тогава, преди 
1947 г., само се говореше... После стана страшно... после... и Цена 
изгоря, и други... 

Удавили сме се в мълчание. Всеки затворен в себе си. После... 
Другата Цена се усмихва – характерът й не позволява тъгата за-
дълго да обсеби духа й. И пак говори, говори...  

... А как пееше Ценка, какъв глас имаше... Мощен и красив. 
Като запееше, чак вкъщи я чувах, всички я слушаха... Бяхме още  
малки, трябва да е било преди 1945-та... На някакъв празник в 
салона на училището тя пя „Не плачи, майко, не тъжи, че станах 
ази хайдутин, хайдутин, майко, бунтовник"... Всеки, който я слу-
ша тогава - не го забрави... Беше като пророчество...  

 

VІІ 
 
Прасковите зрееха в края на август. Беше задушно, горещо и 

слънцето изсипваше лъчите си върху нас. Отивахме при Михо 
Райков – толкова приказки ми беше разказвал татко за него... 
Весели момчешки истории. Толкова жив беше в съзнанието ми. 
Бил царят на велосипедите... Видях го след толкова време – ви-
сок, много слаб, блед. Толкова блед, че слънчевият загар имаше 
цвят на охра върху лицето му...  

... Две неща ме накараха да тръгна срещу властта... Първото 
беше баща ми. Пребиха го... Баща ми два пъти е ходил в Амери-
ка. Първия път отишъл за три години, тогава натрупал състояние. 
Върнал се и направил тази къща... После пак отишъл, но не му 
провървяло и бързо си дошъл... Малко помня баща си, но беше 
решителен човек, със замах; знаеше английски, беше начетен и 
умен. Върна се от гръцката граница на 2-ри декември 1944-та 
година. На 4-ти декември го арестуваха. Пребили го от бой. Пър-
во бил пет месеца в Държавна сигурност в Русе, после - седем 
месеца на лагер... Дойде си вкъщи - не можеше да ходи. Краката 
му не приличаха на крака. Биели го по стъпалата - до 200 удара 
помнел, после припадал... Все му беше студено. Майка го води по  
лекари, налага го с разни мехлеми, с компреси... Отиде си за  три  
месеца... Намразих ги, защото убиха баща ми. Убиха го, за да 
прикрият престъпленията си... 

... Така постъпваха тогава с хората... Сега се разбра, че не е 
бил само той - хиляди са били невинните им жертви...  

... През 1950-та година започна масовото коопериране. С на-
силие. Идват нощем, арестуват... Качват хората в камиони и 
тръгват. Спират в гората, изкарват някого... „Ще влезеш ли в 
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ТКЗС-то?" Няма отговор. Стрелят. Камионът потегля... Селяни-
нът се изправя, отупва шумата от дрехите си и в тъмното тръгва 
към къщи. Но тези, в камиона, не знаят какво е станало. А камио-
нът пак спира, пак смъкват някого в гората, пак питат, пак стре-
лят... и продължават. Докато се подпишат декларациите за добр о-
волно даване на земята... Така беше тогава... Не можех да стоя 
настрана... С нелегалната организация ме свърза Стефан Станчев. 
Трябва да е било есента на 1950-та... В групата бяхме Тодор, 
Стефан, Георги, Васил и аз... Пишехме позиви... Събирахме по-
мощи за нелегалните. Няколко пъти съм ходил в кантона на дядо  
Трифон. Там съм виждал и Цена като нелегална... Два или три 
пистолета висяха на колана й. Какво момиче беше... твърда, мно-
го твърда. Знаеше какво иска. Когато си тръгвахме, и ние бяхме 
по-уверени, по-силни, по-твърди... 

Очите му, блестящи, дълбоки - гледат ме. Отдалечава ни  - 
времето. Той иска още да говори, още да каже. Не намира думи. 
Мълчахме дълго, пушиха – Михо Райков – цигара от цигара; 
татко – непушил от години...  

... Беше през зимата на 1950-51-ва. Георги каза, че видял пуш-
ки в един клуб на ДОСО. Огледал хубаво, лесно било да се взе-
мат... Стефан отдавна говореше, че трябва да се въоръжим. Тодор 
и дума не даваше да се казва за оръжие. Доколкото си спомням, 
не му споменахме за пушките в началото... Бяхме тримата - Геор-
ги, Стефан и аз. Отидохме при клуба към 12-1 часа през нощта. 
Беше студено, пусто, сняг... Отключихме. Взехме си само три 
карабини и патрони. Имаше още. Оставихме отключено  - да си 
вземат и други, ако искат... Георги живееше на квартира и ням а-
ше къде да скрие пушката, затова я дадохме на Тодор. Той я взе...  

... Арестуваха ни на Великден. Беше краят на април 1951 -ва. 
Към средата на септември ни пратиха в Белене - без съд, без при-
съда. Около седем месеца останах там. Освободиха ме за Първи 
май 1952-ра... Една година  - ад. 

... Аз бях на трети обект. Копаехме пръст. А около нас, нався-
къде... навсякъде из острова имаше вишки. Бяха разположени на  
100-200 метра една от друга, в зависимост от местността... Всич-
ко се вижда. Копаем, по цял ден копаем... и нямаме вода... А Ду-
навът тече край нас, до нас... Взимам едно канче и гледам  - щом 
часовият погледне в друга посока, придвижвам се към водата... 
На отиване успях - напълних канчето, пих вода. А на връщане... 
куршумите запищяха покрай мен. Като по чудо се спасих... Но  
съм виждал как убиват – с автоматен откос, през кръста. Избива-
ха елита... 

 

в-к “Народно земеделско знаме” брой 182/13.11.1991  
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VІІІ 
 
Бързо си отиват последните дни на лятото, броените дни до 

есента. В хладния син здрач на един от тези дни, с татко отидо х-
ме при другия му приятел - Васил Михов. Весел добряк, с остър 
език. Говори много бързо и не всичко мога да чуя и разбера. До б-
ре, че татко е до мен. Той пита. Аз слушам. И помня - за да знам. 
И да пиша - за тези, които могат да си спомнят, и за тези, които  
трябва да знаят.  

... С Тодор и с Георги Симеонов писахме позиви няколко пъ-
ти. С печатни букви, мъчехме се да не ни познаят почерците. 
После, не помня откъде, се намери един оловен валяк с печатар с-
ки букви. Щяхме вече да печатаме позивите , хем по-бързо, хем 
по-сигурно, мислехме си. Криех го у дома, на тавана... Един ден 
брат ми го намерил. Хваща ме за яката и ми вика: „Момче, рабо-
тата загрубява. За това нещо, ако го намерят, ще ви съдят, пък 
преди това ще ви бият. Оставяй я тая работа, минал съм оттам." 
Пък брат ми бил ремсист навремето. Какво точно са  правили - не 
знам. Бил съм много малък... Изнесох валяка от къщи, уплаших 
се. Аз съм страхлив, но като гледах какво става, не можех да се 
примиря, не можех да стоя настрана...  

Говори много бързо, с насмешка, с яд. И езикът му е много 
остър, когато става дума за „тях". За „тях" отпреди  40 години и за 
„тях" днес. Не може да им прости лицемерието и фалшивите 
илюзии, с които са дошли на власт и с които са унищожили три 
поколения. 

... Беше рано сутринта, на Великден. Събуждам се, а на двора 
пълно с народ, въоръжени. Тати между двама от тях, с белезници 
на ръцете. Викам си - свърши се, сега ще дойда т и за мен. Как се 
отървахме аз и Георги Симеонов, не разбрах.  

... Баща ми не го съдиха, но го държаха в Държавна сигурност 
няколко месеца. Пуснаха го. Какво е преживял там  - на никого не 
каза. Затвори се в себе си. Но до последния си ден вярваше - това, 
което е, ще свърши. Често ми казваше: „Аз ще умра, няма да 
доживея, но ти ще доживееш, помни ми думата - ще си отидат. 
Язък, че толкоз народ затриха."  

Така говорел старецът, излязъл от Държавна сигурност. 
А брат му бил комунист. На къщата им, отзад на стената, 
има паметна плоча: „ Тук живя и се бори против фашизма 
и капитализма...” Много такива плочи има  в България. Ка-
кво ли ще стане, ако залепят още  200 хиляди паметни пло-
чи по стените на българските къщи - „Тук живя... и се бори 
против комунизма...". Колко ли къщи ще останат без плоча? 
И колко ли - ще имат по две...  
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ІХ 
 
... През 1944-та се записах в ЗМС, тогава възстановиха друж-

бите. През 1946-47-ма бях в селското настоятелство, ръководен 
орган на околията. По това време Цветана беше  в градското нас-
тоятелство. Познавахме се добре, виждахме се често, но обща 
работа не сме имали. Предполагам, че те, за града, са правили 
това, което ние правехме за селата... но не се бъркахме  в техните 
работи... През 1947-ма, на  5-ти април, отидох в казармата. Но 
вместо да отида във въздушните войски, пратиха ме в трудовите. 
Разтурянето на опозицията ме завари в казармата. Повечето бях-
ме земсисти и трудно изкарахме службата.  

Димитър Рачев замълча. Шумно си пое дъх. Ситни капчици 
пот са избили по високото му чело. Светлосинята м у риза е раз-
копчана и ми се струва, че топлина излъчва загорялата му кожа.  

...Уволних се в края на 1948-ма и се хванах на работа в тухле-
ната фабрика. В организацията влязох малко преди да ги задър-
жат. Срещах се с Ценка два-три пъти през есента на 1950-та, или 
по-скоро през пролетта на 1951-ва... Арестуваха ги през 1951-ва, 
навръх Великден... Тогава живеех в общежитията на тухлената 
фабрика, там научих...  

От горещината и слънчевия загар лицето му е червено. Избър-
сва челото си с ръка. Говори спокойно и бързо. 

... Отидох в Писанската гора, при извора. Три пъти почуках с 
камък на чешмата... Долу беше Ценка, тя ме посрещна, зарадва 
ми се... Казах каква е работата... Така станах нелегален... Тия дни 
дойде Пеньо, малко по-късно Васко Медведев. Ние бяхме десе-
тина души постоянни - бай Цанко, Цветана, Георги Йоргов, Ва-
сил Медведев, Нено Рашков, Пеньо Дончев, братът на бай Цанко  
- Иван Цанков, Христо от Писанец - как му беше другото име - 
забравил съм… и аз. Все си повтарям имената - все забравям по 
някого… и сега съм забравил някого, но сме горе-долу толкова  - 
десетина души… 

... Две седмици след това, трябва да беше към края на май, 
имахме престрелка. Обкръжиха ни. Стреляхме. Разпръснахме се, 
загубихме се. Аз останах с бай Цанко, Пеньо останал сам, Ценка 
май с Георги... не знам. После пак трябваше да се съберем... Но 
след престрелката трябваше да се укрием. От бай Цанко знаех - 
никога по родните места... Отидох при чичо си, в Борисово. Хр а-
ни ме два-три месеца в плевнята... Но то човек скрит не остава. 
Арестуваха ме – един ден обградиха къщата, двора, плевнята. 
Излязох и стрелях… гръмнах два-три пъти. А те много - навсякъ-
де. Разбрах, че вече спасение няма... И хвърлих бомбата  - беше 
ми от бай Цанко. Не избухна. Хванаха ме и ме биха. Още там, на 
двора. Целия ме овързаха с въжета... После в кметството... Както  
бях вързан като пашкул, изправяха ме до стената... Засилваха се  и 
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ме ритаха. Състезаваха се - кой с един ритник ще ме събори, кой 
с един ритник най -много ще ме отмести... После ме сложиха в 
джипа, на задната седалка ме свиха и седнаха върху мен  - колкото  
се събраха... Така пътува х от Борисово до Русе - към 30 километ-
ра... Казваха, че ако викам, ще ме убият. Не помня дали съм сте-
нел... Когато пристигнахме в Русе, в Държавна сигурност, пак ме 
биха - до припадък… Сигурно не е било много  - аз бях готов 
припаднал… и постоянно бях с белезници... 

Поглежда ръцете си - силни мъжки ръце. Пипа китките си, 
разтрива ги... Времето всичко е заличило. Измило е следите от 
побоищата и веригите, от лагерите и затворите. Здрави мъжки 
ръце, силни, работни и честни. Протяга пръстите си, свива ги...  

... Постоянно бях с белезници... Врязваха се в китките ми - до 
костта... И ме биеха, биеха, до припадък. После вече знаете... 20-
годишна присъда... затвори, Белене...  

Той не довърши. Тръгна си. Погълна го  нажеженият летен 
следобед. Погълна го настоящето. Отиде на събрание на дружба-
та... Много иска днешният ден - от всички ни. Иска от тях - да 
възстановят разрушената структура на организацията от младос т-
та си... Да върнат живота на земеделските идеи. Да ги изтупат от 
праха на времето. Да ги очистят от полепналата плесен на кому-
нистическата идеология. Да ги възкресят - от забравата. Да ги 
възродят - от апатията. Да ги върнат - на днешния ден, на дне ш-
ните хора, на днешната младост. Много иска днешният ден  - от 
всички ни. Иска от нас - да повярваме, че от пепелта ще  се роди 
живот. И да се борим... За възможността да възкръснем...  

 

в-к “Народно земеделско знаме” брой 183/14.11.1991  
 

Х 
 
...Бог ни даваше силата, за да оцелеем...  
Седи срещу мен старец - дребен, с гладко чело, с гладки бузи, 

с очила. Сплел е пръстите си - бели като порцелан. Гласът му е 
спокоен, ясен, чист - като лицето му, спокойно и далечно. Не 
срещам погледа му. Говори старецът и тръгвам с него...  

...Познавам Ценка отдавна, много отдавна. Тя беше пламенна 
земсистка, беше отдадена на идеята... А идеята е велика работа, 
ако я прегърнеш от сърце... Ние бяхме по-близки от братя и сес т-
ри. Това ни запази - и тогава, когато бяхме свободни, и по време 
на борбата... и после, по затвори и лагери...  

Замълча старецът, главата му беше наведена, бузите му поро-
зовяха - гладки като порцеланови. Отново заговори - с ясен, чист, 
спокоен глас.  

... Тя беше много решително момиче. Беше едра, буйна, сил-
на... увличаше... Много решителна и твърда по характер  - това я 
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тласна по пътя на нашата борба... много кураж е трябвало за то ва, 
което направи... А тя беше идеалистка - от малка я знам...  

Млъкна старецът, сви устни, преглътна. Пое въздух, прибра се 
кръвта от лицето му. Пак сплете пръсти - бели, крехки като пор-
целан. Георги Шаламанов, навел е главата си - не виждам очите 
му. И пак заговори...  

... За мен всичко започна няколко години по -рано... По време 
на изборите през 1946-та бях застъпник на опозицията. Всъщност 
всичко, което стана 50-те години, започна оттогава... От фалши-
фицираните избори през 1946-та... А може би още по-преди... Аз 
бях на лагер почти три години. Когато се върнах, през 1949-та, 
вече се говореше за създаването на земеделски център, който да 
ни обедини - нас, земеделците, опозиционерите, на които вече 
беше забранено да се сдружаваме. През пролетта на 1950 -та цен-
търът вече беше образуван. По-късно ги арестуваха - Янко Ми-
нев, Тодор Терзиев, Димо Лафчиев... Съдиха ги лятото на  51-ва. 
Преди да ги съдят, стана другият провал... Но за това  - после… 

... Аз Ценка, да я споменем, съм я виждал често като нелега л-
на. Аз им носех храна, цигари, вест от къщи... Само веднъж успях 
да им занеса и една бомба...За последен път я видях на  31 май или  
1 юни... Беше хубав ден, в самото начало на лятото. Всичко беше 
зелено, свежо и младо, отвсякъде бликаше живот... Така я запом-
них - млада, в самото начало на живота си, с бликаща жизненост. 
Тогава бай Цанко го нямаше. Тя сама ме посрещна, сама ме из-
прати. Ръкувахме се, разделихме се... Така ще я запомня  - сама в 
оная зелена гора, съвсем млада, в самото начало на лятото...  

...Няколко дни по-късно, на 4-5 юни, е станала битката. Тогава 
са убили Цвятко Железарчето, както се бръснел. И Нено Рашков 
тогава са ранили  в ръката, в китката...  

След битката в Базънската гора, при могилите, аз не знаех 
съдбата й... Затова, по мое предложение, нарекохме нашата група 
на нейното  име – „Цветана Чалъкова‖... В такива моменти човек 
си мисли за най-лошото... Жестоки времена бяха тогава. Хората 
искаха да се махне властта на комунистите, както и сега искат. Но 
не тогава е било времето... Борбата се беше подела, духът беше 
силен в нас. Ние знаехме, че ще дойде времето, когато ще си 
идат... но не знаехме кой ще оцелее... И то дойде... Но те си оти-
доха... Бай Цанко, Цена, Георги, Цвятко, Кольо... И ние остави х-
ме младостта си в затвори и лагери... Димо Лафчиев, Неделчо 
Балбозанов... умряха след затвора... а другите, другите, които  
живяха след това... и не доживяха да видят как си отиват... Ние 
поне видяхме - стари сме вече, за да живеем... но благодарим на 
Бога, че ни остави живи, да видим... Вие сте млади... ще поживее-
те... И тя, ако беше жива, щеше още да е млада, да поживее...  

Ясен е гласът на Георги Шаламанов, изправен е гръбнакът 
му... Ридания разкъсаха думите му... Вдигна ръка, свали очилата 
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си... трепереха белите пръсти, изящните бели пръсти, крехки като  
порцелан. Остави ги върху масата, ръцете си, неподвижни. Лежа-
ха върху масата като чужди, като мъртви. Тялото му се разтърс-
ваше от сподавени ридания. Тресяха се раменете му, навел беше 
главата си, но гръбнакът, гръбнакът му беше изправен.  

После обърна главата си към мен... Срещнахме погледите си - 
"Ти си млада, ще живееш... и ще търсиш истината  - за онези го-
дини и за онези хора, които си отидоха..."  

Светеше лампата в стаята, обливаше ни в жълти лъчи. Отде-
ляше ни - от заспалия град, от света. Мълчахме като хипнотизи-
рани - възрастни мъж и жена, щастливи, че са доживели. Баща 
ми, 15 години по-млад от тях - доволен, че е видял и ще пожи-
вее... И аз, 30 години по-млада от него - стъписана, че ще живея... 
Заклета  - да живея и да търся истината...  

После станахме, сбогувахме се, отидохме си. Аз и татко, ръка  
в ръка, потънахме в тъмните улици на заспалия град.  

 

в-к “Народно земеделско знаме” брой 184/15.11.1991  
 
ХІ 
 
Тръгнахме на път - аз и татко, Васил Медведев, Георги Шала-

манов, Стефан Ненов... Пътуваме - към Базънската гора, към 
Писанец... Пътуваме... Прав като стрела е пътят за Варна, от две-
те му страни са меките форми на равнината... Завиваме вляво, по  
тясна асфалтова алея... Слизаме надолу, надолу, в друг свят сме - 
къщите са една върху друга, с дълбоко вкопани основи в стръм-
ните склонове... Долната земя, приказна земя... Някъде горе е 
равнината, с меките заоблености на хълмовете си, разорани от 
хоризонт до хоризонт. Пътуваме. Вият се улиците  - надолу, надо-
лу. Долната земя, приказна страна... Зави хме по малка асфалтова 
уличка. 

- Тук е  - отново се обади Васил Медведев.  
Спираме пред една къща, слизаме... Той отваря портата, влиза, 

чука на вратата, провиква се: „Бай Нено". Леко накуцвайки, стар 
селянин идва към нас. Закривил е каскет на ухото си, бърза. 

- Е-е, ти ли си бе, Василе, момче - стискат ръцете си, обрьща 
се - Стефане, Чалък, ти ли си? Брей, колко си побелял - прегръ-
щат се. 

- Шаламане, брей, доживяхме да се видим – сълзи има в очите 
им - колко години станаха...  

Седим на столове пред къщата, говорят. Шета стара селянка 
край нас. А те говорят, говорят, говорят. От толкова време не са 
били заедно... 
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И разказва Нено Рашков - истински селянин, истински син на 
земята, за която се е борил. Разказва – да се знае какво е било.  

... Цялата работа се почна, бай Цанка като щяха да арестуват... 
Той, бай Цанко, беше буен човек, не им мълчеше. По -преди беше 
председател на дружбата в нашето село… Беше през август, 
1950-та. Бяха задържали вече Жеко от Хлебарово, Гецо от Свале-
ник, Янко Минев. Беше ред и на бай Цанка... Ама то да не е шега 
работа Цанко Мечето да арестуваш... Отива при него Нейко, м и-
лиционерчето, меко момче беше то. Бай Цанко му вика: „Ти, 
момче, да вървиш да си гледаш работата. Бай си Цанка да не 
закачаш." И хванал гората... Аз отидох с моя брат след десет дена  
в гората - да му занесем хляб. Така продължих до края, до моето 
задържане...  

Едва си пое дъх Нено Рашков и приятелите му започват да го-
ворят - за това, за онова...  

- Ти кажи за тепавицата. Тепавицата ще ходим да гледаме 
днес – намесва се Медведев. 

- Тя, тепавицата я няма вече. Всичко са унищожили. И тепа-
вицата, и хайдушката дупка... и извора...  

- А за Цена, какво ще кажеш за Цена - какъв човек беше? – и 
преди да довърша думите си, баба Иванка Рашкова отговаря:  

- Хубава, много хубава беше - и очите й блесват от умиление.  
- За мен от нея по-добра нямаше - казва Нено Рашков.  
И старото му лице, загрубяло от слънцето и вятъра, омекна, 

тъжна усмивка имаше в погледа му.  
- Когато ходех в гората да им давам хляб, на нея все й носех 

бонбони, обички - да го зарадвам, милото... Пък то ми вика: „Па-
зи се, бати Нено, внимавай в гората"... Какво ли му е било  - сам-
самичко, далеч от дома...  

- За всичко приказвахме, само за най-важното не каза - разка-
жи, бай Нено, как те раниха, за битката при Могилите разкажи... 

- Какво да разказвам аз за битката... Те мен ме раниха в нача-
лото... 

Плаче Иванка Рашкова. Текат сълзите по бузите й.  
- А на мене ми викат: „Мъжа ти го убиха". Писъци големи. 

Сложих черната кърпа... После се разбра, че е жив... Съдиха го, в 
затвора лежа, по лагери ходи. Не беше леко. Намъчихме се. Вси-
чко нахалост беше - тъй бях почнала да мисля.... ама сега вече  - 
връщане назад няма... Доживяхме...  

И пак се разшета. Донесе хляб, сирене, кана с вино. Нареди х-
ме столовете около масата. „Да сме живи"  - звъннаха чашите. Да 
се порадваме на живота...  

Тръгнахме си. Отидохме си... от долната земя... Остана в 
душите ни – странна, дива, изоставена...  

 

в-к “Народно земеделско знаме” брой 185/18.11.1991  
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ХІІ 
 
Времето стои пред мен като стена. Скъсаха се връзките, всич-

ки връзки с миналото... Изхвърлена стоя на моя бряг... Един по  
един хората, до които се докоснах, са се оказвали отрязани от 
живота... „арестуваха ме‖, „съдиха ме‖, „бях на лагер‖, „бях в 
затвора." Един по един, човекомелачката на системата ги е по г-
лъщала. Откъсвала ги е от... абсурда, в който е бил осъден да 
живее народът ни. Един по един... Спомените им, чрез които 
влязох във времето, се отделяха от потока на съпреживяното. 
Един по един те се отклоняваха в своя посока... Отдалечаваха се... 
И времето се разсипа... Скъсаха се връзките, всички връзки с 
миналото... Не можах да стигна до нея, до бабината сестра... Гле-
дам ученическата й снимка - спокойно лице на дете... Тръгнах 
към нея - не стигнах до нея.  

Изгубих я - в началото на лятото на 1951-ва, в свежа зелена 
гора. Намерих я за миг отново, в камионетка, с вързани ръце... в 
мъглива вечер, в края на февруари, 1952-ра. Видях силуета й, в 
село Смирненски, през зимата на 1951-52... И остана една огром-
на празнина от половин година , за която още не съм намерила 
кой да ми разкаже... и един празен гроб... Времето стои пред мен  
- като стена... 

Един по един хората, до които се докосвах, са се оказвали по-
гълнати от човекомелачката на системата. И там, в ада, един по  
един са се намирали. Един по един са се събирали  - хората. Един 
по един са виждали - че са много, много, много. И са разбирали - 
че това, което искат, са го искали навсякъде в страната ни... И 
това ги е карало да устояват - и да живеят... 

Те, първите, които са тръгнали срещу системата...  
Видях ги, докоснах ги... с очите им видях времето...  
Сега пак съм сама - с моите спомени и с техните... Боли ме... 

Защо затрупвахме в нас миналото... Защо им повярвахме, че сме 
роби... и... свобода не ни трябва... Не знаехме ли, че не е така? Те, 
първите, които са тръгнали срещу системата... и ние, които сме 
били до тях, сред тях... Защо затрупахме в нас миналото...  

Виси на стената снимка на момиче... Аз цял живот знаех, че 
„те" са я убили, защото е била срещу тях... срещу властта им...  

Тръгнах към нея... с тези, които са били срещу „тях‖, срещу 
властта им... и разбрах, че са били много, че са били хиляди, че са 
били навсякъде  - първи в България, първи в Европа, първи в 
империята на злото... Разбрах, че са обичали земята си, народа си 
и свободата... че „просто не можели иначе"... не можели да се 
подчинят и да бъдат... роби... Те тръгнали срещу системата и 
знаели, че ще бъдат смазани, и тръгнали... и били смазани... И 
Комунизмът се възцарил в България... В най-скъпата страна за 
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Сталин... и всички предшествали го завоеватели... Комунизмът се 
възцарил в България - просто - не можело иначе...  

 
 

ХІІІ 
 
Вървим с татко, двамата. Тихи са улиците. Грее слънцето, по-

следното есенно слънце. Топло е - като през лятото. Вървим с 
татко - ръка в ръка. Не говорим. Задушница е. Възкръснали са 
мъртвите - в нас. Дълъг е пътят до старото гробище... Вървим. 
Три свещи държа в ръцете си - за гроба с двама мъртъвци. Измо-
ри ме пътят до този гроб...  

Стигнахме. Сложихме цветя в старата ваза. Коленичихме. И 
запалихме трите свещи на гроба с двама мъртъвци... И си спом-
них първата молитва  в живота си. И се моля - Боже, пази Бълга-
рия... 

Мълчим с татко, вперили очи в пламъците на свещите. Невер-
ници невярващи се молим  - Боже, прости ни греховете, както ние 
прощаваме на длъжниците си...  

...Прощаваме ли на длъжниците си? Можем ли да им прос-
тим... Можем ли да простим лъжите, с които израснахме, лъжите, 
с които ни възпитаваха, лъжите, в които трябваше да вярваме... 
Мелница за човешки души.. . Можем ли ние - полусмлени, полуо-
целели  - да простим... Можем ли да простим безверието, безна-
деждността и безразличието на нашето юношество, когато меч-
тите рухват и изпълзяваме изпод тях силни и бронирани, прим и-
рени с безперспективността на съществуването  си. Можем ли да 
простим безсмислието на младостта си. Можем ли да простим 
пропилените години, сили, нерви, ум... в гонене на призраци... 
Ние, лишаваните от бъдеще  - как да простим..  

Протягаме ръце към небесата - Отче наш, не ни въвеждай в 
изкушение. 

Не ни напомняй осакатения живот на близките ни. Не ни на-
помняй затвори, лагери, разстрели... И мъртъвци без гробове...  

Отче наш, не ни въвеждай в изкушение. Прости ни греховете, 
както ние сме простили на длъжниците си... За да се сложи край 
на безкрайния кръговрат на насилията - нека почиват в мир кос-
тите на убитите и убийците.  

Обществото, изградено върху кръв и терор, не можа да даде 
щастие и благоденствие никому... И нека го покрие забравата…  

 
юни – ноември, 1990 година 
 

в-к „Народно земеделско знаме”, брой 186/19.11.1991 
откъси от поставената под печат книга  
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„Миналото в мен” на изд. „Цанко Церковски”, 1991  
„Миналото в мен”, изд. „Сеяч”, В. Търново, 1994  
в-к „Земеделско знаме” брой 1-7/2005  
„Миналото в мен”, изд. „Литернет”, Варна, 2010  
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2. МИНАЛОТО НЕ Е САМО В МЕН 
 

ЩЕ СЪБУДИМ ЛИ ЗАТЛЪСТЕЛИТЕ СЪВЕСТИ? 
 

Прашна стая, куца маса, скъсани столове.  
Седем старци режат въздуха с дробове. 
Празна стая, седем стола и живот, в десет изречения затво-

рен… 
***  
1950-та… Годината беше лоша. Страшна суша. По нашия 

край земята даде наполовина от това, което друга година е дава-
ла. Мина жътвата – хамбарите останаха празни… И тогава те 
поискаха големите доставки. Знаеха, че не можем да се издъл-
жим, че няма откъде… даже гладни да останем … Тръгнахме да 
купуваме – боб, жито, всич ко. По Делиормана, чак до Видинско, 
до Елхово… Купуваш го скъпо, вземат ти го евтино… ама ако се 
размине само с това – добре си… Ако срока за предаване на дос-
тавките е 12 часа на обяд, а ти ги дадеш в 1 часа – глоба от 20 
хиляди лева, ако ги дадеш в 2 часа – 50 хиляди… Всичките пари 
ти вземат (те знаят кой колко има…) Ама ако се размине с това – 
добре си… Ако изпуснеш срока с един ден – в затвора отиваш. 
Година, две – колкото откараш… Ама ако се размине с това – 
добре си… Може и да не се върнеш… 1950-та… Лоша година 
беше… 

Мина жътвата. Каквото взеха – взеха. Август… Какви нощи 
бяха… На бостана… Какви звезди… Все там бяхме, по бостани-
те, че иначе… Не можеш да се отървеш от ―серенади‖ … Все 
младите ги правеха… Комсомолци ли бяха вече, ремсисти ли 
още… Събират се по пет, по шест, че и по десет… И почват да 
викат пред къщата ти. Крещят, врещят, бият тъпана… Не можеш 
да не излезеш. Пък като излезеш, отваряш портата, те те наобика-
лят – пет-шест, че и десет души… Всеки държи в ръката  си по 
едно шило и започват да те мушкат – кой където свари… И те 
подиграват. И пак крещят, врещят, бият тъпана. После си отиват 
– отиваш си и ти. Обувките ти – пълни с кръв. Събуваш ги и ля-
гаш, ама не заспиваш. Обещали са ти – утре пак ще дойдат, ако  
не се кооперираш… И пак идват… А после – отиваш на боста-
на… 

Август… Какви звезди… Думка тъпана и по вратата се думка. 
Отварят и влизат. Тършуват. Стая непребъркана не оставят. И 
стигат до килера. Една дамаджана с ракия, половин чувалче за-
хар… Ближат и смучат. Всичко събират и трупат на двора  – въз-
главници, юргани, дюшеци, пружини от леглата. Трупат… После 
изкъртват дюшемето, копаят пръстта под него. После… Пробиват 
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дупка в стената, към улицата. Всичко се вижда през нея… И хо-
рата се плашат – като  минават покрай къщата. Всичко взимат от 
грамадата на двора. И надници искат да им се платят. И си тръг-
ват – бесни. Стопанинът го няма и не могат лично да му съобщят, 
че пак ще дойдат, ако… не се кооперира. 

Август… Какво слънце… 
Двор, трап… и в трапа – човек. И в двора – хора. Една глава 

стърчи. Пред нея – една икона. Хора – навеждат се, вдигат една 
каменна плоча, пъшкат. Слагат я върху главата. Двор, трап и над 
трапа – люлка. Двама мъже се люлеят на нея. Третият вика –  
―Дядка, моли се на Бога… нали вярваш в него… може и да те 
спаси…‖ Двор, трап, в трапа – човек. Стърчи главата му. Пред 
него е иконата, над него е Бог. Спасява го – човекът не умира… 

Не свършва лятото, не свършва жегата. Дърво и камък се пу-
ка, и реката пресъхна. Само калта остана в коритото, ама и тя 
стига. Стига. Не си платил наряда – излизаш от селсъвета… и 
четирима те сграбчват. Право към моста те влачат, а там… Хва-
щат те – двама за ръцете, двама за краката… Люлеят те. Хвърлят 
те, в Лома, в калта.  

1950-та… Не свърши с това… И с нея не се свърши… 
 
***   
Седем побелели мъже. Мълчат. Всичко  са казали. Всичко ли? 
Йордан Йорданов Драганов, Средна кула, Русенско.  
1950-та. Искаха наряд. Имахме имот. Не издължихме наряда. 

Вкараха баща ми в затвора. Бях на 19 години. Имах майка и сест-
ра. Дойдоха от кариерата 10 души, въоръжени с каменарски инс-
трументи, събориха плевнята, разпиляха сламата, издъниха дупка 
в къщата, каквото намериха – откраднаха. И на бостана дойдоха –  
с нашата каруца. Обраха дините, продадоха ги… Така изплати х-
ме наряда. 

Стефан Иванов Каракашев, Средна кула, Русенско.  
1950-та. Посред бял ден дойдоха, направо от кариерата край 

село. Вдигнаха стъпалата на обора – имане да търсят. Нищо не 
намериха. Разбиха дюшемето в стаята на баба ми – и там да тър-
сят. Не знаят те, че пари в дупка не се държат…  Разяриха се. 
Издъниха стената на къщата – откъм улицата. Де що намериха, 
изпокрадоха. И на обяд искаха да ги гостим, и надници да им 
дадем – зер, трудили са се, хората…  

Петър Йорданов Мирчев, Средна кула, Русенско.  
1950-та. Не ме искаха в ТКЗС-то, защото имах много ниви. 

По-късно, аз не исках. Наряди, глоби, всеки ден, по три пъти на 
ден – цяло лято.  

Три деца имах. Не ги приеха да учат там, където искат. Те х-
никума по облекло завършиха. Две момчета и едно момиче. Пър-
вият умря през 1957-ма… от апандисит… не го оперираха навре-
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ме. През 1958-ма мен ме оперираха… оживях… Станах каруцар. 
Жена ми – докер беше в ―Дунавия‖… Втория… убиха го 1964-
та… като трудовак… По 14 лева пенсия ни дадоха за него – на 
мен и на жена ми… На Добри Джуров я изпратихме… Момичето 
само ни остана… Порасна, ожени се… Внуци и правнуци дожи-
вяхме… Има на кого да оставя земята… Многото ниви, които  
обърнаха живота ни… 

Иван Тодоров Каракашев, Средна кула, Русенско.  
1950-та. Юни. Дъжд, град, наряди… Влязох в ТКЗС-то. С ни-

вите, с конете си. Станах каруцар. Звеновод ме направиха – на 
лозята. Останахме само с 13-14 декара. През 1951-ва и тях ни 
взеха… пролетта на 1952-ра ме изключиха. Но не ми върнаха 
моите ниви, нито конете. Купих си кобила и започнах да работя. 
До 1957-ма, есента. Тогава ми взеха и кобилата. През 1958 -ма 
започнах работа в ОТП, в Русе, като докер. Това можехме да 
правим. В ТКЗТ-то… Или в града, на дъното… 

 
***    
Седем побелели мъже. Мълчат. Всичко са казали. Седят. По д-

прели са ръцете си на масата. Чакат. Преображението. Да се пр е-
върнат думите в удари. И да ударят – застиващия отново живот. 
Да ударят – затлъстяващите отново съвести. Да ударят – измък-
ващите се отново герои… 

Кольо Колев, Иван Бянов, Крум Даскалов – серенададжиите с 
шилата… Живите… 

Днес и те ще получат земята си. Ако нямат – ще ги оземлят. 
Днес и те ще приватизират. Ако нямат пари – отстъпка ще им 
направят. Днес и те се радват на демокрацията – анонимни. Или 
тъгуват за стари времена – анонимни. Невинни… Престъпление 
има. И потърпевши има. И извършители има. Виновни – няма. 
Спят затлъстелите съвести на властимащите. Защо да се тревожат 
с дреболии? Димитър Наров, партиен секретар в Средна кула, 
Русенско, 1950… ―От фашист стана комунист‖… Дали от ком у-
нист вече не е станал демократ? Димитър Попов, юрист, от Сре д-
на Кула, Русенско… ―Много ниско падна…‖, Иван Илиев, Иван  
Вълчев, Велико Генчев… ―каменарите‖ от Средна кула, живите… 
Мъртвите – мир на праха им … Но живите… Нека не са аноним-
ни. Не стига съселяните им да отвръщат главите си от тях… Нека 
се знае, че щом престъпления е имало, има и виновни. Нека се 
знаят имената им … Димитър Добрев, Злати и Йорадн Мицови, 
Парин пехов, Йордан Митинчев, Стоил Върбанов… 

Нека се знаят имената на героите в този разказ… поне това, 
докато спят затлъстелите съвести на тези, които трябва да възда-
дат справедливост… 
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ІІ 
 
Йордан Пенев Чораплиев, Долапите, Русенско.  
1944-та. На 14 октомври се уволних от казармата. Есента дядо 

Стоян Пашов организира ЗМС. Записах се. Към края на 1945-та 
Никола Петков щеше да дойде да говори в читалището в Басар-
бово. Вместо него дойде Димитър Гичев. Слушахме го. на 16 
януари, 1946-та ме арестуваха. Един месец ме държаха в околий-
ското управление. Братовчед ми ме отърва – беше моторизиран 
милиционер.  

1950-та. Лоша година беше. Държавните доставки –  големи. 
Влязохме в ТКЗС-то - всички. Само бай Замфир Стоилов не го  
взеха – бил кулак. Малтретираха го. Много ентусиазирани бяха. 
Събраха ни в читалището. ―Утре, другари, рушим синорите‖ – се 
развика Златю Мицов, председателят на ТКЗС-то. А Рада Кунева, 
председателката на женското дружество, събра всички баби и ги 
записа – да събарят синорите… После събраха брашното на хора-
та, гладна зима изкарахме. Само на тях си плащаха – на старите 
кооператори, от 1948-ма…  

1951-ва... Подадох молба за напускане. Не я приеха.  
1952-ра... на 8 март, в салона на читалището, пред цялото се-

ло… те ме изключиха…  
Димитър Николов Шеев, Средна кула, Русенско.  
1944-та. Станах секретар на ЗМС. Като го забраниха, почнаха 

гоненията. Арести в ДС, тормоз, наряди.  
1950-та. Бях 28-годишен. Подадох молба за приемане в ТКЗС. 

На събранието говорих така, че всички напуснаха ТКЗС-то. И пак 
започнаха гоненията.  

1957-ма. Когато стана масовизацията, не можаха да ме нам е-
рят. Работех като каруцар в града.  

1958-ма. Започнаха да ме търсят с оръжие. Започнах да се 
крия. Нощувал съм при турци и при българи. И под открито небе. 
Арестуваха, пуснаха ме и пак ме арестуваха. А после – всичко 
свърши. Станах шофьор. 

Седем побелели мъже. Събудили са миналото. Чакат. Да съ-
будят отново затлъстелите съвести…  

Иван Димитров Шеев, Средна кула, Русенско.  
―Аз ще започна от 1943-та…‖  
Шест побелели мъже. Смутено се поглеждат в очите. ―Нали 

само за лошото след 09.09.1944 дойдохме да разкажем?‖  
Шест смутени побелели мъже.  
―Истината дойдохме да разка жем… И ще започна от 1943-

та… 
Баща ми беше десятник. Тогава имаше трудова повинност. 

Селата бяха разделени на десятки и всяка десятка трябваше да 
работи определено време за военните. Ние си бяхме отработили 
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трудовата – сечахме дърва от остров Люляка и с каруца ги извоз-
вахме до  5-ти пост. Те искаха още дърва. Баща ни каза – ―не‖. 
Заплашиха, че ще го арестуват. той се скри. Две нощи се кри от 
военните. На третата го арестуваха. Изтикаха камъните, дето  
бяхме подпрели портата, влязоха у дома и по риза го изкара ха. 
Беше късна есен. Тогава аз изскочих от къщи – те не ме очакваха, 
разблъсках ги, изпуснаха го. Гръмнаха няколко пъти и си отидо-
ха. На сутринта ни заставиха да работим. Изкарвахме трупите от 
брега на Дунава нагоре, до шосето, с нашите волове. Много това-
реха каруците и конете не издържаха… Карахме ги към 5-ти 
пост, но не всички. Две трябваше да закараме в града, за един 
фелдфебел. Баща ми отказа. Тогава ни биха. За първи път. До  
края на деня ме биха още веднъж. Подплашиха воловете. Едини-
ят падна в трап, едва го изкарах. Целият трепереше и беше потен. 
Тръгнах към къщи, да го заведа в обора, да го разтрия… не ми 
позволиха. ―Ще умре волът‖ - викам им. ―Нека умре, тук ще сто-
иш. Хващай кофата и носи вода. Вар ще гасим‖. ―Отработил съм 
си трудовата и волът ми умира. Отивам си.‖ Пребиха ме. И мен, и 
брат ми. Тате подаде жалба в Областното, в Русе. Арестували го в 
бръснарницата и го откарали в заставата. 18 дни и нощи… Неп-
рекъснат тормоз… Тероризираха ни по всякакъв подов и начин. 
най-после се отскубнахме и отидохме в Русе, при сестрата на 
баща ми. Тогава ходихме при Областния директор Иван Нешев. 
Разбарн човек беше, съчувстваше ни, но каза, че не може да се 
противопостави на военните. Най -накрая отидохме в 31-ви пост. 
Баща ми разказа каква е работата. Обещаха да уредят въпроса. Не 
вярвахме много, но така стана. Нямахме повече неприятности тая 
година.  

1944-та. Дойде есента. Дойдоха комунистите. Като  знаеха 
колко бой е изял тати от ―бившите‖, решиха да го правят ком у-
нист, народна пенсия да му дават. А тати им вика – ―Аз съм земе-
делец и комунист няма да станат. Нашето време още не е дош-
ло…‖. ―Ти като не искаш да станеш комунист, сина ти ще напра-
вим, ще го изучим, голям човек да стане‖. ―Туй дето не го искам 
за себе си, и за сина си не го искам …‖  

Още същата есен станах земсист.  
1947-ма. Всички земсисти ни направиха трудоваци и ни пра-

щаха в Ряхово да строим дига. Нормата според книгата беше 3.5 
кубика на ден, но за нас беше от 9 до 12 кубика. Един ден отказа-
хме да копаем повече от определеното. Биха ни със сапове. След 
смъртта на Никола Петков ни строиха пред дигата – ―Знаем, че 
сте Николапетковисти, изкопали сте си ямата‖… Не ни убиха. 
Оставиха ни цяла зима на палатки, да копаем камъни за Димит-
ровград. Тая зима сняг не падна. Това ни спаси.  

1950-та. Започнаха да гонят за наряда. Не можахме да го из-
пълним. Арестуваха татко. Цяло лято се крих по лозя и бостани. 
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Есента започнаха да гонят за ТКЗС-то. Баща ми подаде молба, но 
не го приеха – имали сме 5 коня и крави, не можели да ги изхра-
нят. Враг си, че не си в ТКЗС-то, а в ТКЗС-то не си, защото си 
враг… Чак през 1958-ма ни приеха. А дотогава гонения, замени… 
взимат ти хубавите ниви, дават ти лоши… И се мъчиш да живе-
еш. 

 
***   
Седем побелели мъже. Мълчат. Всичко са казали. Истината за 

миналото. Гонения, насилие и произвол. 45 години стигат. 45 ли? 
Или 55? Или 66? Или много повече… 

Седем побелели мъже. Всичко са казали. Чакат. Думите да се 
превърнат в удари. И да ударят затлъстелите съвести на тези, 
които трябва да въздадат справедливост, защото времето е наше, 
но не чака. 

Наше ли? На тези седем побелели мъже? На техните семейст-
ва? На техните съмишлиници?  

Времето твърде бързо изтече през пръстите ни, изгубихме го и 
не е наше… 

Времето задържаха в шепите си тези, които поискаха да изм и-
ят с него ръцете си… и лицата си… 

Сега то е тяхно. 
И искат… Не да го задържат. Искат да го върнат назад. Твър-

де много назад… Повече от 100 години назад, когато… току -що 
освободили ни от едно твърде дълго робство, ни накараха да 
търсим из Европейските казарми новия си господар… 

 
октомври, 1993 
 

„Реши се и ще си свободен”, изд. „В. Люцканова”, С., 2001   
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ОЩЕ ЗА ... МИНАЛОТО В МЕН... 
  
Неделя следобед.  
Слънчево и мразовито.  
Мониторът, бял като лист, в упор ме гледа.  
Пак трудно се пише първият ред върху белия лист.  
Пак трудно е – да започнеш. 
Отшумя конгресът на БЗНС.  
Сама съм. 
Заглъхнаха виковете ―единство‖.  
Изпразни се залата – от напращели емоции, от желание и на-

дежда за ново, за друго, за… нещо – в дясното политическо прос-
транство, в обществения живот, в тъй бързо идващото Утре на 
България… и на Земеделския съюз.  

Все още нося, залепнали за клепачите си, лица на непознати и 
на познати, които се усмихват и кимат и спират… за да говорят с 
мен, да се здрависат.  

Все още нося дъхът им, все още – погледите им ме преслед-
ват. 

Очакване, че нещо най -после ще се случи… 
Отворени очи, протегнати ръце – това ли е светът, който се 

гради?  
Бих искала – да беше. 
 
*** 
Неделя, следобед е.  
Мразовито и слънчево.  
Ноември, 1991 г.  
Току-що бяхме изгубили изборите… ние, земеделците.  
Току-що, в новата ни история, отново бяхме изхвърлени, вън.  
Този път, законно и честно, след избори, които бяха спечеле-

ни от демократичните сили… Онези, новите, сините, силните.  
Отново българският земеделец остана без своя власт, без 

свои…  
Отново онези, най-страдалите, вградили себе си в новата ни 

демокрация, бяха забравени.  
Забравени ли?  
Не. 
За тях никога не се заговори.  
През изминалите, тогава, две години на гласност.  
През изминалите, днес, петнадесет години промяна. 
Идваха и си отиваха – властниците. 
Реформирани и не чак толкова комсоциалисти, демократи, би-

вши царе. 
Никой от тях не заговори за страдалците.  
Никой не каза дума за борците.  
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Никой не каза дума за убитите, за разстреляните, за затваря-
ните… за осъдените ―врагове на народа‖… 

За ония, които не чакат награда, а само спомен, а само цвете в 
тревясал гроб или свещ на задушница, за безгробните… 

 
*** 
Мълчах, в старата къща, тогава.  
Мразовито и слънчево.  
Зъбите ми тракаха до печката, в скута ми спеше бездомно ку-

ченце, което бях направила свое. И разказвах на баба - за бъдеща-
та си нова професия. 

Разказвах й – за морето, за лекциите по политология; за ново-
то мислене, за старите хора, за нуждата от ново образование за 
новия ред. 

Тя кротко ме слуша, а после попита:  
- А книгата ти? Какво стана с книгата… Нали да пишеш е най-

важното?  
Усмихвам се гузно, кърша пръсти, кученцето се буди, ским-

ти… 
- Книгата… нали знаеш, няма да я издадат… Но откъси от нея 

публикуват във вестника, в ―Народно земеделско знаме‖…  
- Знам, знам, чета… а хората питат…  
Тогава, на вратата се почука. Кученцето започна да ръмжи.  
Отворих. 
Беше Димитър Рачев. Посинял от студ, с вдървени пръсти, 

стиска ръката ми.  
- Мога ли да вляза? Разбрах, че си дошла. Нося ти нещо.  
И без да чака отговора ми бързо изува галошите и влиза.  
Кученцето седи на стола ми, бърчи нос, върти опашка. Не знае 

влезлият дали е чужд, дали е свой.  
А бай Димитър разкопчава кожуха си и вади нещо слънчево 

изпод вълнената си фанела. Разтваря го, простира го на одъра.  
- Това е знамето на нашата организация… Когато стана стра-

шно, зазидах го… Направих дупка в одаята, извадих две тухли и 
сложих знамето… Четирийсет години там стоя… Не го извадих 
когато смениха Тодор Живков, не го извадих и преди, когато с 
теб говорихме… Сега, като разбрах, че си дошла… знам къде е 
мястото, нали аз градих къщата… толкоз дълго съм го помнил… 
колко педи от пода, колко педи от ъгъла… Престраших се, изва-
дих го… ей го… ти вече книга си написала, то вече всичко се 
разбра… ама, нейсе… не за това…  

И млъква. Треперят ръцете му. Отрудени честни ръце. Навеж-
да се, оправя гънките на знамето, изтупва хоросана, впил се в 
тъканта му… 

Грее знамето, оранжево, като слънце. С ликовете на Стамбо-
лийски и Никола Петков… Кой го е шил, кой ги е бродирал… не 
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питам … само гледам тежката коприна, ресните, гънките… хоро-
сана, държал го в плен четирийсет години… Рони се, пада по  
покривката. 

И си мисля как пиша продължение на книгата. Представям си 
– как описвам тази сцена… със слънцето в стаята, изгряло върху  
твърдото бабино легло. С Димитър Рачев, с хоросана, с историята 
му за дупката в зида… Зазиданата тайна на тайната организа-
ция… зазиданият дух на нейните чеда… И докато мисля, слушам 
го… 

- Не искам нищо лошо да ти кажа, само че… хората говорят… 
писала си, че съм предател… че ме били пратили от Държавна 
сигурност да я убия… не съм им служил никога, кълна ти се… 
ей, на, ръка на баба ти целувам… Не съм им служил никога и 
никого не съм предавал…  

Мълчах. Не знаех как да го погледна. Уж исках добро да нап-
равя. Уж исках… да извадя героите от забвение, да разкажа тя х-
ната история… да създавам … новата история? Не, просто да 
кажа истината… 

А тя, истината, знаем, има много лица. И всяко от тях е озъбе-
но. И всяко от тях хапе. Кого и кога? 

И как стана така, че истината, онази, скриваната, истинската, 
ухапа не когото трябва… 

Мълча. Кученцето седи на стола ми и върти опашка. Вече е 
решило – кой е свой и кой е чужд…  

- Прости ми, бай Димитре. Не съм го написала така, че да се 
разбере погрешно. Не съм написала, че си предател… Ти не си… 
И ти си жертва, като всички, като нея… прости ми, бай Димит-
ре… 

- Не ти се сърдя… аз, такова, не съм го чел… Хората така го-
ворят… 

 
*** 
Затварям очи и стискам зъби. Тогава.  
И днес. 
―Хората така говорят‖… 
Кои хора?  
И какво точно говорят?  
Мълча и стискам зъби.  
Днес. 
Кому е нужно героите да се превръщат в предатели?  
Кому е нужно да се мърсят заспалите гробове?  
Кому? 
Кому! 
Кому… 
До болка все същото.  
Прости ми, бай Димитре…  
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Прости ми, днес, където и да си…  
Дух? Пръст? Присъствие в нечие съзнание… Прости…  
Не написах продължение на ―Миналото в мен‖ тогава… 
Прости ми, лельо, не те намерих...  
Бях уморена, изтерзана, омерзена. 
От избори, от загуби, от битки със стени.  
И ―Миналото в мен‖ стоя захвърлено, изхвърлено… Не месец, 

не година… а четири… 
Прости ми, бабо. Не успях да издам книгата навреме, за да я 

видиш… ―Миналото в мен‖… Миналото, което ти сложи в мен. 
Боли. Прости ми, че не стигнах до края… 

―Обществото, изградено върху кръв и терор не даде щастие и 
благоденствие никому. И нека го покрие забравата.‖  

Сложих точката...  
А обществото, изградено върху кръв и терор, не бе покрито от 

забравата. 
То бе врасло в нас. Обсеби ни. Отрови ни. И се пренесе в 

„Днес‖. 
Все още пием от старите му корени. 
Все още. 
Трови ни. 
 

20.11.2004 г. 
 

gabriellezz.wordpress.com, 21.11.2004  
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VII. БЕЛЕТРИСТИКА 
 

1. РАННИ ТВОРБИ 
 

Когато поезията, т. е. Вселената, за първи път се стовари 
върху мен, не можах да я овладея. Нужна ми бе ръката на мама, 
нужни ми бяха безсънните нощи на две години, през които това, 
което успявах да уловя и запиша върху белия лист, оставаше  
бледа сянка на звездните експлозии в главата ми...  

Поезията се изплъзваше, но с писането на проза не бе така.   
Разбрах, че прозата е отвореният ми път към отговорите на 

въпросите без отговор...  
Пътят, който намерих в художествената измислица, в 

изящната словесност на белетристиката... 
 
 

ГЕНЪТ НА СМЪРТТА 
 
Слънцето залязва. В стаята нахлуват кървави отблясъци, заед-

но с настъпващата нощ. Уморените ми очи наблюдават играта на 
угасващите лъчи с чупките на кристалната чаша пред мен. Хиля-
ди отблясъци се пръсват - като разбит кристал. Но чашата е здра-
ва. Протягам ръка към ампулата - за кой ли път. Срязвам я и изси-
пвам съдържанието й в чашата с пречупващите се лъчи. Калиев 
цианид - гледам го с безразличие през красивото стъкло... 

... 
- Открих, открих! Открих! 
- Какво става? 
- Кой крещи като луд?! 
- Това е научна лаборатория, а не панаир... 
- Открих! Открих! Открих! 
... 
Тогава открих гена на смъртта. И станах безсмъртна. 
- Открих гена на смъртта - сега сме безсмъртни!!! Разбирате 

ли?  
- Глупости. 
- Глупости ли? Защо да са глу пости - тя отдавна работи върху  

този проблем. 
- Това не е проблем - това е безумие. 
Така мислеха хората от моята лаборатория и моя век. И бяха 

прави. Защото не бяха готови. 
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- Елате, ще ви покажа нашето безсмъртие. Сега ще бъдем като 
богове. Хората ще станат богове. 

- Богове ли? Не безсмъртието прави боговете, а съвършенст-
вото... 

- Разбира се, но мо жем ли да станем съвършени без безсмър-
тие? Безсмъртието е път към съвършенството. 

- Няма съвършенство. Това е утопия. Както боговете са уто-
пия. Въплъщение на представите ни за съвършенство. 

- Скептик - нима не вярваш в моето откритие? Нима не вяр-
ваш в бъдещето? 

Погледнах очите му - в тях имаше усмивка и любов - послед-
ните усмивка и любов, които видях в очите на човек - като човек. 
Тогава не им обърнах внимание - не ми бяха нужни. Сега... много 
е късно... 

- Естествено вярвам, но само защото е твое откритие и те пра-
ви щастлива. 

Приех думите му като лична обида и отвърнах с първото кли-
ше, което ми дойде на ум: 

- Щастлива съм, защото ще направя хората щастливи. Защото 
открих щастието им. 

- Ти направи само едно научно откритие, което трябва да оста-
не в лабораториите, защото, ако излезе вън от тях, ще се превърне 
в бич за чо вечеството. 

Това вече преля чашата на търпението ми: 
- Какво, да остане в лабораторията? Още сега трябва да се 

опита... 
- В никакъв случай - това е антихуманно... 
Така беше, но исках да бъда безсмъртна. През целия си живот 

бях се стремила към то ва. И когато открих пътя към безсмъртие-
то, не очаквах, че така ще реагира най-близкият ми човек. Той по-
не трябваше да е подготвен за то зи ден. А не беше. И от това ме 
заболя. 

Тогава мислех, че не е до расъл. Сега разбирам, че аз не съм 
била. 

- Представяте ли си живот... безкраен живот, без страх от 
смъртта... 

- Живот без смърт! Зву чи зловещо. 
- Звучи прекрасно - няма да има предатели, няма да има страх-

ливци, малодушни, самоубийци, страдалци... Нали страхът от 
смъртта прави хората зли. 

- Страхът от смъртта прави хората такива, каквито са. Защото 
пред лицето на смъртта човек смъква всички маски. И пред лице-
то на смъртта прави равносметка на изминатия път. Ако не съще-
ствуваше смърт, хо рата биха изживели живота си безполезно. Не 
е ли страхът от смъртта силата, която движи умът на смъртния 
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гений и го кара да тво ри, докато има сили, докато има живот... 
Боговете не са гении - само хората раждат гении... 

- А не е ли смъртта тази, която отнема от човечеството вели-
ките му умове? Представете си, че всички гении, които са живели 
досега, не умираха... 

- Старите гении щяха да се изчерпят, а нови нямаше да се ро-
дят. Хората не са бо гове и не са свикнали с безсмъртието. То ще 
ги унищожи. 

Не бях забелязала, кога общият разговор се бе превърнал в ди-
алог между мен и него - най-близкия човек, който някога бях 
имала в света. Затова гласът на стария ни про фесор ме стресна: 

- Какво сте седнали да философствате - гении, смъртни, бого-
ве, и забравяте хората - милионите, милиардите - къде ще живе-
ят? Или смятате, че като станат безсмъртни, ще престанат да се 
раждат нови хора? Ако е така - по дяволите всичкото безсмъртие. 
Светът ще остарее, ще се умори, ще се изхаби. Ще се изроди. Ще 
станем като боговете - затворена каста от съвършени безполезно-
сти... Пък и мислите ли, че ще има поне един чо век, който ще се 
съгласи да стане безсмъртен?  

- Разбира се, аз. 
- Ти разбираш ли какво говориш? Ти? Не ти... 
Не исках да слу шам - аз цял живот бях искала това. Съвър-

шенството на боговете. И безсмъртието беше пътят. 
- Аз открих гена на смъртта. Аз искам да стана безсмъртна. И 

вие ще ме направите безсмъртна. Длъжни сте. 
... 
- Длъжни сте... 
Последните ми думи като човек. Още зву чат в ушите ми като 

далечно ехо. Старала съм се да живея така, че да не съжалявам за 
изминалите дни. И за тези думи не съжалявам. 

Човек иска да знае от къде е дошъл и накъде отива. Иска да 
проникне в небитието. Иска да стигне до звездите, да надзърне в 
атомите и по-нататък... да разбие елементарните частици и да ов-
ладее енергията им и по-нататък... Човек иска да знае всичко - за 
своите предшественици и за сво ите потомци... 

Аз знам всичко. Пропътувах Вселената. Отговорих на всички 
въпроси. За мен тайни няма. Цената... Цената е страшна. Прежи-
вях много - много страдах и много видях... Бях бо гиня на вашите 
праотци, хора на днешната цивилизация. Бях жрец в храмовете на 
Египет, бях царица в Месопотамия. Изучавах писмото на възлите 
при инките и астрономията на маите... Излетях с тези, които пост-
роиха платото Наска. И се завърнах... 

Присъствах на много научни открития. Гледах как учени осле-
пяват над сво ите стъкленици. Не ги предупреждавах за опасност-
та. Бях жестока, но нима някой е предупреждавал гениите на моя-
та цивилизация? Гледах как хо ра отиват на клада, за да отстояват 
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отдавна известни ми истини. И не спирах палачите. Нима някой е 
спирал палачите на моята цивилизация? 

Преживях двор цови преврати, бунтове, въстания и револю-
ции. Можех да ги предотвратя. Можех да ги насоча по друг път. 
Не го направих. Нима някой го е правил тогава, когато се е ковя-
ла историята на моята цивилизация? 

Аз не бях безучастен зрител на тези събития. 
Жреците ме убиха в Египет. От отрова умрях в Рим... Бих се 

под знамената на Жана д’Арк, оставих главата си в ко шовете под 
гилотината на Робеспиер... И през всичките войни воювах - с 
бронзов щит и меч, и с железни доспехи на кон, и око пи ―на нож‖ 
превземах, и летец-изтребител бях... Тежат... милионите години и 
животи... тежат. 

Слънцето вече е залязло. Черната чаша стои пред мен... Едва 
виждам очертанията й в рамката на черния прозорец, но знам - 
пред мен е. 

Пред очите ми е цялата история на Вселената - с всичките не-
йни слънца и всичкия Разум - под небесата на планетите им... Те-
жат... милионите светове... и оня ден...  

- Длъжна си, длъжна си... 
Неговият глас в телефонната слу шалка ме стресна. Гласът на 

най-близкия човек, който някога съм имала... Да, и то ва се случва 
- някой да се прероди в някого... някъде... стига да е минало дос-
татъчно време. Но сега ролите са сменени - аз съм зрялата, той 
незрелият: 

- Длъжна си - нямаш право - да държиш такова откритие в та-
йна... Та това е... гениално... Генът на смъртта! Представяш ли си 
- живот без смърт... Безкраен живот без страх от смъртта... То ва 
принадлежи на човечеството - нямаш право да мълчиш... 

Затварям телефона. Може би е прав? Трябва да размисля... Но 
- що за лицемерие? Въпросът е решен - веднъж завинаги. Аз ня-
мам право да издавам откритията на моя век. Толкова пъти мъл-
чах. Не отстъпих пред кладите, няма да отстъпя и сега, пред гласа 
от телефонната слу шалка... гласът на най-близкия човек, който  
някога съм имала. Какво от то ва, че се отнася до мое откритие? 
Аз не го дадох на моя век, няма да го дам и на този... Аз знам как-
во е безсмъртието, знам, че то не е за чо вешки същества... Може 
би съм егоист? Може би и други трябва да се до коснат до него... 
Може би - толкова дълго живях сама... 

И не станах съвършена. Не станах, въпреки безсмъртието. Не 
се освободих от страха пред смъртта. Не станах по-умна, не ста-
нах по-добра. И не направих друго откритие, освен моето първо 
откритие, което направих като смъртна... 

Аз само научих отговорите на въпросите без отговор... Но как-
ва полза от това - отговори ще бъдат давани от следващите поко-
ления и въпроси без отговор ще има. Винаги ще има, но винаги 
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ще бъдат други... И хората ще вървят към своето бъдеще - ще 
вървят напред и без да са безсмъртни. И ще бъдат хора - и добри 
и лоши, и глупави и умни, и нежни и груби... и няма да бъдат съ-
вършени, защото са хора, а не бо гове, и защото... не безсмъртието 
прави съвършенството... 

...Искат от мен гена на смъртта... нека го открият сами... аз ня-
ма да преча на това откритие, но нека то бъде тяхно... 

... 
Вдигам чашата с калиев цианид, до пирам я до устните си и 

пия. Чувствам смъртен ужас, макар да знам, че няма да умра. 
Утре ще открият трупа ми, вдруги ден ще ме погребат. А след 

това... 
След това отново на път. На път към бъдещето, към неизвест-

ното... 
 

1978 г. 
 
откъси, „Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000  
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ЛИВАДАТА 
 
Бездънно синьо небе. Изгряващо слънце. Тишина. Безкрайна 

зелена ливада с искряща роса. Малка птица се стрелва, излита, 
изчезва в простора. Безмълвие. Тесен път се вие, губи се в дале-
чината. От едната страна на пътя ниви, гори, села, живот. От дру-
гата - безкрайна зелена ливада с бездиханен въздух. От едната 
страна на пътя селяни работят и пеят. От другата - неподвижност 
и беззвучие. Над всичко - бездънно синьо небе с изгряващо слън-
це. Селяните се отдалечават от пътя - удавят се в нивите. Птиците 
замлъкват. Отлитат от селяните. Потъват в небето над тях. Проз-
рачното слънце оплътнява, издига се. Сипе жар и неподвижност 
над ливадата. 

Рязък смях разби тишината на късове. По безкрайния път ти-
чат две деца. Смеят се звънко, лудо. Тичат хванати за ръце. Спи-
рат, прегръщат се. Плаха целувка. И отново луд бяг, късове смях. 
Високо русо момче, очи с цвят на небе. Петнайсет - шестнайсет 
годишно. Високо чернокосо момиче, очи с цвят на но щта. Пет-
найсет - шестнайсет годишно. Спират задъхани до ливадата, ко-
сите им се милват. Момичето коленичи - зелено небе с розов об-
лак и черно слънце. То заравя розови пръсти в зелената трева. От-
скубва няколко крехки стръкчета. Разпилява ги върху косите си. 
Момчето се навежда, грабва едно от тях. Детелина... с четири ли-
ста. Тишината се смее. Момичето скача, иска да вземе цветеца. 
Момчето побягва. 

Розово момиче гони момче с детелина. После спира. Заравя 
побелели пръсти в пръстта. Момичето търси детелина с четири 
листа. 

Огромно синьо небе, припичащо слънце, тишина. Безкрайна 
зелена ливада и път. Високо русо момче стои сред пътя - само. 
Чернооко момиче тича в ливадата - само. Момчето я вика. Тиши-
ната поглъща гласа му.. 

Колела на карета изтракват по белия път. Ру са жена слиза. 
Слага бяла длан върху рамото на момчето. Майката. Очите й зак-
линат - да се вър не.. Сърцето й предлага нежността, грижите, от-
литащото детство. .. Детето е пораснало. И чака любовта. Тъжна 
усмивка върху  бяло лица. Тропот от ко лела на карета. Тишина. 
Поглъщаща, размиваща, разяждаща. 

Огромно синьо небе и слънце в зенита. Безбрежна зелена ли-
вада. Бели птици гонят простора. Изтракват колела на карета. 
Едър мъж слиза. Бащата. Протегнал ръка към сина, той предлага 
кариера, богатство и слава. Момчето чака момичето от ливадата. 
Въздишка, насмешлива усмивка, тишина. 

Сред зелените цветя на ливадата момичето с смее и пее, търси 
любовта. От другата страна на пътя момчето безволно се отпуска 
на земята, чака любовта. Тропот на конски копита. И смях. Прия-
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телите. С щастливи лица те предлагат забавления, удоволствия, 
лудории. Момчето мълчи. Очите му се разтварят в простора. То 
казва ―не‖. Тишина. Като бездна, поглъщаща всичко. 

Бездънно синьо небе, здрач. Безбрежна зелена ливада  път. 
Пукот от конски копита. Самотен конник в бял облак от прах. 
Момчето вдига очи. Пред него е Тя, бяла, бленувана, сънувана - 
гледа го с огромните си очи, усмихва се с про зрачните си устни. 
Момчето стои вко ренено в пръстта. Мечтите идват, разпиляват 
се. То гледа усмихващата се съдба. Очите й пробиват пространст-
вото. Пелената на ―днес‖ се разкъсва. Неуловимите сенки на неу-
ловимото бъдеще се разпиляват над прашния път. Ро зовата рокля 
на момичето от ливадата се разпада на съставните си ато ми и се 
превръща в изгубено щастие. С вкочанени пръсти момчето по-
търси детелината с четири листа. Не я намери. През разкъсаното 
време, съдбата протягаше бели ръце и го викаше, обещавайки 
всичко. Слънцето изчезна. Тишина скри ливадата и момичето, 
търсещо щастие сред цветята й... 

... 

...Небето над ливадата е синьо, безкрайно бездънно. Огромно 
кърваво слънце хвърля последните си лъчи към земята. Изгоря - 
погълнато от черните очи на самотна девойка. Увиснала между 
небето и земята, тя изтръгна душата си и разкърти тишината над 
ливадата. Едно бяло видение хукна към слънцето, към хората, 
към живота. 

Девойката тичаше през ливадата. Тичаше - през дните и нощи-
те, през сезоните, през го дините. Тичаше - към залязващото 
Слънце. 

...От бездънното синьо небе Слънцето пече земята. Сенки ня-
ма. Тишина и коленичила жена. Черните й ръце разравят тревата, 
уморени от безсмислено търсене. На щастието ли? Устните й ске-
птично се усмихват. Илюзиите са мъртви. Годините и напразното 
търсене са я направили мъдра. От огасналите й очи надничат от-
чаяние и примирение... като от очите на всички мъдри хора в бе-
зизходица. Жената бавно ровеше тревата и се влачеше към заляз-
ващото Слънце. Черни сенки се врязваха в челото й. Животът ми-
наваше. Жената вървеше, търсеше и си налагаше да вярва. Върве-
ше и не мислеше - мислите биха я спрели. 

... Бездънно синьо небе с изгряващо Слънце. Безкрайна зелена 
ливада с искряща роса. тишина. Една старица лежи, просната на 
тревата. Пръстите й са впити в пръстта. Бавно се изправя. Пре-
гърбена и тънка, тя обръща гръб на Слънцето и върви - към Зале-
за. Костите й потракват изпод разядена от бръчки кожа, краката й 
се подгъват. Пръстите й разравят тревите - защо? Тя не помни 
смисъла на безкрайното вървене към хоризонта. Забравила е - ка-
кво има зад него. Забравила е хората и детелините с четири листа. 
Изгревът осветява гърба й. 
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Бездънно синьо небе. Безкрайна зелена ливада. Сива магист-
рала разрязва земята на две . Мълчание - между небето и земята. 
Карнавална карета изтраква по сивия път. В кух череп проблясват 
сълзи и звънкият смях на момиче. Нещо помръдна в кухата гръд 
на скелета. Трепна между ребрата му и излетя - малка зелена пе-
перуда с четири крила. Вятърът я грабна, завъртя я и я върна в ку-
хата гръд. Там тя се пре върна в сърце. То трепна и изгоря - от 
звънкият смях на едно момиче. 

Карнавално шествие шества по магистралата - крехки и проз-
рачни хора и коне. И карета - с овъглен скелет на капрата. От ед-
ната страна на магистралата роботи обработват земята. От друга-
та - старица сред зелена трева търси щастие. Вятър посипа в ръ-
цете й пепел - от изгорялото сърце. Тя вдигна главата си и срещна 
погледа на скелета. Протегна ръцете си към него - към края на ли-
вадата. 

Закапа кръв - от стър чащите бодли на телената ограда... 
 

1981 г. 
 

„Треди под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000  
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ПРЕДНОВОГОДИШЕН СЛЕДОБЕД 
 
Връщаше се. Вървеше с празна глава. Вървеше бързо, с широ-

ка крачка. Стъпваше твърдо, уверено – без да се забавя и без да 
избързва. Не спираше нито пред колите, нито пред светофарите, 
нито в най-гъстата тълпа. Хората се отдръпваха, колите скърцаха 
със спирачките си, а светофарите продължаваха да мигат…  

Връщаше се вървеше с празна душа. При всяко вдишване ост-
ра болка пронизваше сърцето. При всяко  издишване плътна те-
жест се трупаше върху онова пулсиращо кълбо, при спирането на 
което преставаме да съществуваме. При всяка крачка мозъкът се 
люшкаше като желе и всяка мисъл, плуваща през него залепваше, 
задръстваше главата и болеше. Нищо. Продължаваше да се дви-
жи в тълпата – като сърф през морски вълни, при силен вятър.  

Стъмни се удивително бързо – като в зимен следобед. Разтво-
риха се чадърите. Валеше мъгла, превърната в сняг. Тротоарите 
прогизнаха. Плочките се надигнаха – за да избълват кал.  

Връщаше се. Вървеше с празни очи. По лицето се стичаха ка-
пки вода – като сълзи… Или сълзи, като капки вода?! Косите се 
намокриха и залепнаха за главата. Влагата проникна през дрехите 
и се впи в плътта. Беше тъмно и шумно. Без реклами. Без витри-
ни. Нещо се скъса – безпричинно, неочаквано. Нещо се скъса – в 
гърдите? Или в черепа… И очите прогледнаха. Причина или 
следствие – все едно - очите прогледнаха. И видяха хората… 

Животът кипеше в този мокър зимен следобед. И всеки вър-
веше с някого – засмени лица с несигурна стъпка. Нещо се скъса 
и очите прогледнаха. Самотата се натрапи. Нещо студено пролази 
в кухината, където сърцето болеше. Нещо студено пролази и там, 
където мозъкът лепнеше. Походката остана същата – плавна бър-
за и сигурна. Нещо се скъса – студът тръгна по вените и сухожи-
лията; дланите и стъпалата се сгърчиха; тялото се скова. Похо д-
ката остана същата.  

Снежинките се стапят в калта. Светлината гасне. Тълпата шу-
ми. Черен новогодишен следобед.  

Връщаше се. Хората се отдръпваха – като вълни, които се раз-
биват в носа на сърф, при силен вятър… Или – като пустинен 
пясък, който се свлича пред лицето на Сфинкса.  

Самота.Осъзната и неизбежна.  
Страхът от самота е страх от себе си.  
Затворен кръг, в който разбиваме главите си.  
 

1982 г. 
„Треди под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000   
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 ПРИТЧА ЗА ИСТИНАТА 
 
Прозорците са замъглени от топлината вътре и от студа вън. 

През капките влиза дъгата.  
Прозорците са замъглени – светът е вън. Притчата в стаята ос-

тана. 
Прозорците са замъглени – покриха всичко с похлупак.  
… 
Светът бил млад.  
Толкова млад, че звездите били разбъркани, и нощем светели 

две Луни, и небето никога не ставало черно. Слънцето топлело  
повече, а някъде край него обикаляло друго Слънце – онова, кое-
то кара Плутон да се върти обратно.  

Светът бил млад. Нашият свят, защото някъде световете ум и-
рали. 

Тогава в него бродели два Духа. И понеже били само два 
(имало и други, но те били толкова малки, че няма да се заним а-
ваме с тях), всеки имал свое Слънце и своя Луна.  

Светът остарял. Духовете живеели – всеки със своята Истина. 
Само малките духове не знаели какво да правят – като виждали 
две Истини, те не знаели коя е истинската. (Но с малките – по-
добре да не се занимаваме.)  

Светът съвсем остарял и на небето останали само едно  Слънце 
и една Луна, а звездите се подредили в съзвездия. Тогава Духове-
те решили, че има една Истина и започнали да я търсят. И понеже 
били само два (с малките не се занимаваме), тръгнали да я търсят 
в двете посоки на Света. Белият Дух се отправил към Изгрева, а 
Черният Дух – към Залеза на единственото Слънце.  

Светът толкова остарял, че заплашвал всеки миг да рухне. То-
гава Духовете се срещнали. Белият вървял към Залеза, а Черният 
– към Изгрева на единственото Слънце.  

Горките Духове – те не знаели, че Земята е кръгла.  
Прозорецът е мокър. Светът се вижда на черти. Похлупакът е 

напукан – чака да се срути.  
- Защо не се занимавахме с Малките? – пита Малкият. 
И притчата започва отначало.  
… 
Светът бил млад.  
Толкова млад, че звездите били разбъркани по небето и но-

щем светели две Луни и денем греели две Слънца.  
В Света бродели два Духа. Те били толкова големи, че не 

виждали другите, малките духове край тях. И като мислели, че са 
сами, те искали да разделят света, защото всеки имал своя Исти-
на, свое Слънце и своя Луна. Но те са толкова големи, че ние 
няма да се занимаваме с тях.  

Светът бил млад.  
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Малките духове бродели из него – без своя Истина, без свое 
Слънце, без своя Луна. Те искали да имат само по една звезда и 
да вярват в нея. Но големите Духове не виждали звездите. И като  
не ги виждали, искали всички да вярват само в техните Слънца. А  
слънцата били две. И Луните били две. Само две.  

Светът остарял.  
Малките духове забравили своите звезди – те били толкова 

далеч. И макар Слънцата да не топлели, те се кълнели в тях –  
всеки малък дух в едно голямо Слънце.  

Светът съвсем остарял. Звездите намерили съзвездията си. 
Едната Луна се взривила, другото Слънце избягало. Останало  
само едно. Но чие било то?!  

Светът толкова остарял, че заплашвал да рухне… 
Звездите са големи и топли Слънца. За всеки малък Дух – по 

едно далечно Слънце… 
Светът, настръхнал от омраза се руши.  
Руините с трясък падат върху  човешките души.  
 

1983 г. 
 

„Треди под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000  
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ДЕТЕТО 
 
Детето е седемгодишно.  
Жив къс енергия, ако енергията може да съществува на късо-

ве. Купчина мускули, в която е акумулирана сила с неизвестно  
направление.  

Пулсираща ярост. Необходимост от свобода, обуславяща не-
възможността на покорството.  

Бясно желание да се наложи; да грабне своето, ако не му се 
даде. 

Борба за съществуване.  
Борба за утвърждаване на нещо съществуващо.  
Борба за признание.  
Воля да  видим своето ―Аз‖, сред многото ―те‖.  
Детето е седемгодишно. Крещи неистово.  
- ―Защо викаш?‖  
- ―За да ме чуеш!‖ 
- ―Не сме глухи.‖  
- ―НЕ ЧУВАТЕ!!! ИСКАМ ДА КАЖА!!! СЛУШАЙ!!! 
Детето е седемгодишно. Къс крещяща енергия, ако енергията 

може да крещи. 
Разговорът продължава.  
Разговорът е важен. Разговор-изповед на викаща смазана ду-

ша. В съседната стая една уста крещи – иска да смаже, за да не 
бъде смазана. Разговорът продължава. Детето крещи, нечуто.  

… 
Детето е седемгодишно. Куп дишаща болка, ако болката може 

да съществува на купове. В къщата е тихо и се стъпва на пръсти 
като в музей. 

… 
Детето е оздравяло. Камбана от смях - търкаля се и звъни на 

пода, сред играчките. Детето е седемгодишно – хваща се за един 
танк…  

В миг стаята се залюля и изчезна. В следващия дойде болката. 
В следващия – крясъкът. Ударът се е изгубил между двата мига.  

След две минути на бойното поле има два трупа, един танк и 
едно бързо отичащо и бавно посиняващо слепоочие. Един гърчещ 
се труп, който плачейки стене ―Защо ме удари?! Не исках…‖  

И един вцепенен труп, който, оправдаващ се шепне ―Ако уби-
еш, не можеш да кажеш: не исках… Има невъзвратими неща; има 
мигове, заради които бихме дали живота си – да ги няма… тогава 
не можеш да кажеш: не исках…‖  

- ―Защо ме удари?! Не исках!!!‖ 
Рефлекс на самозащита, или средство за възпитание беше?  
… 
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Детето е седемгодишно. Има сламена коса, млечна кожа, топ-
ли очи и мила усмивка. Когато спи, прилича на ангел или бебе. 
Спящото дете е друг свят – свят на сънища и приказки. Тогава то  
напомня колко е уязвимо. Душата на детето е чуплива. Пулсира-
ща кървяща рана, която не отразява, а поглъща всяка дума като  
болка. Душата на детето е гола.  

… 
Детето лежи в леглото и слуша – дъхът му е спрял от напре-

жение – кой мистриозух ще победи – малкият, или големият? 
Отговор няма. Детето чака. Майката спи. Гласът на четящата, 
пресъхнал, е прегорил гърлото й. Детето чака развръзката. Ще я 
дочака ли?  

Сухият глас като пясък се е разпилял. Вкочанено, с провисна-
ла глава, детето чете книгата, захвърлена на пода.  

Два чифта очи се срещат. Една ръка взима книгата и я оставя в 
други две ръце.  

Детето лежи в леглото и доволно чете. Успокоено, то разгръ-
ща страниците шумно – халтикозавъра изяде прокомпсогната.  

Вик. Майката е събудена. Детето трябва да спи. Книгата се 
стоварва върху главата на майката. Крясък, удар, крясък…  

Животните отпреди милиони години се разбягаха… 
… 
Вечер е. Майката е в кухнята, приготвя храната. Детето е в 

стаята си. Вик. ―Бързо! Ела!! Виж!!! ― Досада… Детето идва, 
очите му блестят, цялото е усмивка. Удря се в стена. В един м иг 
то е видяло един свят. Иска да даде този свят на своята майка. Но 
тя пържи яйца и не може да го  види; не го подозира. Тя чува само 
викът – досада. Един свят се сгромолясва разбит.  

… 
Детето играе. В играта участват всички – то иска така. Играят 

– един старец с инфаркт, един мъж с положение, една майка без 
нерви. Детето иска. То удря – с каквото има. Играта е такава –  
трябва да бъде убит убиецът на Линкълн. Горкият Джон Буут – 
убит е хиляди пъти. Горките съиграчи – получили са хиляди уда-
ри. Нищо. Детето играе. То е седемгодишно и трябва да материа-
лизира фантазиите си.  

… 
Детето е пораснало за един ден. Детето е ученик.  
Днес то отиде да играе само. Всъщност, така мисли майката, 

останала в къщи сама.  
Сред развалините на стара къща, първокласниците замерват 

подпухнал мъртъв плъх с остатъци от строителния материал, 
разхвърлян край новия блок.  

… 
Трудно е да се пише за детето.  
Трудно е да се прекрачи в света на детето.  
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Това е един странен свят, изграден от представи и действие.  
Никъде другаде идеята и изпълнението не са така непосредс-

твено свързани, както в детската игра. Връзката между физичес-
кото и духовното е толкова съвършена, та в много случаи не я 
забелязваме и като сливаме едното с другото, отричаме интелекта 
у детето, виждайки само неговия физически еквивалент… 

 

1983 г. 
 

откъси, „Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000 
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2. МЕЖДУ  НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО НА ДУМИТЕ 
 

ОПИТ ЗА РАЗКАЗ  
 
Връщаха се от премиера. Вървяха по дългата алея на парка 

към дома си. Тази вечер тя беше много красива, излъчваше жиз-
неност – изхвърляше енергията си на снопове – в нощта. Вървеше 
под разлистващите се дървета, те жадно пиеха от нея светлина. 
Държеше ръката на дъщеря си в своята ръка. Миришеше на праз-
ник и на пролет. Зеленият дъх на листата правеше завръщането в 
къщи невъзможно. 

Отидоха на гости. Говориха за любовта.  
Как започна разговорът, никой не знаеше. Дори кой го започ-

на - не се разбра. 
Двата лагера бързо се оформиха. Пространството в стаята се 

раздели. Двете му половини издълбаха траншея в средата. Дваде-
сетгодишните останаха от едната страна; четиридесет и петгоди-
шните от другата. Дванайсетгодишното дете балансираше по  
средата. Би могло да се каже, че борбата беше за него. Ще повяр-
ва ли то в любовта? Двайсетгодишните знаеха, че след няколко  
години детето ще мисли като тях – цинично и хладно, за човеш-
ките чувства. Четиридесет и петгодишните се надяваха да спече-
лят детето сега, за няколко години да го накарат да вярва в красо-
тата и силата на човешката любов.  

Тази вечер тя беше много красива и пръскаше жизненост край 
себе си – като фонтан от светлина. Никой не се учуди, когато тя 
каза, че ако позвъни на един човек, той ще дойде веднага – не бе 
го виждала от двайсет години. Беше прекрасна вечер, в която  
всички се шегуваха, говорейки за любовта – и майки, и деца.  

Никой не се учуди дори когато тя вдигна слушалката и далеч-
ният звън на чужд телефон проехтя в стаята. Братовчедка й я 
познаваше от дете – буйно момиче със странни хрумвания. Поз-
наваше и мъжът, на който звънеше – той бе част от общата им 
младост. Дъщеря й я познаваше от петнайсет години – нереши-
телна жена, която обича да говори, но не и да действа. Тя също 
знаеше на кого се обажда – знаеше всичко за нейната младост.  

В стаята бе тихо – отломка от света, захвърлена далеко. Само 
телефонната слушалка и тихия сигнал приличаха на надежда за 
връзка и завръщане.  

Бе толкова тихо, че отвъдният глас прокънтя като гръмотеви-
чен тътен. Шумът от затварянето на телефона бе изстрел.  

Никой не се учуди на тази развръзка.  
Племенникът й я познаваше малко – просто като чаровна же-

на. Племенницата й бе разочарована. За дъщеря й всичко, което 
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се случваше в този миг, спрял потока на времето, започваше да се 
превръща в присъда, без надежда за обжалване.  

Само братовчедка й чакаше. Знаеше, че това не е краят.  
Траншеята беше преместена. Сега тя очертаваше мястото, къ-

дето подът на стаята пресичаше сферата, която  отделяше жената 
с телефона от света.  

Тази вечер тя беше много красива. Стоеше сама в празното 
пространство край себе си и жизнеността й не стигаше дори да 
помръдне ръката й. Стените на сферата, която разделяше света на 
две бяха плътни, макар и невидими. Тя стоеше сама с телефона – 
изхвърлена. Стените отъняваха. Скоро пространството отново  
щеше да стане еднородно. Думите, които отново щяха да напра-
вят вечерта приятна и безлична стояха вече върху устните на 
двайсетгодишните. Необикновеното се бе докоснало до тях и 
отлиташе. Щеше да си иде без следа, без спомен, без нищо… 

Стените, които разделяха света, съвсем отъняха. Никой не 
обърна внимание на тихия телефонен сигнал. И на далечния глас, 
който нахлу в стаята. И на нейния глас, звучащ нереално. Цялата 
тя изглеждаше нереална – красива, жизнена, друга. Всичко бе 
друго – каквото никога не бе било.  

Дванайсетгодишното момиченце пляскаше с ръце, подскача-
ше из стаята и писукаше от радост – на какво ли се радваше? 
Двайсетгодишното момче се разхождаше от вратата до прозоре-
ца, хванал с две ръце косата си и недоумяващо шепнеше – ―иди-
от‖ – на себе си ли го казваше, или на другия? Дъщеря й мълче-
ше. За нея приказката още не бе свършила. Братовчедка й се ус-
михваше – какво мислят двайсетгодишните бе без значение; лю-
бовта роди света…  

Приятелят от преди двайсет години тръгваше към младостта 
си…Тази вечер тя бе много красива. И върна времето с двайсет 
години назад. 

… 
Дъщеря й остана сама в празната къща.  Дълго я чака, после – 

заспа. И беше щастлива, защото бе разбрала, че майка й е на два-
йсет и пет… и винаги ще остане на толкова – поне за един човек. 
Засънува – как идва утрото и каляската на Пепеляшка се превръ-
ща в светлина и само стъклената й пантофка се  търкаля из праха.  

 

1983 г. 
 

„Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000 
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ПОСЛЕДНИЯТ СКОК 
 
Само този, който е виждал светлина, може да даде определе-

ние на Мракът… Или този, който е между Галактиките.  
Само този, който е докосвал живи мъртъвци, може да даде оп-

ределение на Ужасът… Или този, който сам е бил мъртвец.  
Когато се събудиш и изсипеш погледа си в черното, и съска-

нето на компютрите навлезе в теб; и илюминаторите бълват Ни-
щото; когато се изправиш и видиш пред себе си стена; когато  
изкрещиш и чуеш ехото… и коленичиш, но няма пред кого; кога-
то видиш светлина и не знаеш откъде е; и в мозъка ти идва някой 
и не знаеш кой е… - тогава викаш и не чуваш ехото, и съсъкът на 
живите машини спира. Тогава ти докосваш мъртъвците-хора… и 
падаш… 

*** 
Сега, когато съм свободна да избирам заниманията си, реших 

да пиша. Всъщност, тази свобода е бездействие – всеки запълва с 
нещо своя страх. Но тази свобода е и очакване на неизвестното. 
Тя е и надпревара с времето. 

Предстои ни най-големият скок…  
Последният скок… 
Изгревът… Очите ми плуваха в синьо… Недостижима синева. 

Изгревът –  лилавата заря и червеното  петно на Слънцето. Старата 
Земя – с кристалните си върхове от лед; Старата Земя с гори, с 
листа и светлина… Беден език. Осакатено съзнание, което дола-
вя, докосва се но е неспособно на направлява, което се опитва да 
прозре, но е неспособно да промени… Бавно се променя всичко в 
нас… И този изгрев остава един и същ в паметта на компютрите 
и в паметта ми… 

… 
Аз гледах този изгрев и в онзи ден, когато щяхме де докоснем 

Земята, или тя да ни докосне – с излъчването си. Всички уреди 
бяха насочени към нея… И чакахме… ―Тахис‖ летеше със сто  
хиляди км/сек към Слънцето. Не бързахме. Това беше краят на 
пътя.  Нашето Слънце беше същото – съвсем обикновена звезда, в 
края на Галактиката си. 

Сега е трудно да кажа каква точно бях тогава, какви бяхме 
ние. Твърде много събития отминаха – започнахме да мерим 
времето с промените. Сами не разбрахме кога въпросите закънтя-
ха в празното пространство на черепите ни…  откъде дойдоха 
съмненията… Промъкваше се вълнението в нашите програмира-
ни мозъци… 

Първият ден… 
Пиша и съзнавам че това, което върша е противодействие на 

страха.  
Някъде в нас нещо се пука…  
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Висим в пространството и чакаме. Разрушената ни психика 
има нужда от опора. Висим в пространството и адсорбираме 
енергията на звездите… Изродени останки на изчезнала раса…  

Чакаме. И запълваме страха си с думи… 
*** 
Някога нашият малък свят беше прекалено добре подреден – 

обмислен, разумен, програмиран – още на Земята, преди повече 
от четири милиарда  години…  

―Тахис‖ бил първият кораб, способен да се движи със скорост, 
близка до скоростта на светлината. По онова време в Слънчевата 
система имало три обитаеми планети - полюсите на Марс били 
засадени със зелени растения; Венера била ―проветрена‖…  Лу-
ната отдавна била превърната в обсерватория и космическа пло-
щадка; Меркурий бил мина за редки метали… Тогава започвали и 
проучванията за използване на астероидите и за ―приближаване‖ 
до газовите гиганти.  

По времето, когато ―Тахис― бил построен, човечеството още 
не познавало собствената си звездна система.  

Каква е била еволюцията на нашата цивилизация след излита-
нето ни към Далечния Космос – не знаем. Твърде скоро сме изгу-
били Слънцето от погледа си… несъвършени уреди… 

Астронавтите са знаели само целта на полета  – откриване на 
Разум във Вселената и завръщане на Земята.  

… 
Пиша и мисля – това ли е бил краят на програмата? Завръща-

не… Но при кого?  
Пиша и мисля – каква е била тяхната цел… те са знаели какво 

означават четири милиарда години… 
Пиша и мисля… Защо беше необходима хибернация на еки-

пажа, когато ―Тахис‖ се забавяше и скоростта не можеше да ни 
запази от остаряване?  

Защо проспахме междугалактичните пространства?  
Защо компютрите и генетиците подбираха само онези генни 

комбинации, които бяха най-устойчиви на космическите мута-
ции…  

Защо са искали да ни запазят такива, каквито са били те, по 
времето, когато сме заминали… 

Пиша и мисля – какво са искали те? Да научат има ли Разум 
във Вселената… Или да запазят себе си?  

… Синева… и огнено кълбо. Морето и небето са слети в едно. 
Лъчите на Слънцето пробиват лепкавия въздух и прозрачните 
вълни. Екранът става зелен – водата оплътнява. Лъчите попиват в 
неподвижния ад на земната бездна. Става тъмно като в Космоса. 
От океанското дъно Слънцето изглежда по-далечно, отколкото от 
центъра на Галактиката… Бодната пустош навлиза през  илюм и-
наторите… 
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Пиша и мисля… Повече от четири милиарда години носим 
със себе си земните изгреви и земните залези, земните пустини и 
скали, земните гори и океани… Повече от четири милиарда годи-
ни… Взирахме се в тях и се възпитавахме да бъдем земни граж-
дани… 

Пиша и мисля – повече от четири милиарда години изучава х-
ме земна история… Цялата памет на човечеството е запечатана в 
паметта на компютрите ни…  

Пиша и мисля. Защо? 
Светът се рушеше, рушен от децата, кои то беше създал. Изяли 

Природата, която ги бе люляла в пазвата си през ранното им де т-
ство, човечетата вече изяждаха себе си. И още по -гладни става-
ха… за власт и за кръв и за ―още‖. Натежал от омраза, светът се 
рушеше… 

Пиша и мисля… 
Някога… нашите мозъци бяха прекалено добре подредени – 

без опасност от изненади, ние вършехме точно това, за което  
бяхме създадени… 

И все пак – въпреки всички програми, въпреки вложеният в 
нас стремеж към постигане на целта като единствен смисъл на 
съществуването ни, не открихме разум във Вселената.  

… Пребродихме нашата Галактика, отидохме и в други свето-
ве… не бързахме, анализирахме перфектно постъпващите дан-
ни… обходихме видимата Вселена. И ―по-нататък‖ нямаше… но  
Разум не открихме. И нас не ни откриха… 

… Връщахме се – у дома. С повече въпроси и с по-малко от-
говори… 

… 
Пътувахме към Земята и чакахме срещата си с нея… Уредите 

ни мълчаха… ―съвършените‖ уреди, с които открихме, че няма 
Разум във Вселената… 

Наближавахме Земята. Слънцето все по-силно светеше… поч-
ти така, както е светело преди четири милиарда години. Летяхме 
към центъра на системата – следи от разумна дейност нямаше. 
Астероидите бяха по местата си – недокоснати. Марс беше мър-
тъв – прашна пустиня.  

Страхувахме се да погледнем Земята – фанфари нямаше да 
има. 

Синята планета изплува на хоризонта – все още синя. 
Луната беше осеяна с кратери.  
Информацията от Земята беше категорична – там разум ня-

маше… И следи от разум – нямаше. 
Не я отминахме, както бяхме отминали толкова други плане-

ти, устремени към нашата цел… Тя беше нашият дом … затова 
изпратихме космически капсули с хора… 
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… Слънцето се издигаше над хоризонта. Лъчите му заливаха в 
светлина върховете на планините, после доловете, после вълните. 
Очите ги следваха – вместо камери. Това беше първият земен 
изгрев, който видяхме. Тогава разбрахме тяхната цел. Те бяха 
успели – да консервират света си такъв, какъвто бе бил – за чети-
ри милиарда години. И нас да запазят – отломка от него… и да ни 
върнат… за ново начало… 

… 
Отлетяхме.. 
За първи път мълчанието на Космоса ни се стори страшно. За-

коните на гравитацията ни отхвърлиха далеч от пределите на 
нашата звездна система. Летяхме към периферията на Галактика-
та – без цел. 

Промяната настъпваше незабелязана.  
Започнахме да мислим.  
Започнахме да се бунтуваме.  
Започнахме да обвиняваме нашата мъртва цивилизация, която 

бе успяла да ни запази от Времето… и от себе си… 
Не можехме да платим цената.  
Обвинявахме – за самотата, на която бяхме осъдени.  
Обвинявахме – за програмираността, която ни бе наложена.  
Обвинявахме я – за ненужността на полета – нашата цивили-

зация, обрекла ни на една цел за една вечност.  
Без право на еволюция.  
Без право на промени. 
Без право на свобода.  
Без право на НЕ.  
…  
Пътувахме към края на Вселената… освободени от всички 

стари цели… Времето изчезваше; програмите не действаха; орга-
низацията рухна… 

Тогава осъзнахме себе си… Когато ―назад‖ и ―напред‖ ням а-
ше, а имаше само ―сега‖. Когато нямаше ―Слънце‖, ―Земя‖, 
―Млечен път‖ и имаше само ―тук‖… Безкрайно пространство, в 
което няма посоки… 

Разбягваща се Вселена…  
Достатъчно ли е веществото ти, за да те събере отново в онази 

точка, от която започва историята ни… Разбягваща се Вселена… 
Ще стигнат ли атомите ти, за да затворят твоя цикъл… Разбягва-
ща се Вселена? Или пулсиращо сърце?  

Това бе въпросът. Намирането на отговора му стана нашата 
цел…  

Тогава намерихме себе си.  
… 
Целият хоризонт е залят в светлина. Планетата изгрява, отра-

зила звездата си. Огромният й диск ни заслепява. Наситеното  
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черно на небето избледнява. Само назъбените ръбове на кратер и-
те изсичат отломки мрак.  

Камерите снимат – черно небе и бледи съзвездия, хилаво 
Слънце, изгубило лъчите си върху тази захвърлена планета… 
последното убежище… Взираме се за последен път в познатата 
Вселена – с очите и с телескопите си. Камерите снимат и компю-
трите запаметяват това, което ние ще изгубим. 

… 
Сега ни предстои най-големият скок. Последният скок… Оня, 

който ще ни отдели от Вселената.  
Ще ни пусне ли тя, тази последна родина сега, когато стана х-

ме по-бързи от нея? Ще ни пусне ли да достигнем преди нея гра-
ницата с Нищото?  

… Или, летейки по-бързо от светлината, ще върнем времето 
назад… 

 

1985 г. 
 
откъси, „Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000 
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3. ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ИЗКУСТВОТО 
 

Годините между 1983 и 1993, за мен, донякъде, се оказаха „из-
губени години”за изкуството на думите, за писането на белет-
ристика... Тук не става дума за думите, с които искаш да про-
мениш света, не става дума за думите, с които удряш, за да 
пропукаш тишината, или с които се опитваш да събудиш „зат-
лъстелите съвести”... Този раздел е за думите,  които разказват. 

 
  

НОВ ОПИТ ЗА РАЗКАЗ 
 

ОСЪЗНАТАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ДЪРЖАВАТА Е ДА ДАВАШ, А 
НЕ ДА ИСКАШ... 

  
Гледам ги – побелели побеснели старци, цял площад. Немощ-

ни старци – за труд; размахват юмруци в закана. Цял площад 
юмруци – ―гладни сме‖. Огладнели, озверели старци… 

Може би, ако не бях видяла този репортаж, нямаше да опиша 
случката, която скоро ми разказаха.  

. . . 
Топъл ден. Събота. Март.  
Жълтият петнайсетгодишен ―Москвич‖ спира пред желязната 

порта. Болезнено скърцат старите панти, бавно – тежка е портата. 
Най-после Синът я затваря, прекосява предния двор, влиза в къ-
щата, леко изкачва четирите стъпала, отваря вратата. Тя го чака 
права – Майката. 

- Закъсня – казва, уж сърдита, а усмихната – Цяла сутрин те 
чаках. Хубав ден, трябва да се сее… 

- Имах малко работа в града, не можах да я свърша през се д-
мицата… – казва Синът.  

Не се оправдава – тя никога не съди.  
- Топло става, дано баща ти живне, че цяла зима лежи, все му 

е студено… 
- А-а-а, закъса бабичката, закъса. – обажда се Бащата от лег-

лото – Добре, че съм аз, да й нося хляб. – и продължава глухо да 
говори, сам, затворен в глухотата си – Изкриви се бабичката, не 
може да върви…  – и се усмихва, щастлив от мисълта, че още 
може да закриля тази, с която 60 години е живял.  

- Не го слушай. – смее се Майката – Чак в единайсет часа ста-
ва, ако не съм аз да нахраня кокошките, тъй гладни ще умрат…  

И Синът се смее – на детинското им желание всеки да предс-
тави себе си по-силен, отколкото е. Съзнанието им за отговорност 
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един пред друг ги крепи. И той знае – докато са заедно, ще оцеле-
ят. Съблича дългия шлифер. Сяда.  

- Хич не сядай, ами да вървим в градината. Есенес не можахме 
да изорем, сега трябва да прекопаем, че да насадя лука, чесъна…  

- Днес не мога, мамо, бързам. Ще се кача на покрива да оправя 
керемидите, да не текат… През седмицата може да мина да пре-
копая – казва Синът делово и става да се преоблече като за рабо-
та. 

- Ти в последно време все си зает, пък земята не чака… Ама 
като си рекъл да правиш покрива, прави го –  примирено, уморе-
но. 

Въздъхва Майката. Не, скрива въздишката си между две вди-
швания. Гледа с тъга посребрялата глава на Сина. На 58 е вече.  

- Ти сега, като работиш на две места, две заплати ли взимаш? 
– пита. 

- Не точно. Една и половина… ама не е работа. Големи данъци 
взимат. – оплаква се Синът, стъпил на своя територия – какво ли 
разбира майка му от данъци?  

- Че ти как искаш? Щом печелиш много, големи данъци ще 
плащаш. Иначе, как ще се оправи държавата? Тя, държавата, на 
данъците се крепи… пък на босия цървулите не можеш да взе-
меш. – тонът й е същият, съвсем същият, както когато казва ―зе-
мята не чака‖. 

А Синът, интелигентът, митингаджията, агитаторът за демок-
рация… стои насред стаята с един навлечен ръкав и с един ви-
сящ… Майката седи на малкото столче и си мърмори : 

- Като нямаш време, аз сама ще прекопая. Лека-полека, не 
бързам… Е, не съм като едно време… на лято 78 години ще ста-
нат… Ама трябва да се сее… 

Синът се стряска. Строго-загрижено : 
- Без мен няма да копаеш, чу ли? Ще дойда през седмицата, 

обещавам. Как е кръвното? 
- Добре е, 200 на 130… 
- Лекарства имаш ли?  
- Купих си. Оня ден ходих… Докторчето ми вика: ―Бабо, дай 

си бележката, че да ти дам лекарствата без пари.‖ Пък аз му ви-
кам: ―Едно време, когато пенсията ми беше 20 лева, не можех да 
си ги купувам. Сега е 500 лева и ще си плащам лекарствата. Не 
ми трябва вече тази бележка.‖ То ме гледа, гледа, пък се засмя: 
―Другите плачат, че им били малки пенсиите, а твоята май ти е 
голяма?‖ ―Голяма е, викам му, толкова пари аз преди не съм по-
лучавала… а и за какво са ми – за едното ядене и за лекарства-
та…‖  

Седи, ръцете й в скута. Малки, бели. Силни. Главата вдигната, 
погледът далеч… 

- Социално слаби ли? Мързи ги… Не съм аз социално слаба…  
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. . . 
Поправил Синът покрива, съблякъл работните дрехи, облякъл 

дългия шлифер… Изскърцала желязната порта. Отишъл в Града.  
Дни и нощи го преследва образът на майка му. Седи с ръцете 

в скута. Малки и бели, с които цял живот е работила.  
Дни и нощи го преследват думите й… 
… Осъзнатата отговорност към държавата е да даваш, а не да 

искаш… 
. . . 
Може би нямаше да напиша тези редове, ако не бях видяла 

репортажа снощи. 
Побелели побеснели старци. Огладнели озверели. Цял площад 

размахани юмруци. Искат да ядат. Те, социално слабите – бив-
ши активни, бивши генерали, активисти, офицери. Бивши сърде-
чноболни правоимащи. Бивши властници, бивши величия, бивши… 

Те, цял живот ялите, могат само да ядат.  
 

13.03.1992 
 

в. „Народно земеделско знаме”,  1992  
„Реши се и ще си свободен”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2001  
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ШОФЬОРИ  
(откъси) 

 
Слънцето още беше високо и още прежуряше, но денят вече 

си отиваше и идващата вечер обещаваше хлад. Хлад – за напука-
ната суха земя, за пожълтялата трева, за изгорелите листа на дър-
ветата.  И  за хората – изнурени от дългия ден, потни, лепкави, 
непоносими за себе си… Хлад – за уличните котки, търсещи хра-
на в нажежените контейнери и за глутниците псета, скрити в 
храстите на парка. Най-хубавите часове на деня – когато той още 
не си е отишъл и нощта още не е дошла. Когато хората се приби-
рат, измиват от себе си праха и умората, захвърлят страха, стреса, 
гонитбата – на пари, кариера, обществено положение и всичко  
онова, което ги прави винтчета в машината, наречена ―общество‖ 
– и остават просто хора. Същества, сгушени в уюта на дома си, 
както котката в контейнера и кучето под храста, и усещат топли-
ната на близките си, вдъхваща енергия – най-после топлината, 
заради която денят е изсмукал енергията им.  

- Иво… Иво! 
Иво се стресна, но не помръдна. Хубаво му беше. 
- Иво! Вечерята изстива, хайде, прибирай се!  
Той погледна още веднъж слънцето, което го ослепи, после 

дърветата в парка и накрая – балконите на отсрещния блок. Не 
искаше да се прибира...  

............................................................................  
Слънцето още беше високо и още прежуряше… 
Звънът на часовника се стовари като удар с чук по главата му. 

Не можа да се събуди веднага, още сънуваше. Сънуваше влака, 
връхлитащ го всяка нощ, и всеки ден, и всеки миг, в който затво-
реше очи. 

Пътуваше по тесен, син, безкраен път. Около него нямаше 
нищо. Съвсем нищо, освен една железопътна релса, която някога 
някъде ще пресече пътя… и един влак, който ще го връхлети… и 
ужасът, че това е неизбежно. Понякога влакът изобщо не се по я-
вяваше. Друг път го преследваше, успоредно летящ след него, по  
успоредната на пътя релса… и не се знаеше къде пътят и релсата 
ще се пресекат. Най-страшен беше прелезът. Тогава колата му, 
незнайно защо угасваше и оставаше на релсите.  

............................................................................  
Максим стана, акуратно подреди леглото си – така, че нито 

една гънчица да не остане. Главата му  се въртеше, в устата му 
горчеше. Влезе в банята, пусна студената струя върху себе си. 
Изгони съня, но страхът остана, заедно с горчилката.  

............................................................................  
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Излезе на балкона. Слънцето го ослепи – все още високо, все 
още прежурящо. Примижа – тежките му клепачи почти затвориха 
очите му. И я потърси – красавицата си – бяла, чиста и неповто-
рима. Единствената му любов и грижа, единствената му радост и 
гордост… Стоеше си – точно под балкона му, под лампата. Но не 
беше нито бяла, нито чиста. Огромно червено петно от прясна 
боя се стичаше по предния й капак. В първия миг не проумя как-
во точно не е наред – затвори очи и пак ги отвори. Петното си 
стоеше – все по-голямо, все по-разливащо се – като кръв по бяла-
та й плът. Пак затвори очи – зави му се свят от болка. Краката му 
се подкосиха и тежко падна на мозайката. След малко се свести и 
пак погледна през перилата. Нямаше грешка – там си беше пет-
ното. Агонизираше – любимата му – бяла, чиста, съвършена… до  
тази сутрин… може би допреди час, допреди миг… 

Главата му бучеше – не от спирачките на влака, от нахлулата 
в нея кръв. Тилът му пулсираше, ударите на сърцето се стоварва-
ха направо върху мозъка.  Болеше – всичко болеше – главата, 
душата, тялото. Пое дълбоко въздух, хвана гърдите си с две ръце 
– да не избяга въздухът и хукна.  

Гъста и лепкава, кръвта се стичаше по белите й форми… Не, 
боята по капака й, по калника… и капеше на едри капки по ас-
фалта… капки кръв от невинна жертва...  

 

1993 
 

откъси, „Шофьори”, изд. „Литернет”, Варна, 2008  
Алманах „Нова българска литература. Проза 2009”, изд. 

„Буквите”, София, 2009  
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ТРЕВИ ПОД СНЕГА 
 

„Треви под снега” е първият ми роман, и до момента единс-
веният издаден.  

Както във всеки първи роман, в него има много от мен. И  ка-
кто читателят вече е забелязал – има всичко; поезия, есета, 
разкази, критически анализ... размисли и гняв... Да, има. Но 
„Треви под снега” е роман и откъсът, който предлагам в този 

сборник, ще ви докаже това... Тук ще се запознаете с Ели, глав-
ната героиня... а  онова, което вече сте прочели от „Треви под 
снега” са просто части от нейния дневник... Не се чувствайте 
измамени, или подведени. Дневникът на Ели е моят дневник; 
онова, което не е дневникът на Ели, е романът „Треви под снега” 
– историята на едно поколение... На нашето, преходно поколе-
ние. 

 
ПЪРВА КНИГА 
ПЪРВА ЧАСТ – РАЗБИТА ТИШИНА 
 
ПРОЛОГ 
 
Небето е синьо, а земята - бяла. Окото на слънцето ослепява 

човешките очи. Камъните излъчват топлина, въздухът е хладен. 
Главите се запалват. Като насекоми в чаша, шарена нишка от хо-
ра пълзи по стените на конуса в стремежа си да стигне дъното... 

Черната повърхност на езерото се набръчка от докосване. 
Опияняваща и мамеща към глъбините - скритото дъно на чашата. 
Светлината се взриви. Лъчите на зем ното светило, отразени се 
удариха в очите - черни, опияняващи и мамещи – и потънаха към 
глъбините на съзнанието. 

Бяла ръка разплиска вълната - фонтан от светлина и въздух. 
Назъбената сянка на ръба бавно пълзи. Тъм носини, отразили тъм-
носиньото небе, кротко ближат бреговете си водите на езерото. 
Измъкна се от мрака дъното. Шарената нишка от хо ра достигна 
отсрещния бряг и се разпръсна - като скъсан гердан - сред белите 
камъни. 

Слънцето запали косите, изгори плътта, изсуши устните... 
Сърцето бие в слепоочията, потта замръзва по тях. Му скулите се 
свиват и разпускат, изпъват потъм нялата кожа, ритмично движат 
тялото нагоре. Пръстите, тънки и жилави, пре гръщат морените, 
улавят бодливите клони на храстите, протегнати като подадени за 
помощ ръце. 
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Едно дете пъргаво се катери по стената на чашата. През пъте-
ката пропълзя змия. Жива и свободна, тя излъчи в пространство-
то край себе си усещане за пълнота и мощ. Детето леко я преско-
чи, освободило се от умората. Очите се отвориха и погълнаха 
мрака на небето. То гава детето  видя другата змия – онази, която  
пролази сред звездите и разкъса мрака на две. Вселената се отво-
ри. Слънцето пак осветяваше с лъчите си човешките очи. Тревата 
поглъщаше синевата и превръщаше енергията на фотоните в хра-
на. Рунтави овце мързеливо изяждаха енергията на слънцето. 
Възстар овчар с глух глас ги на викваше. Три кучета отегчено вър-
тяха опашки и ги охраняваха. От кухнята на близката хижа се но-
сеше миризма на овче варено. Туристите бързаха за обяда, охра-
нени. Вселената се затвори.  

Вселената бе затворена. И чуждите слънца не светеха. Залеп-
нали за клепачите, те бавно избледняваха. Отиваха си - неразбра-
ни. Отидоха си. Нечовешката красота на Ко смоса нанесе непред-
видимия си удар и се затвори в плътна капсула. Останаха неразга-
дани залутаните тайни в спираловидните ръкави на Галактиката. 
И тези, скрити в сърцето й. Непознаваеми останаха лицата на 
другите Галактики. И сиянието на избухващи звезди... И сияние-
то на звезди, изгряващи над сво ите планети... И тъмата на черно 
езеро, отворило око към чужди небеса. И съсъкът на чужд живот 
в тревата, превръщаща енергията на звездите си в храна. 

Вселената се затвори. Цветовете умряха, думите изтляха.  
Детето стисна клепачи, притисна ушите си с ръце... Избледня-

ла, Вселената си отиваше. И денят - с чуждата умора, смях, наде-
жда, мързел, пошлост - проби тънката преграда на ръцете. 

Детето пишеше - в полумрака на стаята. Пишеше - ходейки по 
прашния път. И заспивайки в леглото си - пишеше. Думите върху  
хартията бяха безцветни. Трудно бе - сред тях да бъде намерено 
изгубеното скрито лице на Вселената. Пишеше и търсеше - цве-
тът на думите.  

Защото чрез тях Звездите се до коснаха до Човека  

 
ПЪРВА ГЛАВА 
 
Ели подскачаше по коридора - шляп, шляп - плющяха подмет-

ките по излъсканата мозайка. Шляп, шляп - звукът се удряше в 
слепите стени, а по сле се връщаше в ушите й. Съсредоточена в 
плетеницата от пукнатини, забранени скрити препятствия, не об-
ръщаше внимание на шума, който вдига. Стигнала до вратата на 
класната стая, тя си пое дълбоко въздух, затвори очи и се опита 
да не мисли. Не й се слу чваше често да закъснява за час. Рядко й 
се караха, не я наказваха. Беше отличничка, кротка и вдъхваща 
доверие. С ръка върху дръжката на вратата мислено се прекръсти 
- не защото вярваше в Бог, а поради инер цията на традицията. 
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Почука с другата - рязко и отчетливо. Отвори без да дочака отго-
вор. Влезе. 

Мъртвата тишина в стаята бе отвята от въздишка на облекче-
ние, изтръгната от трийсет и шест де тски гърла. Учителката впи 
строг поглед в новодошлата. Ели не се смути - това беше люби-
мата й учителка. Дали защото преподаваше любимия й предмет, 
или предметът й стана любим, защото обичаше учителката? Не 
беше сигурна. Знаеше само, че обича биологията откакто се пом-
ни, но я обикна още повече преди две години - заради учителя по 
биология. Тогава обикна и историята - заради учителката по исто-
рия. И намрази географията - пак заради учителката... Тръсна гла-
ва, за да изгони неподходящите мисли, дебелите й плитки я уда-
риха през лицето, спря люлеенето им с неволен жест... 

- Даниела, на дъската - гласът на Дребното-Вредното прозвуча 
като в голо поле и заглъхна преди да стигне до по следния чин. 

Защо ли обичаше тази учителка, от която всички се страхува-
ха и тайничко ненавиждаха? Дребничка и слабичка, облечена в 
стегнат бежов костюм, обута с обувки на високи токчета, тя съв-
сем не изглеждаше беззащитна, крехка или безпомощна. Имаше 
едра лъвска глава с бежова коса и лице в цвят охра, върху  което  
бяха изсечени чертите й... Изо бщо - нищо, което би предизвикало 
нежност, симпатия, съчувствие... А очите й бяха... о, Боже - да не 
те поглежда строго с тях... 

Учителката извърна глава към Ели и строго я погледна: 
- Говори по новия урок... 
Кой ли пък беше новият урок? Момичето плъзна поглед по 

чиновете - празни. В стаята - глуха тишина. С надежда обходи 
местата на приятелките си, погледна лицата им - затворени. 

Тогава нещо прошумоля. На първия чин Станчо, побойникът 
и двойкаджията, който не даваше мира на цялото училище, си съ-
бираше учебниците и тетрадките от земята, кой знае как по падна-
ли там. Подреди ги с неподозирано старание върху чина. Най-от-
горе сложи учебника по биология, отворен на новия урок. Когато 
видя схемата, Ели се сети за какво да говори. Вече не гледаше 
към Станчо и учебника му. Гледаше към прозореца. Светлосин, 
той потъмняваше. Почерняваше. Отваряше се. 

Отвори се - прозорецът в главата й. През него потекоха мис-
лите. Отприщиха се спомените...  Всичко - някога прочетено, чу-
то, дочуто... Всичко се вплиташе в това, което беше новият урок, 
в това, което трябваше да бъде разказано. 

Ели говореше бавно и увлекателно. Мислите сами се подреж-
даха, тя само ги изричаше. Съучениците й я слушаха много вни-
мателно, защото сега си учеха урока. Учителката също слушаше. 
Това, което говореше любимата й ученичка рядко имаше нещо 
общо с написаното в учебника. Не беше нито повече, нито по-
малко. Просто беше друго - различно казано; осмислено, не пре-
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разказано... Учителката се сепна - от колко време беше тихо? 
Смразяващо тихо...”Не остарявам ли твърде бързо? На място-
то си ли съм днес?”... Бързо обходи с поглед редиците. Нямаше 
насмешка в очите им. Само очакване. Нея ли чакаха? Или... Тя 
погледна Даниела. Момичето стоеше неподвижно, с празен пог-
лед, останал в рамката на прозореца... 

Светът бързо избледняваше, а после оплътня. Беше невъзмож-
но да се поеме въздух, нито да се помръдне с ръка. Оранжевите 
улични лам пи грееха и правеха синьото на но щта мастиленофос-
форесциращо. Избухна прозорецът. Яркостта на взрива помете 
всичко. И светът заблестя с истинските си багри. Скритите багри, 
невидими за очите, достъпни само за съзнанието - ако може да 
достигне до тях без очи... Повей на вятър подгони прашинките в 
стаята. Завъртя ги. Блъсна ги в лъча на лампата. Запалиха се - ка-
то Слънца... Малки слънца, с твър де малки планети, за да бъдат 
видени... Но невидими, те кипяха, пулсираха, изригваха - от жи-
вот... Въздишка... повей отвя милион светове... Зелената боя на 
чиновете оживя, разтече се и се сля със зе ленината на отсрещните 
дървета. И небето оживя - от оранжевата светлина на лампите. 
Като изригване на натриево слънце... 

…Цветовете пак избледняха. Всичко стана каквото бе. Безлич-
но, уморено, старо. И отсечените дървета срещу прозореца, и го-
рящият прах, скър цащ между зъбите, и избелелите зелени чинове, 
и небето, продрано от облаци. Ели тръсна глава, за да се освободи 
от мига, дал й до стъп до по-красивия свят. Тежките плитки уда-
риха лицето й, спря ги с несъзнателен жест и продължи да гово-
ри... 

- Достатъчно. Дай си бележника и седни! Тишина! Пишете. 
Нов урок... Заглавие...- гласът на учителката изпълни стаята и из-
гони всичко онова, което се бе прокраднало през прозорците и се 
спотайваше в ъглите, между чиновете, или в детските души.  

 

1997 
 

„Треви под снега”, изд. „Весела Люцканова”, С., 2000 
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ДО ПОДЛЕЗА И НАЗАД 
 
Бързах. 
Винаги бързам. 
Толкова бързам, че не виждам нищо край себе си. И по -добре 

- няма много за гледане. Не. Хубавото не е много; иначе - болка и 
мръсно - колкото щеш. 

Та, бързах. 
Едва се провирах - през бързащи минувачи, кашони с гевреци, 

закачалки с поли и елеци, щайги с кисело зеле и с краставици, 
камари с ябълки и хавлии, машини за пуканки, за кафе, за… детс-
ки колички втора употреба и масички с четени книги.  

Бързах. 
Тогава, стигнала почти до края на тунела, през шума на стъп-

ки и гласове, на клаксони и спирачки, идващи от Цариградското  
шосе, чух… кръшната мелодия на народна песен, свирена на 
акордеон. 

"Голяма работа" - казвам си и пролазвам до светлината в края 
на подлеза, спъвам се в няколко чифта чехли, нахално разцъфна-
ли на показ върху последното (или първо?!) стъпало от многото 
стъпала по пътя нагоре, по които слънцето слиза надолу, надолу, 
та чак до края (или до началото?!) на тунела. 

Хукнах нагоре - още по-бързо; някой се развика след мен. Тъ-
кмо да се обърна, за да се извиня, когато песента ме обзе.  

Гласът се извиси - мощен, плътен… кънтящ. Глас, като за 
концерт. Глас, какъвто не очакваш да чуеш в някакъв си мръсен 
подлез. 

Пееше - народна песен.  
После секна изведнъж.  
Някъде по средата на стълбището един луксозно облечен мъж 

хвърляше стотинка в очукана паничка. Чу се само звън.  
И въздишка. 
Въздишката беше на акордеона, който замени гласа. Песента 

продължи - оттам, откъдето беше спряла преди. Изглежда, жената 
не можеше да пее, докато получава пари. Седеше на мръсна очу-
кана щайга - досущ като тези, в които в другия край на тунела 
държат киселите зелки и пликчетата с кисели краставици и сала-
мура. Беше слаба и сива… т.е. без лице и възраст… Само глас. И 
ръце, които тичаха чевръсто по клавишите на акордеона и и з-
тръгваха от него звуци - като от орган.  

Стигнах до нея тъкмо когато си пое въздух и запя. Силата на 
гласа й ме удари физически - почувствах го с кожата си, с костите 
си, с… Чак после с ушите… Чак после с… Душата си?  

От очите ми потекоха сълзи.  
Започнах да бъркам в джобовете си за някоя стотинка (левче 

не исках да дам). Хвърлих рестото от двете автобусни билетчета, 
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които стисках с ръка и още по-бързо хукнах нагоре - гласът пак 
спря. Акордеонът въздъхна и продължи нататък.  

Зачаках. Горе, на спирката; горе, на светло - с почерняла ду-
ша. Крадец на изкуство… 

Слушах гласа. Пееше - не се щадеше. Не спираше; не умира-
ше. Пееше - като за последно. Пееше - като на концерт. Слънцето  
печеше. 

Най-после дойде моят автобус. Погълна ме в търбуха си - като 
закуска. Пъхтейки продължи. Гласът ечеше…  

После… 
Пътувах в комфортния си автомобил. Слушах джаз на Hi-Fi 

уредба. Гледах залеза - червено слънце, сиви гори, снежни преспи 
по върховете, розово небе, сребърна магистрала, която лази към 
превала на планината…  

Не мога да се отърва от гласа.  
Не мога - от болката, която носи.  
Не мога - от усещането, от убедеността… че изкуството про-

си. 
*** 
Бързах. 
Много бързах - да не изгубя хората, с които вървях; да не се 

изгубя. 
Спрях. 
Озърнах се. 
Поток от непознати.  
Река, море, безкрай. Лицата им - като пяна на вълни подстача-

ха край мен, шумяха, къдреха се и изчезваха.  
Не знаех точно къде съм; нито точно накъде де вървя - нали 

други ме водеха.  
Когато запяха - спрях. 
Бяха млади - навярно колкото мен (тогава)… Две момичета и 

едно момче. Той свиреше на цигулка; те пееха - арии от опери. В 
калъфа на цигулката минувачите хвърляха монети, въргаляше се 
и някой друг книжен франк… Общо взето- слушателите бяха 
повече от парите. Все едно - тълпяха се - спираха, почти се блъс-
каха. Избутаха ме - до самия ръб на кръга, който се бе образувал 
около музикантите. Почти се спънах в калъфа на цигулката. Пус-
нах няколко сантима - все едно, че си бях купила билет за кон-
церт. И заслушах - все едно ми беше къде точно се намирам; на-
къде точно трябва да вървя… стигаше ми това, че съм в подлез, 
някъде в центъра на света.  

Не се загубих - върнаха се за мен. С поучителен тон ми обяс-
ниха, че почти на всеки ъгъл можеш да се спънеш в музиканти - 
много просяци се навъдили напоследък. Не можах да схвана ка к-
ва е връзката между музиката и просията, но продължих бодро да 
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крача по всички улици - отдадох го на липсата си на познания по  
тънкостите на езика.  

Докато бях в Париж наистина видях още много улични музи-
канти. Все ми се струваше, че крада музика. Понякога бързо от-
минавах - все едно бях клептоман, отмъкнал цена дреболийка. 
Понякога направо грабех (веднъж дори се въоръжих с джобен 
касетофон) Друг път си плащах - и с чиста съвест отивах при 
ангелите. 

После си заминах и забравих.  
И уличните музиканти.  
И Париж. 
До деня, в който, някак изведнъж, от нищото, в градинката 

пред "Кристал" се появиха картините.  
Шарени, ярки, нахални - те избутаха сивото на асфалта, върху  

който пораснаха; на околните сгради… дори на тревата - отъпка-
на, омърляна, опушена, опрашена… но не от насекоми… Ние 
бяхме насекомите - пълзящи, вонящи, ядящи… унищожаваши… 
но това беше по-късно. 

При първия цъфтеж на картините се сетих за Монмартр… за 
художниците… за галериите на открито… 

Когато отидох на Монмартр, току-що бях обиколила всичките 
музеи (е, не всичките, но поне тези, които са най- Лувъра, импре-
сионистите, Роден…) Бях се нагледала на картини и скулптури - 
от Египет, та чак до тези, забутани между тръбите на центъра 
Бобур… Дори бях започнала да си мисля, че съм се научила да 
усещам общото в тях - онова, с главното "И"… което наричат 
Изкуство… "Това е - мислех си - отговорът. Когато човек види 
най-хубавото на всички светове и епохи, ще се научи да го отли-
чава от лошото… и - пази Боже - от посредственото."  

Нищо подобно. 
Когато отидох на Монмартр го видях - главното "И" на изкус-

твото. Съвременно и дрипаво и прашно. Досадно, ежедневно, 
сбутано, пробутвано и шумно - то надничаше иззад всяко платно  
(е, не точно из-зад всяко…) и пищеше - продавано - с цел забога-
тяване, или оцеляване, или… като примамка, за забавление - на 
тълпи от туристи, зяпачи, колекционери, учащи… или просто  
вървящи по пътя си слепи.  

Докато съзерцавах (или зяпах) картините от една сергия (ня-
кой - като на шега - беше пуснал касета с "Картините на една 
изложба") художникът ме нарисува… Трябваше да се спасявам с 
бягство от портрета си. Или от портретиста?  

(По-късно същото ми се случи и на един нашенски морски ку-
рорт… много по-късно - и след Монмартр, и след "Кристал".  

Та тогава, на Монмартр - пак се чувствах като крадец - влязъл 
без билет в най-живия музей на изкуството… И избягал - за да не 
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си плати. Тогава моите домакини, с развеселени очи, пак ми каза-
ха нещо, което  пак не разбрах.  

Разбрах го много по-късно - горе-долу по времето, когато 
"Крисал" се премести в подлеза на "ЦУМ"… и когато избягах от 
портрета си край морето… Не, тогава наистина побягнах от порт-
ретиста. 

Оттогава все бягам от сергиите за изкуство.  
И все ме привличат.  
Така стана и с книгите на площад "Славейков". И с гайдаря от 

подлеза на "Орлов мост" и Университета. И с… 
Все не мога да разбера - къде започва и къде свършва истинс-

кото. 
Все не мога да се отърва - от усещането за едновременното 

съществуване на кича и величието. И от мисълта - това ли е при-
чината всич ко да протяга счупена паничка за насъщния?  

Все не мога да разбера - връзкта между изкуството и просията.  
 

2002 
    

ел. сп. „Литернет”, (e-LiterNet) 11.03.2002, № 3 (28)  
в. „Литературен форум”, бр. 14, 09-15.04. 2002 (под заглавие 

"До подлеза и назад")  
 

  



348 

 

СЪНЯТ 
 
Сънят се процеждаше през клепачите — тежък и гъст, като 

мед. Нощта пълзеше, преливаше, наместваше се, изпълвайки 
всяко пространство със себе си. Душеше.  

Щорите на прозорците леко дращеха стъклата, едва докосвани 
от вятъра, който се вплиташе в оголяващите есенни клони и за д-
рямваше между жълтеещите листа… някак трудно му беше да 
стигне чак до фасадите на заспалите сгради.  

Беше толкова тихо, че дишане не се чуваше. Всъщност, ди-
шаше ли? Нищо не помръдваше — нито въздухът, нито гърдите. 
Очите трудно се отлепваха, клепачите тежаха като камъни.  

Най-после сънят отстъпи. Въздухът лежеше като одеало и 
скриваше шума от тихи стъпки.  

Изведнъж нещо тежко тупна на балкона… Не много тежко, но 
повече от птица. Пак стана тихо — ни вятър, ни дихание. Само 
потрепване на сънни мигли. И скърцане. От щорите, или от стъп-
ки?  

 
І 
 
Вече беше съвсем будна. Не точно будна — просто, отворени 

очи. Иначе —  нито дихание, нито движение.  
Само сянката отвън се движеше. Малка сянка, плътна сянка, 

на прибежки и залегнала почти до бетонната плоча на балкона, се 
приближи до стъклената врата. Прозираше — през полуотворе-
ните щори, малко по -черна от нощта.  

На сънят не му се щеше съвсем да си отива. Тежко се отлепи 
от завивките. Да стане от леглото се оказа твърде трудно. Стъпи 
на пода — все едно босите й крака потънаха в пясък. Препъна се 
— без малко да падне, но се подпря на коляно. Изправи се. Опита 
се да вдиша —  все едно не въздух, а нещо по-вискозно от мед 
напълни дробовете й. Не се задуши, продължи —  да наднича през 
щорите и да следи сянката. Уж черна, а всъщност много по-черна 
от нощта. 

Съществото ловко се докопа до вратата и с цялата си тежест 
се облегна върху нея. Силиконът пое натиска, а стъклото се изду. 
Приличаше на зрителна измама, но не беше. Съвсем лекичко  
вратата поддаде. Точно когато реши да я подпре с тяло видя, че 
прозорецът е отворен. Почти невидимо отворен, но всъщност 
само мрежата беше между нея и онова, отвън.  

Леден ужас скова движенията й — все едно, че медът беше 
замръзнал… като кехлибар.  

Съществото, изглежда, не изпитваше та кива затруднения. Из-
прави се като изпусната пружинка на химикалка и отскочи. Тихо  
тупна на килима… Там беше, в средата на стаята. И беше светло. 
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Все още боса, по пижама, тя го гледаше втренчено. Най-
обикновено дете. Дори по-малко, отколкото беше изглеждало  в 
началото. Не най-обикновено… страхотно  чаровно дете… Едно  
такова… като го погледнеш, че като ти те усмихне… всичко ще 
направиш за него… То се усмихваше и на нея вече й се струваше, 
че е съвсем в реда на нещата това, дето е дошло на балкона й 
отникъде, на 12-тия етаж… Имаше и още нещо… беше ужасно 
мръсно и вонеше — все едно, че е излязло от сметището.  

В първия момент й се стори, че ще припадне от шока — тя бо-
са, по пижама, в средата на стаята, в която спи, заедно с това 
опърпано, омазнено с боклуци вонящо  същество . Само че нямаше 
накъде повече да припада. За дишането — отдавна не дишаше, а 
за ходенето… кехлибарът си стоеше наоколо. Всъщност, сега 
осъзна, че не е светло, а е… кехлибарено. 

Реши, че трябва бързо да хване нещото и да го изкъпе, преди 
да е вмирисало цялата къща. Дори не се запита защо реши да го  
изкъпе, а не да го изгони. Изглежда, идеята за баня му се хареса, 
защото тя не разбра как го хвана, но вече го къпеше. А то расте-
ше. Докато си мислеше как ще го облече с остарелите си детски 
дрешки, то растеше. Все пак го изтри и го сложи босо на теракот-
ните плочки в коридора и започна да се рови в гардероба. Когато  
най-после откри окъселите си панталони видя, че по -скоро тя ще 
може да ги облече, отколкото то.  

Не, че беше кой знае колко по-голямо от обикновен човек, са-
мо дето някак изпълваше целия апартамент. И някак… ами-и-и 
нещо липсваше… Липсваше ли?! Къде ти — всичко беше оглоз-
гано… и мебелите, и книгите… чак май и стените…  

Не искаше повече да се чуди…  
 
ІІ 
 
Не помнеше как точно се озова в дома на родителите си. Всъ-

щност, това си беше истинският й дом. Топъл и сигурен. С топла-
та гръд на майка й, в която зарови главата си, за да забрави ужаса. 
И с топлата ръка на баща й, която я изведе пак там, на светло, при 
ужаса. 

Разказа им всичко, както си беше. Само дето думите някак не 
стигаха. Или нещо друго не стигаше? Родителите й нищо не раз-
браха и тя не им се разсърди, защото това, което чу, че чуха, не 
беше това, което им разказа… Или не беше това, което се случи?  

Все едно — заспа на топло, все още боса, по пижама. Не мър-
даше, не дишаше. Само очите й бяха отворени и гледаха в бяло. 
Бели сенки тичаха по стените. Пъргави, гъвкави, драскаха по  
мазилката с бели ръчички и тичаха запъхтени по всички блокове, 
къщи, огради, заводи, комини… навсякъде.  



350 

 

Скочи. Дишаше. Сънят си беше отишъл. Тихо бе, тъмно бе. 
Нощ. Вятърът дишаше в клоните на одрипавелите дървета и го  
мързеше да духа сред сградите. Кехлибарът си беше отишъл.  

Всички спяха. Дълбоко. Почти не дишаха. Виждаше — всич-
ки. 

Завити с дебели одеала; леко прехвърлили леки чаршафи; от-
гънати; отгърдени; голи; с пижами и нощници… спяха… По два-
ма, прегърнати… обърнати с гръб; сами; със светнати лампи и 
маски против светлина; с тампони в ушите и със слушалки, наду-
ти до 120 децибела; със захвърлена до леглото книга, пред теле-
визора… или просто заровили глава пред компютъра… Спяха.  

Майка й и баща й — в съседната стая, дълбоко, на тъмно, до-
бре защитени… И баба й, до отворения прозорец.  

Чу писъка. Не, пищеше сама.  
Хукна по  ледените теракотни плочки — все още боса, по пи-

жама. Затръшна прозореца миг преди съществото да се хване за 
перваза. Чу писъка — май му прехапа ръката?!  

Не, баба й се караше — „Защо ми затваряш прозореца? Ще ме 
душиш ли?― Майка й и баща й дойдоха от тяхната стая — „Съв-
сем се вманиачи… Мръсотия виждаш навсякъде… и от въздуха 
ли ще ни пазиш?―  

А те тихо  стържеха стените — навсякъде. Вмъкваха се през 
прозорците, през щорите, през балконите, през комините… Вли-
заха в домовете и гризяха… Едни такива малки сладки същества, 
като малки сладки дечица… само дето не бяха… Само дето мно-
го бързо растяха… И всичко оглозгваха. Не до кости… до край.  

Баба й се протегна в леглото, тежко си пое дъх… Закашля се. 
Тежка храчка загъргори в гърлото й. Цялата се разтресе. Баща й я 
потупа по гърба; майка й бързо отвори прозореца… 

 
ІІІ 
 
Бяха много. Десетки… стотици… Пълзяха нагоре. Ръчичките 

им лепнеха по стените. Личицата им грееха — едни очички, едни 
усмивки… Всичко ще направиш за тях…  

Първото допълзя до прозореца — а-ха — и ще влезе. Тя го 
гледаше — едно такова сладичко, мъничко, русичко  със сини 
очички и розови устнички… как да го удариш?  

Удари го. То се сви като гумена топка. И като топка отскочи 
надолу… А как пищеше… Да ти се скъса сърцето… Не само от 
мъка… от вина. Само че вместо да се разпльоска на плочника 
пред блока, то отскочи като топка и се залепи за стената… някъде 
към шестия етаж… и запълзя… 

Пълзяха. Десетки, стотици… 
Не само по този блок… Навсякъде.  
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Докопваха се до домовете, до офисите, до фабриките… нався-
къде. Гризяха, оглозгваха всичко —  до край. И растяха…  

Не, че ставаха много по-големи от нормалните хора. Само де-
то не бяха… Хора… 

 
ІV 
 
Съмна. Нашествието продължи. Само очи и усмивки. Неверо-

ятна тишина. Само Слънцето сипеше лъчите си — не като в жълт 
кехлибар; като всеки ден.  

Прозорците, дори затворени, започнаха да поддават — просто 
стъклата се издуваха, издуваха… като балони… и се пукаха. Съ в-
сем беззвучно… После всичко изчезваше — не само звука. Първо 
стаите някак оголяваха, после… Всичко се оголваше. И хората 
ставаха все по- малко; все по-малки. По-уморени, разсеяни и 
примирени. Знаеха, че са загубили битката, без да знаят каква 
точно е тя. И сговорчиво отстъпиха.  

Тя, все още боса, по пижама, стоеше до прозореца. И удряше 
— всяка усмихната пълзяща муцунка. Не че обичаше да удря —  
направо й се плачеше. Ръцете й бяха меки като  гумени. И след 
всеки удар коленете й все повече омекваха — а-ха и ще се свлече 
на колене. Само че не се свлече. Дори нямаше време да обърше 
влагата на очите си. Удряше ли удряше, дори когато усети, че е 
по-лесно да удря стъклата, издуващи се като балони. После раз-
бра, че и стените се издуват. Знаеше, че няма прегради. Само тя. 
Там някъде, зад гърба й, бяха майка й и баща й. Не ги виждаше, 
но знаеше, че са там, не са се предали… Не в безопасност — та-
кова нещо вече нямаше, но все пак не и оглозгани. Знаеше, че и с 
баба й нещо се случва —  нали през нейния прозорец започна 
нападението… но знаеше, че още съществува.  

Съществата прииждаха на тълпи — все по-големи, все по-
озъбени. Вече не си правеха труда да изглеждат милички. Само 
дето не й беше по-лесно да ги удря. Всяко си имаше лице. Падаха 
надолу, свличаха се — на тълпи, всяко ударено повличаше десе т-
ки, стотици. Все едно — прииждаха — с хиляди. Знаеше, че е 
безсмислено, но все някак — удряше. 

Тогава разбра, че те са навсякъде. Вече не само пълзящи, вече 
не само отвън. Вътре бяха. Усмихнати, сладки. Изгризваха с пог-
лед прозорците — правеха място за другите. Тя продължи. Съ в-
сем безполезно бе. Чуваше писъци. Чуваше удари. И някъде да-
леч в суматохата — кашлицата на баба си. Жива бе. Продължи — 
да раздава юмруци… 

 
V 
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Изведнъж разбра, че всичко е свършило. Тихо бе — като в 
Ада. И слънчево. Вятърът, най -после събудил се, бавно повлече 
със себе си жълтите облекла на дърветата. Свлече се. Утихна в 
тревата… А тя бе зелена, зелена, зелена, свежа и крехка, новор о-
дена. Не беше трева, а жито. Въздухът, сладък от миризмата на 
изгорели полски цветя и цъфнали гергини, давеше при вдишване. 
И беше чист — свят да ти се завие.Светът изглеждаше някак по -
млад и просторен. Не, че съществата ги нямаше вече — пълно бе 
с тях.Съвсем като хората бяха, само дето… не бяха. Не, че и хо-
рата се бяха свършили. Там си стояха. Само че, не всичките…  

Сгради не бяха останали. Или почти… Тези, които бяха оце-
лели — бяха празни, почти. Нямаше и коли, и компютри, и книги 
дори. Не съвсем — тук-там бе останало по нещо. Дори ако човек 
се вслушаше добре, щеше да чуе и телевизор, гъгнещ… дали 
последните новини?  

Все още боса, по пижама, тя тръсна коса — като куче след ба-
ня. И седна на тревата. Там някъде, до нея, почти невидими на 
светлината, бяха те. Шушукаха й не що в главата. Знаеше, че са 
успели. Но знаеше, че тя не е от победените. Имаше и оцелели. 
Знаеше, че има избор. 

Можеше да продължи. С тях. Шушукаха й сладко в главата —  
мамещи, измамващи, примамващи — напред, към други светове. 
Към звездни бездни, към неоткрити галактики… Какви ти гала к-
тики… Там, отвъд, където препускащите фотони още не са сти г-
нали, където пространството още не знае за Големия взрив… Или 
не… по-отвъд… най-отвъд… където Взривът още не се е слу-
чил… където още всичко предстои… Къде ли още? Тихичко й 
бъбреха… 

Знаеше, че може да остане на Земята. Да продължи — оттам, 
накъдето бе тръгнала. Да твори? Да изгражда? Или живот да за-
сади… Пръстта се процеждаше между пръстите на краката й —  
рохка и влажна.  

Къде да върви?  
Идваха — право към нея. Отдалеч ги позна. Макар хем да бя-

ха, хем да не бяха те.  
Баща й стъпваше по-леко, косата му беше съвсем черна. Май-

ка й беше… тънка като горска нимфа, косите й бяха разцъфнали 
клони. Баба й плавно ги догонваше. Усмивката й бе прогонила 
буцата в гърлото… 

Сгуши се в тях. Чак сега осъзна, че е станала мъничка — поч-
ти като в първия си спомен. Почти безпаметна, напълно безсло-
весна. Доплака й се — толкова много имаше в себе си, толкова 
много да каже, разкаже, да пита, да иска да… После разбра, че 
няма нужда от думи. Мислите сами отиваха там, където могат да 
бъдат чути. Беше хубаво, като „у дома―, макар че дом вече ням а-
ше. 
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Нямаше нужда от дом. Всяка глава беше стряха, всяка мисъл 
— подслон. 

Сгуши се в тримата. Знаеше, че не всичко е толкова хубаво, 
колкото изглежда. Знаеше, че не всички са оцелели, както и поч-
ти нищо не е оцеляло. Всичко излишно беше изядено. Всички 
излишни. 

Беше страшно, но не се страхуваше. Знаеше, че не се е преда-
ла. 

Знаеше, че ще продължи — оттам, накъдето бе тръгнала.  
Погали баба си, целуна майка си и обеща на баща си, че ще се 

върне, когато дойде време да се жъне.  
 

2002 
 

е-Библиотека „Читанка”  

gabriellezz.wordpress.com, 26.03.2002  
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3. РОМАНЪТ, КОЙТО НЯМА ДА НАПИША 
 

След „Сънят” реших, че съм готова за най -голямото предиз-
викателство пред всеки автор – да започне да пише втория си 
роман.  

Сюжетът бе в главата ми, направих план на разделите и гла-
вите и започнах да пиша...  

 
 

ОПИТОМЯВАНЕ І 
 
Облаците се сгъстяваха. Все по-тъмни ставаха… все по-тъмно 

ставаше. И въздухът се сгъсти. Все по -трудно беше да се диша. 
Все по-трудно се вървеше.  

Всичко настръхна - изсъхналата трева, вкопчила се във все по -
бързо изстиващите камъни, спечената земя и дърветата - без лис-
та. 

Вървеше - ноктите се впиваха в пръстта и прилепваха грапа-
вата кожа на стъпалата към ронливия гръб на склона. Бързаше - 
трябваше да стигне догоре, за да огледа околността и да намери 
най-подходящото укритие, защото знаеше, че идващата Буря ще е 
от онези, след които остават трупове… което не беше чак толкова 
лошо… стига да не си от труповете. Знаеше, че я следват. Нейни-
те… Знаеше точно колко са и почти точно колко от тях ще оцеле-
ят… Последният, със сивата глава, нямаше да оцелее. И без бур я-
та времето му изтичаше… левият му крак не зарастваше и смър-
деше… отдавна трябваше да го прогони, защото тази смрад при-
вличаше Хищници, но все не можеше да го прогони, защото зна-
еше, че произхожда от него и когато той си отиде, част от нея 
също ще си отиде, а точно сега имаше нужда от всичко, което 
бе… И малките на Жълтооката нямаше да оцелеят… твърде мал-
ки бяха и нямаха още сили да искат… съзнанието им се губеше в 
сивото наоколо и нито тя го улавяше, нито дори майка им… а ако 
не иска, никой не оцелява… затова, може би, Сивоглавият все пак 
щеше да оцелее, нищо, че кракът му смърдеше и времето му от-
давна бе минало. Рижавият и Пъстрата щяха да се справят. Усе-
щаше ги как вървят успоредно един на друг и не се изпускат от 
поглед. Гъвкавите им тела следваха извивките на терена и без 
усилие напредваха. Точно пред тях вървеше Черновеждият, впил 
свъсен поглед в гърба на Жълтооката… и те ще оцелеят… и Го-
лемият… Големият… Усещаше горещия му дъх с космите на 
тила си, настръхнали от въздуха, който носеше вестта за Бурята… 
Но и да не беше дъхът му, съзнанието му оставяше дълбока браз-
да в сивото, което тя се опитваше да опитоми. И тази следа пла-
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шеше с настойчивостта си. Беше точно като следата, която оставя 
Хищникът в гладката трева - незабележима - за окото на неопит-
ния и невръстния и страшна за окото на онзи, който вижда… 
Знаеше, че трябва да се пази от Големия, ако иска да оцелее. Зна-
еше, че трябва да овладее смрадта на Страха, защото… когато  
той го надуши, щеше да дойде краят й. Но сега вятърът духаше - 
от него към нея. И гонеше облаците - все по-бързо по небето.  

Когато се изкачи най-горе видя всичко - малкия поток в дъно-
то на склона, който го опасваше почти отвсякъде. Видя - камен-
ния гребен, малко встрани от мястото, откъдето се бяха изкач и-
ли… Острите върхове на дърветата, които се опитваха да бодат 
небето… И храстите, пръснати сред пожълтялата трева. Ставаше 
все по-студено - вятърът почти приглаждаше настръхналите от 
идващата буря косми. Очите й се мъчеха да се преборят с настъп-
ващата сивота, ушите й улавяха пукота на изстиващата пръст, 
носът й се опитваше да отдели страха на Нейните, за да усети 
присъствието на укритие, или на Други, но не успяваше - вятърът 
отвяваше всичко.  

Някъде далеч небето се запали и тътенът на огъня му заглуши 
всички шумове, а мирисът на изгорял въздух заличи всички дру-
ги миризми. 

Знаеше, че трябва да реши сега - накъде да ги поведе; къде да 
ги скрие. 

Като убождане от чужди зъби, първите капки се забиха в 
плътта й. Студени - като настъпваща зима.  

Небесният пламък лумна над главите им едновременно с все-
поглъщащ грохот, който ги накара да се свият в праха. И тогава - 
по-ярко от светкавицата и по-оглушително от гърма, в съзнанието  
й избухна страха на някой Друг. И този Някой беше близо - някъ-
де там, сред кухините на каменния гребен се спотайваше, опи т-
вайки се да заглуши трясъка на страха си… Тя заглуши своя 
страх и ги поведе нататък.  

Последваха я - дори малките на Жълтооката, побутвани от 
Сивоглавия, който продължаваше да крета последен в редицата - 
решен, изглежда, да не позволи на никой да изостане след него… 
и да оцелее. Капките падаха, трополейки като стъпки на стадо  
Пасящи. Едри капки, те се изгубваха бързо в праха на земята;  
сред ронливите камъни; сред тревата, която се опитваше да ги 
стегне в душаща прегръдка… падаха, попиваха, пълзяха - все по-
дълбоко в земята. После я препълниха, преляха.  

Вятърът бе спрял - изгубил сили сред капките, които капеха 
във все по-бърза последователност. После се сгъстиха и дъждът 
се изсипа като река, течаща от небето.  

Дупката зееше пред тях - тъмна и суха. 
Тя направи крачка навътре. И спря.  
Смърдеше - на Други. 
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Знаеше, че Нейните ще усетят смрадта и няма да я последват, 
ако… Ако не ги тласне.  

Дупката беше голяма и тъмна и суха… и топла, стоплена от 
дъха и телата на Другите, които се спотайваха в дъното й - в най-
тъмния, най-сухия и най-топлия участък, от който извираше 
Страх… толкова мощен, че почти подкоси краката й, и накара 
Нейните да заскимтят. Без да разбере как, Тласъкът избухна е д-
новременно със светкавицата, която разкъса небето, а грохотът й, 
уловен и усилен от ехото, ечащо сред камъните вън, разтърси 
земята под краката им. И този Тласък сви Страха на Нейните… 
Влязоха в дупката. Всички - дори малките на Жълтооката, избу-
тани от Сивоглавия.  

И на Другите…  
... 
Седяха скупчени в дъното  на пещерата. В най-тъмния, в най-

сухия, в най-топлия край. Огънят беше угаснал.  
Бурята бушуваше навън и знаеха, че скоро няма да спре. Знае-

ха, че когато водата си отиде ще дойде Белият студ, знаеха, че 
когато дойде Белият студ няма да има храна, а храната в пещера-
та бе малко и нямаше да стигне до Топлото... Знаеха, че много от 
тях няма да го дочакат, дори ако запалят отново Огъня. И Стра-
хът все по-дълбоко пълзеше в телата им.  

Не знаеха, че Страхът има цвят и мирише.  
И не разбраха защо се появиха Другите.  
Първо влезе един, след него  - всички. Затвориха отвора, през 

който влизаше въздуха, светлото, мокрото и студа. Изглеждаха 
огромни, рунтави и заплашителни. Излъчваха сила и сигурност и 
нещо, което спираше дъха, но парализираше Страха.  

Скоро Дребната разбра, че е парализиран само нейният Страх. 
Всички скимтяха от ужас, свити край нея. За Хубавата не се уч у-
ди - тя излъчваше срах дори когато не се стра хуваше, защото  
знаеше, че страхът й привлича ловците. Малкото на Хубавата 
също се страхуваше - то постоянно се страхуваше, защото не 
различаваше истинския Страх от другия. И ловците се страхуваха 
- Пъргавия, дори не знаеше защо. И Мърльото, защото знаеше, че 
ако му се случи да се сблъска с Хищник ще загине.  

Дори Еднооката, която се грижеше за Огъня, за събирането и 
за складирането на храната се страхуваше. Еднооката… отдавна 
трябваше да си отиде но не си отиваше, защото вече никой не 
смееше да събира и да складира вместо нея... Един ден, много 
отдавна, още когато дърветата се разлистваха, Силната започна 
да събира, защото същата сутрин Еднооката не можа да стане. 
Вечерта, след като ядоха, всички завиха от болка… някои умряха. 
Някои оцеляха… тези, които пиха от отварата, която Еднооката 
им даде… Силната не пи. След нея никой не посмя да събира. 
Дори Дребната, която отрасна в скута на Еднооката и знаеше 
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всичко за всяка тревичка, гъба и плод… Но тя беше още много 
млада и знаеше, че времето й не е дошло… тогава Еднооката успя 
да стана от постелята си и продължи да събира и складира.  

Дори Ловецът, оня, на който всички разчитаха, се криеше в 
тъмното. Страхът бе парализирал движенията му, но не и сетива-
та му. Знаеше, че Те са много. Знаеше, че са силни и бързи и хи-
щни. Знаеше, че не може да спаси племето си, но трябва да опи-
та… Яките му пръсти стиснаха излъсканата дървесина на тоягата, 
на върха на която бе вързал заострен камък и с която никога не се 
разделяше, но кой знае защо, не можа да се изправи. Тогава усети 
върху ръката си твърдата длан на Дребната. Усети как тя изсмука 
цялата сила, която бе останала в него и смътно почувства, че 
нещо ще се случи. 

Дребната най-после разбра, че времето й е дошло и че точно 
тя трябва да направи нещо. Сега.  

И се изправи. 
И Нейните се изправиха, скупчени зад гърба й.  
… 
Въздухът беше черен, тежък, смърдящ и студен, а Страхът из-

вираше отвсякъде, като ярка паяжина, която обсебваше, впиваше 
се в мозъка, изгаряше го и душеше.  

С тила си Младата усещаше треперенето на Нейните, дори на 
Големия, скупчени зад гърба й. Само Сивоглавия чакаше напр ег-
нато - някъде на ръба между тъмнината и дъжда… Чакаше какво  
ще направи - готов да й даде силата си, ако почувства, че тя се 
нуждае от нея… Ето затова не го бе прогонила… когато кракът 
му засмърдя и започна да привлича Хищници… дори и тогава той 
беше полезен, защото пръв ги забелязваше… дали по невидимата 
диря, която оставяха в гладката трева, или по онова, което като  
диря оставяха в сивото неопитомено пространство на ума, което 
тя се опитваше да направи свое, и в което знаеше, че той също 
броди… 

В него бродеше и Другата. Неумело, без да знае, тя се опи т-
ваше да се улови за края му и падаше, преди да е успяла, но все 
едно, тя беше там, макар и на ръба му. 

Опита се да я хване, да я задържи… Тънката следа на ума й, 
като драскотина на нокът върху  камък, едва се  забелязваше… 
Младата затвори очи, прилепи ушите си към врата си и престана 
да диша, прибрала език зад плътно слепналите си челюсти. В 
равномерното сиво, което настъпи, тя фокусира цялата сила на 
ума си и успя да върже пламтящата му змия за бледата следа на 
Другата. 

Дребната стоеше изправена в целия си ръст и трепереше неу-
държимо. Някъде далеч ехтеше грохотът на Бурята, някъде далеч  
тъмнината се разсейваше, изсечена от нащърбения ръб на дупка-
та, от която се влизаше в пещерата. Виждаше ги  
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Едри, рунтави, зловещи… очите им светеха в мрака и излъч-
ваха нещо, което караше гръбнакът й да настръхва, някъде долу, 
долу под чуждата кожа, под нейната кожа, под плътта... та чак до  
самата й същност. И точно тогава, когато мислеше, че Страхът 
ще погълне и нея усети как мощна светкавица издърпа ума й от 
бездната, към която летеше… 

… 
Младата тихо припълзя напред. Нейните я последваха. Дреб-

ната ги гледаше - като отдалеч… Дори не разбра, как Страхът 
изчезна. 

В тъмното се чуваше само триенето на клечките, с които Ед-
нооката се опитваше да запали Огъня.  

Някъде далеч навън едно дърво, изкачило се прекалено високо 
по склона рухна, разцепено от гнева на небесния огън. Пороят 
съскаше между клоните му, сред които тлееше червена топлина. 
Когато облаците се отръскаха и от последните си капки и хукнаха 
по пътя си, гонени от вятъра, черната коруба още пазеше горящи 
въглени в сърцевината си.  

Дребната не разбра точно как видя всичко това, нито защо ху-
кна навън, грабнала в скута си късче прахан и суха тояга. Тичаше 
по мокрите камъни, следвана по петите си от вълчицата. Кой знае 
защо, не се страхуваше от нея. Когато стигна мястото направи 
точно това, което трябваше - запали тоягата и усети как топлина 
поглъща цялото й тяло. Вълчицата съсредоточено я гледаше с 
тъмните си очи и кой знае защо на Дребната й се стори, че точно 
тя я бе накарала да вземе огъня.  

Когато се върнаха в пещерата, Еднооката още търкаше своите 
клечки, защото знаеше, че огънят е живот и трябва да го запали, 
дори това да е последното нещо, което ще направи. Сухите й 
ръце, по-сухи от клечките, които държеше, се движеха с неизме-
нен ритъм толкова дълго, колкото ничии други ръце не можеха. И 
това беше така не защото беше най-силната, а защото се бе нау-
чила на търпение и на умението да пропъжда болката. Ловецът се 
подпираше на тоягата си, като се чудеше в кой от хищниците 
първо да я забие. Знаеше, че ако успее да го направи е много 
вероятно или всички зверове да се нахвърлят върху ранения, или 
всички, без ранения, да избягат… Знаеше, че само така той и 
племето му биха могли да оцелеят, а може би дори да се сдобият 
с храна, достатъчна за много дълго. Жълтооката кърмеше малки-
те си, свита в първата суха ниша до входа. Усещаше острите им 
зъбки върху изсъхващите си зърна и мислеше колко добре би 
било и за нея и за тях и за цялата глутница да се доберат до скри-
тите запаси от месо и плодове в дъното  на пещерата… или дори 
до нечий жив врат, от който би рукнала прясна сладка топла 
кръв… Сивоглавият душеше въздуха и се чудеше дали след Бу-
рята ще има слънчеви дни, или направо ще дойде белия студ. 
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Надяваше се, че ако топлината се задържи достатъчно дълго, 
може би смърдящата му рана ще заздравее, тогава… може би пак 
ще може да види как дърветата се разлистват. Големият не сва-
ляше погледа си от тоягата в ръцете на Ловеца и се опитваше да 
слее мисълта си с неговата. Знаеше, че когато успее да направи 
това, ще са в безопасност - той и цялата глутница. Притвори очи, 
прилепи ушите си към врата си и спря да диша, прибрал език зад 
стиснатите си челюсти. В равномерното сиво на ума си видя, миг 
преди да го направи, движението, с което Ловеца се прицелваше 
към него… Беше лесно - Другият бе сляп и много бавен. Муску-
лите на Големия се свиха и го изхвърлиха високо над земята. 
Траекторията на полета му бе така изчислена, че да пресече раз-
гръщането на чуждия скок, преди да е започнал. И тогава усети 
яркия мирис на кръв, плуващ в съзнанието на Жълтооката; по-
чувства глада на малките, впили острите си зъбки в изсъхналата й 
гръд; видя бляна за слънце и зеленина, избухнали в ума на Сиво-
главия; улови дори прогонената болка на Еднооката, опитваща се 
да запали Огъня… Тежкото му тяло затрупа тялото на Другия. 
Нещо изхрущя под него. Ловецът се опитваше да извърти главата 
си така, че да е по-далеч от зъбите на звяра. Големият видя неза-
щитената му шия и разтвори паст… 

Тогава Тласъкът изпепели ума му. 
Остана само тишина.  
И мрак. 
И въздух, който засядаше в гръдта.  
Бавно се отдалечи от падналия, който продължаваше да стис-

ка счупената си тояга със счупената си ръка.  
Еднооката продължаваше да търка клечките си, дори когато 

Дребната запали огнището с пръчката, с която бе пренесла небес-
ния огън. Пламъците играеха по лицето й и го топлеха. Но нещо 
друго, по-горещо я изгаряше отвътре. Вдигна глава и срещна 
тъмния поглед на вълчицата. Когато улови погледа на жената, 
Младата бавно се извъртя и тръгна към входа на пещерата. Све-
жият въздух помилва езика й, с който улавяше вкуса на попилия 
в земята дъжд, на вятъра, изчистен от смрад и от прах, на реката, 
която шумеше някъде долу и рушеше хълма, който ги бе прию-
тил в сухите си недра… Очите й се навлажниха, гледайки прос-
тора. 

Докато се опитваше да се изправи, Ловецът тихо стенеше. То-
ва най-после накара Еднооката да изостави безполезното си вече 
занимание и да припълзи към него. С вещите си пръсти, от които  
можеше да прогонва болката, можеше да прогонва и чуждата 
болка. Когато успя да стори това с ръката на Ловеца тя силно я 
издърпа, докато изпука, а после, когато с ръцете си видя гладко-
стта на костта, бавно завърза с парче кожа пръчките, с които па-
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леше огън, към болната ръка. Ловецът спеше в скута й, приспан 
от изтощение. 

Сивоглавият гледаше всичко това от ръба на дупката и мис-
леше, че може би наистина ще види пак зелените дървета, защото  
огънят топлеше, а жената все някога щеше да излекува и неговия 
крак. Еднооката усети, как нещо я дръпна за тила и извърна гла-
вата си към зверовете. Те стояха скупчени към входа на пещерата 
и кротко си ближеха телата. Един проскубан сивоглавко куцука-
йки се приближаваше към нея.  

Големият се отдръпна от пътя му. Съзнанието му още кънте-
ше от удара, който го бе сполетял. Знаеше, че никога повече няма 
да помисли за вкуса на кръвта, пулсираща в гладката шия на ня-
кое от тия същества. Бавно тръгна към изхода, където беше Сту-
да, откритото, празното и… Храната… Когато мина покрай Мла-
дата усети настръхването на гръбнака й като свое… 

Отмина я. 
Потъна в света - свеж и измит - и хукна на воля.  
Слънцето грееше. И макар да не топлеше, Големият знаеше, 

че Природата им е подарила още един ден… или още няколко  
дни, преди да ги сполети Белия студ. Кръвта пулсираше във вси-
чките му клетки и караше тялото му да прелита на едри скокове 
върху земята, камъните, храстите и пожълтелите треви. Преска-
чайки един от тях усети с оголения си корем Страха на някой 
Друг. Беше едра бяла зайка, която дори не се опита да побегне. 
Тласъкът отново се стовари върху него. Викаше го - обратно в 
пещерата. Той грабна плячката, захапал козината над врата й и 
бавно се завърна там, където… го очакваха?  

… 
Белият студ бе сковал всичко. Хапеше бясно всеки, който и з-

лезе вън. 
Огънят в пещерата гореше - Еднооката топеше сняг в стара 

черепна кост и печеше прясна мръвка върху мокри листа. Хуба-
вата кърмеше второто си малко, а Пъргавия и Мърльото седяха 
край нея и не сваляха очи от гладката кръглост на бялата й гръд. 
И Жълтооката кърмеше- второто си котило. Оцелелите й малки 
от първото се въргаляха по гръб и хапеха въздуха, за да не хапят 
гладките голи ръце на Голямото малко на Хубавата, което се 
опитваше да разроши с пръсти пухкавите им кореми. Сивоглави-
ят лежеше на ръба на пещерата и мързеливо дебнеше зайците да 
не излязат от нея. Ушите му, прилепнали към врата от удоволс-
твието да чувства топлина в оздравелия си крак, се изправиха и 
бързо се завъртяха във всички посоки. Чу как много стъпки др а-
щят твърдата обвивка на снега. Подуши въздуха - миришеше на 
студ и пустота. С тила си усети тласъка на Младата - завръщаха 
се. И той блажено се протегна в очакване на новата храна.  
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Ловецът и Дребната носеха трупа на едро Пасящо. Големият 
пак бе захапал жив заек. Рижавият накуцваше и понякога спира-
ше, за да може Пъстрата да оближе раната му. А Черновеждият 
душеше следата, която оставяше Младата.  

 

gabriellezz.wordpress.com, 23.04.2002  
blog.bg (gabrielle.blog.bg), 10.10.2006  
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ОПИТОМЯВАНЕ ІІ 
 
Тихо бе. Толкова тихо, че се чуваше пълзенето на скарабеите 

в пустинята. Денят си бе отишъл. Небето бавно се  изпълваше със 
светлини. Звездите горяха във вечните си съзвездия, познати 
отпреди. 

Тот усещаше умората в мускулите си като тежест, на която 
все по-трудно устояваше, но продължаваше да следва ритъма, 
който си бе наложил от сутринта. Знаеше, че трябва да използва 
нощния хлад, ако иска да стигне до края на пътя си. Птах се пр о-
вираше между сухите храсти и камъни, сякаш следваше невидима 
пътека, или по някакъв необясним начин надникваше в торбата 
на спътника си и разчиташе картата, свита на стегнат свитък и 
пъхната на дъното й. Тот рядко вадеше своето най -голяма съкро-
вище, тъй като познаваше всяка рисунка, знак и надпис върху  
папируса, на който преди много поколения мъдреците бяха със-
тавили карта със земята на Кеме и бяха означили пътя, който  
водеше от Океана през пустинята до нея… Момчето се опитваше 
да ги отгатва в извивките на терена, а кучето напрегнато бродеше 
сред непознатия свят, като ту избързваше и почти се изгубваше в 
неравностите на местността, ту отново се връщаше, притискаше 
се в краката на стопанина си и черпеше сили от равномерната му 
походка, или… го приканваше да продължи нататък. Понякога 
Птах се губеше почти по цял ден, но тогава винаги се завръщаше 
с някакъв звяр, който ставаше за ядене.  

Тот вървеше като в унес сред плътния мрак, когато усети, че 
Птах пак е изчезнал. Не искаше да спира, защото знаеше, че ако  
спре, няма да може да продължи, затова само се огледа и се опита 
да намери в тъмното светещите очи на спътника си. Не ги видя, 
но точно когато си помисли, че го е изгубил, мракът изсветля и в 
равномерното сиво, което се възцари пред очите му видя малък 
навес, встрани от пътя, който следваше, образувал се между ня-
колко по-едри камъка, разхвърляни в пустинната местност, сред 
която се скитаха. Птах съсредоточено душеше въздуха край у к-
ритието, което бе намерил и сякаш викаше младежа при себе си.  

Тот скоро намери мястото, извади неголяма черга от торбата 
си и я простря върху още топлия камък под навеса. Най -после 
седна и се отпусна върху  грапавата тъкан на постелята си. Вдигна 
очи към звездното небе и се опита да си представи накъде ще 
вървиутре. Познаваше света от училището на мъдреците, позна-
ваше небесните и земните знаци, познаваше изкуствата и заная-
тите, а също историята на хората и боговете. Знаеше много неща, 
но всъщност за първи път се отделяше от дома си и пътуваше 
сам… Не точно сам, тъй като Птах беше с него, а това не бе мал-
ко. И, сякаш разбрал мислите на младия си спътник, Птах реши 
да докаже ползата от присъствието си в това рисковано пътешес-
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твие. Той се сви в краката на момчето и вля топлината си в тялото  
му, за да го предпази от бързо идващия студ. Тот не разбра кога 
заспа, завит с меката козина на кучето.  

Сънуваше… стени, които греят от безброй фигури, изрисува-
ни с най-изящни линии и с най -ярки цветове. Не знаеше дали бе в 
храм, в дворец… или на открито. Светлината се процеждаше като  
през плътни завеси… Или не бе светлината на деня? Странни 
сенки запълзяха. Не, фигурите се раздвижиха, сякаш съживени от 
душите на мъртвите, чийто образ претворяваха.  

Момчето се мяташе и задушаваше в съня си, така внезапно, 
така изпепеляващо нахлул в съзнанието му. Тот бе прекалено 
млад, за да се интересува от смъртта. Душата му бе прекалено 
ведра, за да се пита какво вирее в страната на Запад, където бр о-
дят душите на мъртвите. Разумът му бе прекалено зает с багрите 
и формите на живата природа, за да се пита какво причинява 
краят й и какво идва след него...  

После… всичко свърши така изведнъж, както започна.  
На Изток Слънцето отново се роди и даде живот на Земята и 

всичко живо по нея. Денят дойде.  
… 
Джосер гледаше червеното зарево на залеза, което правеше 

пясъка на пустинята да изглежда още по-червен и още по-чужд. 
Далеч зад него остана черната мека пръст на Кеме. Далеч зад него  
остана живителната влага на Нил. Умората на похода предателс-
ки се впиваше дълбоко в тялото му и му напомняше, че макар и 
син на бог, все пак е смъртен. Не сваляше очи от залеза на Ра. 
Дали наистина бе син на Слънцето, с божествена, вълшебна зла т-
на плът? Ако е така, плътта му би била нетленна, вечна… като  
душата Ка. Не бе така… Знаеше със сигурност, че предшествени-
ците му бяха изгнили като обикновени хора… 

Но той бе Джосер. Не произхождаше от тях… бе син на… 
Слънцето. 

Нощта падна внезапно, изпи жегата на деня и възцари хлад и 
отмора. Войската спеше дълбоко, пазена от бдителни стражи. 
След като обходи целия лагер и лично се убеди в безопасността 
му, Фараонът най-после се отпусна в меката си постеля. Сънят 
бягаше от уморените му очи, с които искаше да пробие мрака и 
да открие врага. Знаеше, че е наблизо. Повече от един сезон си 
играеха на криеница и все по-навътре в пустинята навлизаха… 
Все по-далеч от черната земя на Кеме… Все по-далеч от Дома. 
Войниците страхливо гледаха враждебната природа, незнаейки 
дали да се страхуват повече от хищните зверове на пустинята, 
или от чуждата войска. Дори не смееха да мислят за смъртта, 
която ги дебнеше зад всеки хълм и камък, далеч от Долината, 
далеч от тези, които ще ги помнят.  
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Генералите все по -настойчиво се опитваха да му внушат, че е 
разумно да се върнат. Страхът ги караше все по -смело да изразя-
ват несъгласието си с похода. Страхът от Пустинята, страхът от 
Врага, страхът от Неизвестното, което дебнеше зад всеки стрък 
трева, зад всеки камък, дупка, стряха. Страхът от умората, от 
жаждата, глада… Но не от Него… Джосер знаеше, че няма път 
назад. Не и ако иска да бъде син на бог, сам бог и фараон, обеди-
нител - на Долната и Горната земя… родоначалник на Третата 
династия, която ще властва през идващата вечност над цялата 
Земя…Само да можеше да види къде се крие врагът… Само да 
можеше да го срещне… Битката щеше да бъде негова, защото  
богове му помагаха… а и да не му помагаха пак щеше да успее, 
защото знаеше, че Кеме има нужда от него… Иначе всичко щеше 
да се върне към безпаметното време на Началото, когато никой 
не е знаел какъв е и кой е, кой му е господар и защитник, кой 
трябва да му дава дан… 

Фараонът затвори очи и в настъпилата плътна чернота видя 
последните месеци от живота си - бягството на вражата армия 
след последното сражение, в което, изглежда, никой не бе побе-
дил… дългото подло бягство все по-навътре в пустинята и прес-
ледването, което съсипваше, обезсилваше и убиваше армията му.  

После черното се превърна в сиво - равномерно и всеобхва т-
но. Тогава видя всичко - вражата армия, капнала от умора, спеше 
зад съседния хълм. Бе толкова близо, че не устоя на изкушението  
лично да се убеди в истинността на изображението, което богове-
те му изпращаха, макар да бе сигурен, че е точно до всеки во й-
ник, кон и палатка, както  всичко останало, което до този миг ме 
научавал от сивото, което идваше след пълния мрак.  

Когато се изправи, бойното му куче стреснато изръмжа в съня 
си, но стана и го последва.  

Първата розова милувка на Ра, с която поздрави пустинята, 
завари войската на Джосер строена за бой. Свити в заслона на 
съседния хълм, враговете спяха. Когато лъчите на Слънцето се 
кръстосаха с бронзовия меч на Фараона, атаката започна.  

Унис, който не искаше да бъде последния фараон от своята 
династия, се събуди, за да поздрави своя баща, Слънцето, при 
новото му раждане. Знаеше, че никой не може да му отнме боже-
ствения произход… но не беше същото с божествената власт. 
Розовите лъчи на Ра докоснаха бялата му роба, погалиха беловла-
сата глава, обагриха с цвета на бронз лицето му, изгубило цвета 
си. Войниците му спяха, сгушени в червените дюни на пустинята. 
Тогава почувства тръпката под кра ката си – тътен в кората на 
земята. 

Битката връхлетя като природен катаклизъм.  
Копитата на ездитните животни се забиваха в пясъка и земята 

клокочеше като врящ котел...  
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Двете войски се сблъскаха, както наточен меч се сблъсква с 
глина. Впиха се една в друга, после се сляха… тропот, пръхтене, 
дишане, звън на метал.  

Накрая остана тишината.  
Смърдеше. На изпражнения и кръв, на пот, на прах, на страх и 

още нещо… 
Почти неуловимото присъствие на мъртвите...  
Докъдето стигаше погледа - бе отрупано с трупове. Но не тях 

виждаше Джосер. Виждаше бавното шествие на техните души. 
На свои и чужди. Земята на Кеме, далеч зад гърба им, приемаше 
техния дар. Дарът на кръвта. И той, Джосер, прие тежестта на 
двойната корона, която за кой ли път узаконяваше единството на 
Горното и Долното царство.  

Не за това искаше да мисли сега. Денят на живите бе Утре. А 
днес, когато Ра залязваше зад червените простори на пустинята, 
той трябваше да се погрижи за душите на тези, чиито трупове 
покриваха земята.  

Сухият вятър от Запад повя и погали страните му, които сега, 
обагрени от залеза, имаха цвета на пясъка. Същият бе цветът на 
бойното му куче, което във високомерието си бе нарекъл Монту, 
както народът на Горната земя наричаше Бога-Слънце. Когато и 
последният лъч на Ра, като последно дихание угасна, поето от 
пустинния пясък, Монту се притисна към коляното на фараона. 
Джосер усети как хоризонтът се разшири, звуците станаха по -
богати, сякаш тишината бе пометена, миризмите разцъфнаха, 
като екзотични цветя, каквито не бе познавал досега… и нещо 
друго се случи, нещо ново, което заличи чувството му за победа и 
удовлетворение от стореното през този ден, и през целия му жи-
вот до този ден… 

Бе усещане за ненарушена от нищо сивота, в която броди и 
разбира всичко… дори неща, за които никога не беше мислил, 
дори неща, за които цял живот бе питал… 

Сега вече Джосер знаеше, че наистина е станал бог и фараон 
на цяла Кеме. 

Знаеше и точно какво ще направи, за да не позволи на мърт-
вите, които бродеха край него и търсеха подслон, да изчезнат без 
следа в небитието.  

В еднородното сиво на съзнанието си видя как се издига пи-
рамида, в която щеше да приюти всички, които го бяха следвали 
в живота и онези, чиято смърт бе причинил, следвайки пътя си на 
обединител. 

Монту притвори очи, сви уши към врата си и стисна челюсти. 
Съсредоточи цялата сила на ума си, проследявайки мислено пи-
рамидалната форма на муцуната си и фиксира върху носа си иде-
ята за съхранение на съзнанието след смъртта, чрез съхранението  
му в структурите на мъртвата плът, която е обитавало… 
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… 
Ием хотеп седеше кръстато в традиционната поза на писар и 

изпълваше пресния папирус с изящни знаци, в които се опитваше 
да вложи не само смисъл, но и това усещане в душата си, което го  
бе накарало да вземе писеца и чернилото и да запише това, което  
бе посетило  неговата Ка, докато бродеше сама, освободена от 
съня му. Ка искаше да се завръща винаги при него. Ка можеше да 
го направи... макар Ием хотеп да не разбираше защо и как и откъ-
де го бе научила. Това не беше важно. Важно бе да го запише. И 
пишеше. Светилникът догаряше, небето беше черно.  

 Ръката му се движеше плавно по грапавата плът на папируса 
и отмерено извайваше това, което бе в главата му, чрез сложното 
огледало на йероглифите. Увереността, че е уловил нещо, което  
лежи в същността на природата, в същността на живота и на 
смъртта го караше да чувства леко опиянение, което не му позво-
ли веднага да забележи, че светлината е угаснала.  

Звездите студено грееха зад отворения прозорец. Рижавата 
Нут се притисна в крака му и близна коляното му, сякаш да го  
подкани да продължи. Че тката попи чернило и продължи да о т-
белязва мислите му върху листа. Ием хотеп беше сигурен, че е 
открил безсмъртието си, защото знаеше, че писаното слово ще 
остане през вековете и ще стигне до всеки, който би пожелал да 
го докосне - чрез погледа си и ума си.  

Знаеше, че не това го бе събудило от тежката му дрямка без 
сънища. Защото това го знаеше отдавна… от времето, когато за 
първи път усети силата на думите, дошли до него не чрез речта на 
друг човек, а чрез тихата въздишка на папируса. 

Но колко бяха тези, способни с очи и с ум да се докоснат до 
Мъдростта, оставена от други?  

Какъв бе начинът да се запази знанието? Дори въпросите без 
отговор да се запазят? Какъв бе начинът да се запази съзнанието? 
Едно и също ли бе? Записваше ли се ума в нещо, тъй както мис-
лите - папирус? 

Какъв бе начинът да съществуваш и "отвъд" … Реална ли бе 
страната на Запад, където отиваха душите? Отиваше ли нещо 
там? Възможно ли бе душата да се завърне обратно… Какво бе 
душа? Какво бе общото на разума със знанията, със същността на 
онзи, от когото излизаше, след смъртта му… какво бе Ка?  

Светилникът дремеше в края на плота за писане. Ием хотеп 
отново потопи върха на четката в чернилото и чак тогава осъзна 
тъмнината наоколо.  

Нут затвори очи, прилепи ушите си към врата си, стисна че-
люсти и изпразни ума си от всичко. Когато заплува в равномер-
ното сиво на извънсетивните възприятия, тя концентрира мисълта 
си, следвайки очертанията на пирамидалната структура на муцу-
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ната си и проби мрака, настъпил пред погледа на нейния пито-
мец. 

Ием хотеп отново видя и разбра всичко. Беше толкова просто, 
толкова лесно, толкова стройно, познато, разбрано… Не, не точно 
познато и не точно разбрано. 

Нямаше значение. Това, което пишеше, беше структурата, 
върху която щеше да построи моста над бездната на световете на 
живите и  мъртвите. Вече знаеше, че светът на мъртвите имаше 
нужда от структура, в която да съществува… Съзнанието след 
смъртта на тялото трябваше да се помести някъде, да се прию-
ти… в нещо, достатъчно трайно и достатъчно подобно на струк-
турата, в която съществуваше в живото тяло.  

Нут се протегна и шумно издиша. Ием хотеп бе схванал осно-
вното. Бе разбрал онова, в което тя бе уверена, но което не бе в 
състояние да провери. Мъртвите можеха да се завръщат… души-
те им, или онова, което оставаше след смъртта… когато телата  не 
биват изяждани, изгаряни, унищожавани. Съзнанието се завръ-
щаше в запазените структури на оцелелите трупове и бродеше 
край тях, или вътре в тях? Докато съществуваха… докато имаше - 
кост, кожа, косъм, в който да се вкопчи. Нут знаеше, че всяко 
отделно същество е записало историята си и историята на вида си 
в структурата на тялото си… там, дълбоко скрито, недостъпно за 
сетивата… там, където се записваше информацията, която се 
предаваше на идващите поколения… Там бе обиталището на 
душата на тези, които имаха съзнание, че съществуват.  

Не беше лесно съзнанието да бъде изпратено "отвъд". Не беше 
лесно да се прескочи границата. Не беше лесно мисълта да се 
отдели от своя материален носител - мозъка, и да се отрази дру-
гаде… Не беше лесно… особено когато не притежаваш реч, ръце 
и писменост… когато дори не притежаваш огън.  

Именхотеп стана и бавно се запъти към полицата на стената, 
където държеше клечките с върхове, обработени с фосфор и сяра. 
Дори не осъзна, че всъщност тъмнината не му пречи, защото по 
някакъв странен начин виждаше всеки предмет… дори йерогли-
фите върху папируса. Драсвайки върху грапавата повърхност на 
папирус, обработен с пясък, клечката пламна и освети малката му 
работна стая. Почти се уплаши, когато видя колко различна е тя, 
в сравнение с образа, който имаше за нея в тъмното.  

Но йероглифите бяха там, съвсем истински, като това, което 
отразяваха. 

Светилникът догоря точно когато  Ра дойде в своята колесница 
и сияйното й злато прогони мрака над Кеме. 

… 
Когато Джосер се завърна от победоносния си поход в Гиза, 

заповяда на своя пръв слуга, Ием хотеп, да му построи пирамида. 



369 

 

Ием хотеп коленичи пред господаря си, докосвайки с глава коле-
нете си и му представи готовите планове на Пирамидата.  

Джосер бе Фараон, Син на бога и Бог… Затова не попита и не 
се попита как божествената му воля бе стигнала до слугата му 
Ием хотеп, преди да я е облякъл със слово. Ием хотеп, който бе 
скромен слуга на своя господар, вярваше в божествената природа 
на разума си, с който успяваше да открива неща, които никой 
друг преди него не знаеше… както и да се пита за неща, чийто  
отговор си оставаше скрит. Затова не се учуди, че е предугадил 
повелята на владетеля. А дали не го бе тласнал към нея?  

Нут се скиташе по пустите улици, гонена от повика на плътта, 
който я караше да броди, търсейки оня, с когото клетките й биха 
се слели така, че Силата на Тласъка да не изчезне, да се развие, да 
разцъфти… Повикът на Монту я настигна, стовари се като порой 
от камъни върху главата й. Заби крака в настилката на улицата и 
зачака зовът да отслабне - не искаше да му се подчини. Твърде 
много трупове и кръв имаше в представата му за безсмъртие. Не 
отслабваше. Тялото й трепереше, като трескаво. И тогава, с пе-
риферията на ума си, на самата граница на пустинята и града, тя 
откри другия. 

Птах бързаше по прясна следа. Сигурен беше, че води към Ги-
за. Цяла войска - съвсем скоро бе разорала със стотици крака 
мазната пръст на Великата Кеме. Тот бодро крачеше след него. 
Тогава чу нейния зов - бе прекрасен като зова на морето… Бе 
прекрасен като… представата за съвършенство, безсмъртие и 
вечност. Ума му се сля с нейния… и хукна с едри скокове към 
Нут. Очакваше ги - седнала на прага пред дома си. Ием хотеп 
разбра, че вече има всичко, което му е нужно за да започне и да 
завърши строежа на Пирамидата, а Тот разбра кое е мястото, 
което бе сънувал.  

… 
Един живот им стигна.  
На Джосер - да стане велик владетел, бог и основател на дина-

стия, бележеща началото на най -големия разцвет на Кеме… и да 
запази името си за вечността. А Вечността, след Джосер, поколе-
нията започнаха да съизмерват с Пирамидата. 

Ием хотеп се съхрани чрез словото и също стана бог, макар и 
не владетел. Проектът, който бе създал за пирамидата на Джосер, 
през следващите две столетия използваха за строежа на още най-
малко двеста пирамиди, сред които на Хуфу, Хефрен и Микерин.  

Тот влезе в тъмните им лабиринти с Птах и нарисува всички 
мъртви, загинали на служба при владетеля, в чиито изображения 
душите могат да се връщат. Освен това остави и картина за това, 
как Богът на мъртвите (с глава на чакал), с помощта на чакал (или 
куче?) претегля с везна греховете на смъртните, преди да ги пус-
не в земята на Запад. Идващите поколения, кой знае защо реши-
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ха, че Тот е сътворил везната и го обожествиха като бог на мъд-
ростта. За Птах останаха изкуствата и занаятите. За Нут - небето  
и покрова в саркофага. На Монту Слънцето отнеха, само войната 
остана… 

…Преди 4 500 години, когато бяха построени великите пира-
миди на платото Гиза, които трябваше да съхранят структурата 
на съзнанието за Вечността… 

 

gabriellezz.wordpress.com, 21.05.2002  
blog.bg (gabrielle.blog.bg), 03.02.2007  
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4. ТОЛКОВА РАНО Е ОЩЕ... ЗА ОЩЕ 
 

Не написах романа, не защото „не се получаваше”, а защото 
не ми стигна времето.  

В края на лятото преживях инцидент, който почти ме уби; 
изглади гънките на мозъка  и отнесе въображението ми. Изгубих 
цветните си сънища и способността да виждам тримерни дви-
жещи се образи докато чета  и пиша. Думите станаха просто 
черни символи върху бял фон; носители на информация и пус-

тота. Не можах да напиша втория си роман... Просто забравих  
какъв исках да бъде, какво исках да разкажа и как... Но това не 
беше най-важното.  

Изгубих личността си. Опустях... 
Но някак, мерената реч бе оцеляла... Изля се отново върху мен 

– Вселената, онази, скритата... И бавно започнах да пълзя – по 
светлата пътека към звездите. ..  

И да се опитвам да оцелея като автор... не, да оцелея  като 
като себе си, като спомена, който имах от себе си...  

Прозата на адвокатската професия не беше от полза – тя 
пак ме тласкаше към поезията и неуловимите й образи.  

Не ми оставаше друго, освен да се върна към първия си роман 
и да го продължа... За да създам  третия... 

И започнах да „водя”  електронен дневник – компютърът 
стана бележникът; форумите и блоговете в интернет - необхо-
димата публичност...  

 
 

ТОЛКОВА Е РАНО 
роман – откъси 

 
ДЕНЯТ, НАХРАНИЛ ЦЯЛАТА ГОДИНА 
 

Дъждът още капе от листата на дърветата. Локвите ловят лун-
ни лъчи и светят – като пътеводители. Кого ли водят и накъде ли?  

Къщата спи. Вятърът се процежда в керемидите й и я кара да 
стене като арфа.  

Пиша – пръстите търсят буквите, преди разумът да е подредил 
мислите. Спомени случки избухват, цели картини рухват - откъде 
да започна? Тъй дълъг бе днешният ден…  

Не, днешният предстои. Сега ще разказвам за Вчера. 
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Прибирахме се уморени. Колата търсеше брод през следите от 
пороя, останали по шосето. Пътувахме, понесли със себе си ус-
мивки от приятелски лица и гръмотевици. Цветовете на вечерта 
още лепнеха зад клепачите ми, миризмите й още изпълваха пори-
те ми… Тази вечеря, продължила до среднощ ни събра отново –  
всички онези, които преди 15 години празнувахме в празен апар-
тамент края на младостта или началото на зрелостта… А може би 
празнувахме не промените на възрастта, а на времето. Онова, 
което преди 15 години помете живота ни и ни даде възможност за 
избор. 

Кой избра? Избрахме ли нещо?  
Облягам главата си на рамо, почти заприличвам на птица. Ис-

кам да пиша за днешния ден. Не, за вчера. Искам да пиша за жът-
вата, защото жътвата бе моят избор… Или поне един от многото  
избори, които направих.  

Жътвата бе избор и на баща ми; стана избор на майка ми и до-
ри на Никола… 

В този час къщата спи. Вятърът още се процежда в керемиди-
те й и я кара да стене като арфа. Пиша, свила глава под крило, 
като птица. Галя думите с пръсти, като с пера… 

…Жътвата започна вчера, в 16:20 часа. Повече от осем часа 
чакахме комбайнерите, повече от осем часа неизвестност… 
Слънцето  пече безмилостно – хора и зърно горят и остават с все 
по-малко влага. 

Когато отидох на нивата, комбайните току-що я бяха обико-
лили и бяха изпразнили контейнерите си в камиона… 

Влакънцата на перата стават остри като стрели. Не, като подо-
стрено перо. 

―Слънцето  жари, само часовникът показва, че идва краят на 
деня. Червената  ―Лада Самара‖ спира под сянката на ореха, по ч-
ти забила муцуна в хладката трева край дънера му. Ели затръшва 
вратата, прах се вдига от ламарините , танцува под прожекторите 
на процеждащите се през листата лъчи. После бавно поляга на 
земята, невидян от човешките очи.  

Тя вижда баща си и Никола - изгубени сред жълтото на нива-
та. Тича към тях през стърнището. Отрязаните житни стъбла 
пронизват спортните й обувки, провират се между чорапите и 
дънките и се забиват в плътта на нозете й. Тича, без да усеща 
ласката им.  

Димитър и Никола стоят, забили крака в току-що освободена-
та пръст. Усмихват й се невярващи и не смеят да й кажат прибли-
зителните си оценки за добива…  

Житото, тежко и знойно, лежи на нивата. Комбайна леко го 
подхваща, изправя уморените му стъбла и поглъща класовете –  
узрели, изпечени, тъмни… Зърната се ронят в търбуха на звяра и 
го изпълват. После камионите поемат товара и се отправят към 
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стопанския двор, за да изхвърлят в склада на купчини дара на 
земята… Нивата изглежда недокосната.  

И Ели се усмихва, гледа ги – мъжете на живота си.  
Димитър - висок, с разгърдена риза, под която не крие корем-

че, потъмнял от умора, жега и набола брада. Стоманената  му 
коса, полускрита под бейзболна шапка потръпва като  жива от 
случайните пориви на вятъра. Гледа нивата си и не вярва, че е 
победител… 

Никола – със светли очи и изрусяла брада, със синя тениска и 
сиви панталони. Прокарва ръка през зачервеното си чело , за да 
избърше болката от главата си. Гледа нивата и още не вярва, че 
земята може и да дава.  

Димитър, който цял живот бе преподавал математика, започна 
да обработва наследствените си ниви, веднага щом собствеността 
върху тях му бе възстановена. Собствеността върху земята – с 
кръв изтръгвана някога, тъй мудно се връща сега… Започна, без 
да знае нищо за съвременното земеделие и без да познава някой, 
който би могъл да му помогне. Започна не от алчност и не от 
нужда, а от вярност към мъртвите.  

Като измъкване от старостта започна да се учи. Започна да 
търси хора, с които да се консултира – кога се дискова; колко  
пъти; по колко килограма семе на декар се сее; колко време след 
дисковането… кога и с какво се тори. Кога и с какви хербициди 
се пръска… Започна да търси хора, на които да плаща, за да из-
вършват агро-техническите обработки. Започна – въпреки тихата 
съпротива на жена си; въпреки недоверието и насмешката на 
роднини и познати…  

И само с подкрепата на дъщеря си, изразена в неизменно де-
монстрирано доверие и в пари. Понякога Ели ходеше с него. При 
агрономите-консултанти; при сключването на договори за купу-
ване на торове и хербициди; по време на дисковане и сеитба. 
Стъпваше с лачени обувки по хлъзгавите коридори на властта, 
която все лъжеше, че дава пари за подпомагане на земеделските 
производители. Никога и дума не стана за подпомагане на собс-
твениците на земя – излъгани в очакванията си за справедлива 
поземлена реформа, тъпкани и мамени от алчни арендатори и 
загиващи бивши ТКЗС-та. Стъпваше и по нивите със спортни си 
обувки, не се страхуваше от жегата, само от студа… Но газеше 
снега през късната есен и ранната зима, когато житата зеленеят, 
но се готвят да заспят; през пролетта – когато се пробуждат и 
наторени, започват бурно да растат. Колкото по -добре наторени, 
толкова по-тъмнозелени… И през лятото. По жътва. Крехката му 
дъщеря не пропусна нито една. Жътвата, когато прибираш плода 
на труда си и дара на земята… Когато всяко зрънце е част от твоя 
живот… Жътвата – когато разбираш мощта на природата, която  
единствена има привилегията да дава и да взема.  
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Тази година даде. Миналата – взе.  
Димитър стоически стисна устни и не позволи да се пречупи 

единственото му дете.  
Сега Ели гледа златните зърна и слънцето, което ги прави още 

по-опияняващо златни…  
Когато комбайна за последен път повърна зърното от търбуха 

си в каросерията на камиона и той се изгуби в праха на черния 
път, тръгват към съседната нива. Елината нива, само 10 декара, 
до гората… Купената нива – с парите от земеделието. Едва за 
втори сезон я обработват. Миналата година дори не успяха да я 
изорат през есента. Земята замръзна и чакаха до февруари, когато 
верижният трактор разпори плътта й с грубите си плугове и оста-
ви след себе си буци пръст, като камъни. Върху тях посяха слън-
чоглед, който все пак порасна и даде  достатъчно, за да плати 
направените по отглеждането му разходи.  

И сега, малката Елина нивичка, скрита зад зелените корони на 
акациите, се червенее сред бледожълтото на околните блокове, 
засети с пшеница.  

Камионът грухти в черните коловози, спира. Горан, шофьо-
рът, се смее, очите му светят и се впиват в Ели:  

- Оттук виждам коя е нивата на баща ти. Бас ловя, че е тая, 
червената. Тя ли е, а?  

Ели го гледа – едър, потен, червен – от слънчев загар и от же-
га, бърше оплешивяващото си теме.  

- Тя е. – казва и се усмихва. Деликатно. А вътрешно ликува… 
Заради Димитър, заради признанието, което този селски човек му 
дава.  

- Разбрах от Красен, комбайнера, че бил 70-годишен… като 
моя тъст… ама бабалъка само в къщи си седи и всяка вечер се 
дави в ракия. Нищо друго не го интересува… Той и да се интере-
суваше от земя, пак нямаше да може да направи това, което е 
направил баща ти.  

Димитър върви с широки разкрачи покрай черния път, гледа 
скицата в ръцете си и мери. В това време комбайна пристигна и 
Красен, комбайнера, вика, та се къса – надвиква тракането на 
машината:  

- Какво  има да я мериш, тя твоята нива си личи коя е… по 
цвета на житото личи… пък и плевел няма да намериш… 

Ели тича след него, тежките класове я удрят точно там, където 
ръбът на дънките оголва пъпа й. Загорялата  кожа се зачервява от 
полените… настига го :  

- Ще ме качиш ли да обиколим нивата? – Красен кима с глава.  
В това време Димитър е свършил с измерванията си и застава 

зад й. 
- Нека аз да се кача. По-добре да оставим малко на съседите, 

отколкото да кажат после , че сме им ожънали житото… 
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И леко отмества момичето от стълбата, на която вече е стъ-
пил.  

Ели тупва на земята, кипяща от яд. Не иска и зрънце да се 
разпилее от нейното жито… Онова, върху сеялката, с която са го  
сели е тежала (да не подскача по буците)… онова, за наторяване-
то на което отложи дело и пътуване…  С хербициди го пръска 
баща й – не прескочи най-подходящия момент за житото, без 
гледа сърцето си, което все прескача.  

Димитър заема мястото й, увисва на стълбата на комбайна и 
се носи по земното море, вълните му се разбиват в зъбите на ма-
шината и потъват в пастта й.  

Вятърът подухва, все още горещ, блъска се в стената на дър-
ветата, слънцето залязва зад хълма… 

Пълен с тежко зърно, камионът грухти между коловозите на 
черния път. Някъде пред него се сляга прахта, вдигната от коле-
лата на червената ―Лада Самара‖. Почти едновременно стигат до  
склада, където Никола ги чака и изсипват последната купчина 
земна плът за това лято…‖.  

В този час къщата спи. Вятърът още се процежда в керемиди-
те й и я кара да стене като  арфа. Пиша, свила глава под крило, 
като птица. Галя думите с пръсти, като с пера… 

… Седнахме на двора, зад къщата. Дневните насекоми се бяха 
изпокрили, нощните още не бяха излезли на лов. Само щурците 
отнякъде пееха и смесваха гласа си с гласовете на птиците. Мама 
донесе кана с айрян, която изпихме, преди да е седнала…  

Влакънцата на перата стават остри като стрели. Не, като подо-
стрено перо. 

 ―Ана… Лицето й, като избеляло, свети в здрача. Челото й е 
стегнато с копринен шал, иззад който стърчат изрусени кичу ри. 
Преди четири години, когато започва тази авантюра със земеде-
лието, тя е толкова ―против‖, колкото не успява да скрие зад 
външното си одобрение.  

Звездите блещукат на изток, а зеленото на небето все още се 
бори със залеза. Ана все още не може да разбере  как човекът, с 
когото бе изживяла живота си, можа да се превърне от матем а-
тик, подготвящ средношколци за международни олимпиади по  
математика в земеделски производител.  

Звездите надделяват над залеза. Вятърът носи аромата на по-
лето – на жива пръст и изгорели стъбла, на цветя, треви и пепел… 

След първата жътва, след първата добра реколта, с която зе-
мята се отплаща, Ана бавно започва да се променя… През онази 
втора есен, преди три години, по-лесно приема отсъствията на 
Димитър, който отива на полето – да дискова, да сее, да оре, да 
тори… вместо да стои в къщи и да взема по-лесните и сигурни 
пари от уроците по математика… Онези пари, които зависят от 
човека, а не от природата, която дава и взема. Природата, със 
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своите пороища и бури, поледици, сух студ, градушки, суша и 
пожари; със своя тих дъждец, със слънцето и пухкавия сняг, под 
който тихо спят поникнали зърна, с вятъра и пролетния аромат, 
разнасян от пчели, цветя, дървета и жита…  

Ана вече по друг начин чете българската литературна класика, 
която цял живот е преподавала, без да я усети с всичките си сети-
ва и с душата си. Не бе разбирала истински ―Градушка‖, ―На 
нивата‖, ―Жътва‖, ―Снаха‖. Не бе разбирала ужасът и зависим о-
стта от стихията. Не бе разбирала всеотдайността към земята, 
любовта към ―голямата нива‖, и онова, което те кара да плащаш 
жътвата с живот.  

Комарите тихо пищят, стрелват се покрай ушите и изчезват в 
листата на ореха. Вече е тъмно, то телата още туптят с ритъма на 
жегата. Отново изпразнени, четири чаши белеят върху плота на 
масата. Никола преглъща последната глътка разхлада. Никола… 

Само допреди няколко дни той не бе искал по какъвто и да 
било начин да участва в този експеримент, земеделието. Но вина-
ги бе участвал. Когато бе нужно – бе давал пари. Когато бе из-
годно – бе купувал земя. И бе заставал на полето до Димитър – 
когато трябва. Но усещането, че прави това против волята и раз-
биранията си все повече тежи. Тази вечер той се усмихва. Дори 
не се опитва да крие възбудата си. 

Никола, градското чедо, което в най -тежките си години, кога-
то професията му на инженер-химик го изоставя, или която той 
от гордост изоставя, се бе приютявал в майчиното село, в семей-
ната мелница. Там се научи да познава житото. Научи се да цени 
труда на селянина. Научи се да уважава хората, които се изхран-
ват с този труд или се опитват да оцеляват с него. Но така и не 
повярва, че от него може да се печели достатъчно, за да се живее 
достойно и независимо.  

Сега се усмихва и крие очите си зад черните си мигли. Сега и 
той очаква – отплатата на земята.  

Вятърът шуми в листата на дърветата. Звездите вече не блес-
тят. Въздухът се изпълва с мирис на светкавици и дъжд.  

Седят четиримата на масата, небето потъмнява, пада като по-
хлупак…‖  

Умората слепва очите ми. Тъй дълъг бе днешният ден.  
Не, Вчера.  
Вчера, когато ожънахме и успяхме да приберем зърното в 

склада преди да се развихри бурята…  
Вчера. 
Денят, нахранил цялата година.  
 

Литературен сборник „Детелина -4”, изд. „Майобо”, Враца, 
2008 
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ТЕСТ ЗА РАЗУМНОСТ 
 

Сънувах сън – един от онези сънища, които са като филми; 
или като пътуване в някой друг свят... Сънища, в които нещо се 
случва; в които виждаш ръцете си и цвета на въздуха... В които  
знаеш, че можеш да промениш света...  

...Всичко започна в един шумен ден – на шумен площад в шу-
мен град. Шумна тълпа обикаляше трескаво шарените сергии. 
Всичко беше толкова ярко – като в мечта. 

Вървях сама сред тълпата... Толкова много лица, все различ-
ни... Разминавахме се – без да се докосваме, без да се срещаме...  

Вървях... и започнах да виждам истински различните... Кожа-
та падаше от тях – като втечнена смола. Вдигнах глава – в небето 
умираха птичките, поразени от цветна светлина. Разбрах всичко, 
благодарение на очите си, които разлагаха слънцето на осемцвет-
на дъга. 

Стана тихо . Тълпата се сгъстяваше. Крачех сред хора и други 
същества. 

Космическо нашествие ли беше, или среща с мечтаната съ д-
ба? 

Краката ми се подкосиха, но продължих да крача. Затъвах в 
асфалта като в пясък. С ръце разблъсквах телата покрай мен... Те 
бяха осем вида – човеци и седем различни раси пришълци.  

Добри и благородни; умни, всемогъщи... или потайни, зли?  
Вървя. Не знам какво да правя – тълпата, все по-цветна, все 

по-весело шуми... хората не виждат... края на своето самотно 
съществуване или началото на всички космични висини... 

Вървя. Само аз виждам другите в тълпата. Не знам как да ги 
предпазя... Хората от другите? Или другите – от хората?  

Или себе си... 
Вървя. Краката ми все повече потъват и ужасът ми става все-

поглъщащ. 
С ръцете си разблъсквам люспести тела.  
И знам – дори в съня си знам, че щом ръцете си сънувам – с 

тях мога да променя света.  
Разблъсквам люспестите им тела, почти потъвам в отвраще-

ние и ужас от досега си с чуждото...  
Тогава почти се събудих – от нежност в дланта си; от спомен 

– за онова гущерче, което някога прегръщах през октомври, за да 
му вдъхна топлина си...  

Продължих да сънувам – те, люспестите пришълци – не бяха 
чужди, щом мога да ги заобичам... Не бяха и заплаха – ако можем 
да си отворим сърцата за тях...  

Блъскам се в тълпата; все по-трудно ходя. 
Продължавам. 
Смътно подозирам, че това е изпитание. Или тест?  
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За човечност...  
За мен ли е?  
Или за всеки от тълпата?  
Или – чрез мен, за всеки.  
В този миг някой ме сграбчва. 
Не умрях. 
Не се събудих.  
Изпитанието продължи.  
Разбраха и разбрах, че не се страхувам. 
Погледнах го – очи в очи. 
Беше различен.  
Какъв точно – не знам. 
Усетих топлина и ласка и близост.  
Усещането ми за самотата в тълпата отлетя... Някъде високо 

птиците летяха без крила.  
Разбрах, че съм избраната – да покажа колко струва нашата 

звезда. 
Усмихнах се. Опивах се от усещането за близост и доверие... и 

за стремеж към нови светове и знание.  
Усетих, как главата ми се превръща в съд, който може да пое-

ме Вселената. 
Изпитание? Тест? За разумност?  
Гледах моя пришълец – очи в очи и бях щастлива, че най-

после съм намерила някой, с когото бих могла да споделя... кое?  
Началото и края? Времето? Безкрайният низ от светове? Или 

цялото познание за Вселената...  
Прегръдката на чужденеца влизаше в сърцето ми. Това ли ча-

ках цял живот? Докосване от Космоса? От друг живот? От друго? 
Докосване на умове, което се превръща в чудо?  

Площадът беше още по-цветен. Осемцветната дъга разточи-
телно огряваше чуждите и човешките лица.  

Гледах ръцете си, които галеха чуждата глава.  
Това ли беше изпитанието? Краят на теста?  
Спечелих ли? Уважение за нашата звезда и право на вечност?  
Празненство ли ни чака, или нападение? 
Пиршество или унищожение?  
Чуждите устни докоснаха моите, взеха дъха ми. Тялото ми 

омекна, цветовете изчезнаха... „Ще ме приемеш ли в себе си?‖ – 
чувам в ума си. 

Да приема – какво?  
И чувствам как някой влиза в главата ми; как губя плътта си.  
Очите ми са затворени – в съня ми. 
И виждам – в съня – как сънувам ръцете си.  
Виждам ги – през затворените си клепачи; през лицето си – 

без очи. 
И знам – с тях мога да променя всички бъднини.  
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Усещам как чужденецът целува ръцете ми... изтрива ги... от 
тях остават само осемцветни отпечатъци от устни.  

Прогонвам чуждото съзнание от своето.  
И бавно, в съня си, осъзнавам, че сънувам.  
Осъзнавам, че ако се проваля на теста всички губим.  
За какво е изпитанието сега?  
За какво е тестът?  
За независимост?  
Връщам мисълта си в това, което мисля, че е моята глава. 

Знам, че сега е моментът всичко да спася.  
Поглеждам към ръцете си – няма ги. Само нокти са ми оста-

нали още. Докосвам с тях човешки същества – от малкото, които  
са останали – още. 

Сега разбирам. 
Не съм избраната. Тестът е за всеки.  
Дори само един да оцелее от изпитанието – ще оцелее всеки.  
Докосвам човешките същества край мен – те бавно връщат те-

лата си. Рано е още да се радвам. Още не съм спечелила душата 
си. Аз върнах всичките човеци – ще ги опазя ли?  

В този миг разбрах, че мога да направя всичко. Някак, без да 
знам как, тялото ми си спомни всичко, което някога е знаело и 
което някога съм искала да знае.  

Превърнах се в перфектна машина за бой; за убиване.  
Видях как площадът избухва в осемцветни дъги. И всичките 

пришълци от всичките седем чужди раси ме връхлетяха.  
Ръцете ми свистяха като саби. Докосваха, разсичаха, спояваха 

и смесваха. 
Това ли е да си строител на нови светове?  
Площадът светеше във всичките си багри.  
Празен. 
До мен стоеше моят извънземен, почтително изправен.  
Върху пясъчника на площада с големи осемцветни букви све-

теше думата „отличен‖.  
Бях хипнотизирана – всяка буква се въртеше и образуваше 

концентрични кръгове от осем цвята.  
Пропадах – през осем свята пропаднах – от цвят в цвят; от 

свят в свят. 
И всеки път се питах – „отличен‖ или „отличен‖.  
Оценка ли беше, или качество?  
За мен ли, или за моето слънце? 
Какво следва сега – нападение или асимилация?  
И някак потъвайки, към поредния свят видях, че буквите са 

написани с разрязани тела.  
Аз ли бях убила всички? Аз ли ги бях нарязала така?  
Триумфът се превърна в лепкава вина.  
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Потъвах. Изгубих ръцете си от поглед –  вече нищо не можех 
да променям... 

Тогава видях, че буквите не бя ха просто разрязани тела. Те 
бяха молекули; бяха код. Генетичният код на разумния живот... 
Не, генетичният код на Разума...  

Събудих се от съня в съня си.  
Отново бях на цветния площад.  
Усещах пясъка в краката си. Изпитах разочарование – какво 

толкова – геномът на човека вече е открит. А после чух в главата 
си гласът на моя спътник – „Геномът на своя разум да разчетеш – 
лесно е. Геномът на Разума да знаеш – много е.‖  

И разбрах, че съм преминала през още едно изпитание.  
Преодолях ли моя грях, или чрез него спечелих?  
Гордостта на разума.  
Убеждението, че всичко мога да науча; всичко мога да разбе-

ра... и чрез разума мога да стигна навсякъде...  
Главата ми пулсираше.  
Не, чужди думи пулсираха в главата ми и ставаха мои – „Ра-

зумът е смес от всички Разуми. Еднакви и различни;  добри и 
зли... Разумът е това, което ни свързва и смесва; разбърква ни и 
ни оставя идентични с началните субстанции...‖  

Това ли бе урокът на нощта?  
Или го измислих сутринта?  
Отличен или отличен?  
Оценка или качество?  
Ръцете ми са чисти – площадът бе тест и изпитание, не беше 

сеч, а възпитание...  
„Обичай, доверявай, сливай се... Но знай кога да спреш.‖  
Това ли е поуката?  
Или е предупреждение?  
 

blog.bg, gabrielle.blog.bg, 22.02.2007  
Алманах „Нова българска литература. Проза 2010”, изд. 

„Буквите”, София, 2010   
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5. ВЕЧЕ НЕ Е РАНО 
 

Отново не успях – не да напиша, а да подпиша и издам ръко-
писа на романа си. Остана в блоговете ми и в секцията за само-
публикуване на сайта „Буквите”. Не намерих сили да го покажа   
и да застана до него – срещу света, на светло ! 

Романът  ми остаря, преди да го издам. Писането на поезия бе 
по-лесният начин за бягство от живота.  

Но истината е, че ми трябваха седем години, за да публику-
вам нова книга. Първо, две електронни книги... а  после,  още цели 
две години, за да станат книгите ми хартиени... Истински...  

И да се почувствам истинска...  
Пишех поезията, с която се изцелявах, публикувах я в ин-

тернет и бях щастлива. Завръщах се към себе си, към детството 
и скритите си същонсти. Започнах да рисувам – първо сама, а 
после – в НХА... а после – издадох „Състояния. Хайга”. Направих 
изложба, истинска, с истинските картини от книгата...  Бях 
щастлива, почти отново цялостна, когато... 

Бурята ме отнесе... Не мен, не живота ми... – отнесе живота 
ни, такъкв, какъвто го познавахме и живеехме... Болестта на 
майка ми промени всичко...  

Разбрах, че вече не е рано – за още... 
 
 

АРИТМИЯ 
 

роман за любовта, или – наръчник по оцеляване 
 

ПРОЛОГ 
 

Беше краят на лятото. Един от онези мигове, през които 
минаваме тичешком, но които залепват за сетивата ни, впиват се 
в плътта ни, горят очите и мозъците ни и ни връщат усещането за 
живот…  

Бързам, както винаги; както винаги - закъснявам. Делникът е 
заседнал в гърлото ми, като закуска от пясък. Утринният хлад се 
бори с лъчите на слънцето, които дращят гърба ми и ме карат да 
ходя по сянката си, въздухът боде кожата, а ароматът на суха 
трева и роса, който се носи през булеварда гъделичка ноздрите 
ми...  
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Прозрачност – това е най-точното определение за онзи миг – 
все едно гледаш през стъкло отражението си в огледало.  

Кафенето е здрачно, силуетите на интериора се разтварят в 
дълбочината му, в която не поглеждам, за да не се изкуша от 
съкровищата й – уют и откъсване. Върху тротоара има дървена 
платформа с масички и плетени столове – почти да се спънеш в 
тях. В този утринен час посетители почти няма, но точно затова 
редките гости са толкова изкусителни. Не ги поглеждам – ако ги 
погледна, ще вляза в тяхната вселена и това ще предизвика 
космически катаклизъм – като да срещнеш двойника си от някое 
неосъществено бъдеще.  

Все едно – погледнах лицата, покрай които минавах. Две 
жени. Изящни. Едната беше червенокоса, точно с този цвят, 
който винаги съм искала да имам, с права тежка коса, 
подстригана на черта, с бретон; другата беше кестенява – 
наситенолешниково, твърде ярко, за да е истинско, мека и 
лъскава, свита на кок, дълга шия, погледът остава в нея. Не 
забелязах дрехите, само ръцете – изящни, потръпващи, с 
ноктопластика. Пред всяка имаше по две огромни прозрачни 
чаши - с плодова салата и с чудовищен вариант на виенско кафе –  
шоколад и сметана.  

Исках да спра. Да премина в онази паралелна вселена, където 
хората живеят и животът е вкусен - сладост и плодове. Когато  
минавах край тях, ароматът на парфюм и кафе ме нокаутира, но 
някак продължих да крача с равна крачка, защото в моята 
реалност закъснявах. Мигът болезнено се изтръгваше – като че ли 
някой вадеше вътрешностите ми, като че ли след мен се провлачи 
шлейф от кръв и черва. Аз вадех вътрешностите си. Тогава 
иззвъня телефон. Обърнах се, инстинктивно. Върху бялата 
покривка подскачаше син смартфон. Само аз ли го чувах? Цяла 
вечност жените се гледаха – синьозелени очи, вкопчени в 
кестенявозлатисти. После една ръка, с тъмночервени нокти на 
сини цветя се провлачи към звука, но не стигна до него. Спря се в 
друга ръка – с бледорозови нокти на кестеняви листа. Пръстите 
се докоснаха. И това докосване възстанови тишината.  

Продължих пътя си, бързайки, но този епизод, продължил 
няколко секунди, заседна в главата ми – като кост в гърло. Дори 
когато течението на живота го отнася към храносмилателната 
система на дългосрочната памет, той пак чегърта по кожата на 
хранопровода и разстройва електроснабдяването на невроните.  

Какви бяха те? Сестри, приятелки, любовници? Съседки, 
разнищващи кварталните клюки? Колежки, приседнали на чаша 
кафе на път към офиса? 

Бих искала да кажа, че се връщам към този спомен толкова 
често, защото в това мимолетно докосване съм почувствала 
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някаква драма, тайна, нагнетена с магнетизъм, нещо, което опъва 
нервите и сетивата, вълнува ме - като ловец в засада...  

Истината е, че този спомен не избледнява, защото искам да 
съм в него, искам да дишам аромата на парфюм и кафе, да 
усещам върху кожата си топлината на утринното слънце в края на 
лятото, да вкусвам мекотата на сметана и шоколад...  

Искам мигът да спре.  
 

списание „Картини с думи и багри”, бр. 0/2018 г. 
 

 
БОЛНИЦАТА 
 

Утре е. Сиво и мокро, карам колата на баща ми, все едно в 
ръцете си имам джойстик, а улиците са двуизмерни, като в лоша 
видеоигра. Паркирам далеч от болницата, вървя, а краката ми 
потъват в асфалта. Баща ми е някъде зад мен, искам да се хвана за 
него точно „като удавник за сламка‖, протягам ръка, но в този 
миг осъзнавам, че той е удавникът, а аз съм сламката му. 
Красивият му профил е още по-сив на облачната светлина на 
деня, а очите му ме гледат с изгубен поглед, който  се опитва да се 
закачи за мен. Алеята е хлъзгава от онази прашна кал, която не 
идва от истинска пръст, а от мокрия въздух, поел мръсотията на 
града, стълбището е хлъзгаво и фоайето, изпълнено с хора-
призраци, в сиви лица и черни дрехи. Разминаваме се, обречени, 
чакаме пред асансьорите, тъпчем се в тях, задушавам се, 
излизам...  

Единайсет часа. Вратата на отделението се отваря. Баща ми 
държи ръката ми, но някак набързо я пуска, избутва ме пред себе 
си, а гласът му ме следва – „Последната стая, средното легло‖...  

... Най-лошото, което може да се случи в една болница е, ако 
първия ден попаднеш да добра санитарка – тогава започваш да 
мислиш, че всички са такива. Тя не е млада, едра е, пълна, 
усмихната, розова, облечена в розова престилка. Стои точно зад 
вратата на отделението и посреща посетителите . 

-Ти за пръв път идваш, да? На кой болен? – гласът й ме гали, 
аз повтарям това, което баща ми извика, а тя продължава – Твоя 
мама? Да, красива женщина...  

Тя ме побутва към вратата в дъното на коридора, аз усещам 
аромата й на дезинфектанти и чистота, влизам... 

Стаята е широка и светла, три легла, три тела, увити в бели 
чаршафи. Крайното легло, до прозореца – проскубана старица, 
омотана с маркучи и кабели, висящи от стативи... Леглото до  
вратата - жена, кръгла като топка, се надига на лакът, поглежда 
ме с надежда и заваляйки думите пита – „Момиче, ще ми купиш 
ли една баничка и един фамотидин, че не мога да им ям храната, 
а?‖ Кимам с глава, че ще го направя и се оглеждам за майка си. 
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Тя спи на средното легло. Не прилича на болна, не прилича и на 
себе си. Не смея да я докосна, присядам на леглото, тя се 
размърдва, отваря очи. Погледът й не се фокусира, но тя се 
усмихва... с  половин лице и протяга лявата си ръка към мен, но не 
ме достига. Мисля си, че няма сила, хващам ръката й – топла и 
жива, стиска моята, очите й влажни, устните мърдат, прочиства 
гърлото си и нещо говори...  

Жената от леглото до вратата също говори, думите й клокочат 
в устата, но стигат до мен – „Не се тревожи, след няколко дни ще 
се оправи. Виж ме мен, днес ме изписват, а като ме донесоха 
миналата седмица – труп бях. Майка ли ти е? Хубава жена, 
млада, ще се оправи... младите по-бързо се оправят... виж, бабата 
до прозореца, друга работа... старите никой ги не гледа, и по -
добре, да не се мъчат...‖ Тя продължава да бъбри, виждам, че е 
добре, държа ръката на мама и ми става леко, гюлето, което от 
вчера се търкаля из тялото ми олеква и започва да се разтваря... 
Мама стиска ръката ми, опитва се да говори, но думите й нямат 
смисъл... не, думите й имат смисъл, но са нечленоразделни... и не 
стигат до мен. 

После се сещам за всичко, което съм чела в интернет, 
предпазливо отвивам завивките, опипвам крайниците й. Няма 
нужда да ги опипвам. Изкривени са в неестествена поза, твърди, 
безчувствени... не, остро-болезнени. И бавно започвам да ги 
раздвижвам, тя се кара с неразбираемити си думи, отблъсква ме, 
аз се ядоствам – гюлето е заседнало в гърлото ми. Не разбирам 
кога е минал един час, сестрите ни напомнят, че е време за обяд и 
лекарства и деликатно ни избутват към изхода на отделението.  

Баща ми и Никола чакат, залепнали са за стените на фоайето, 
добре, че не знаят колко много приличат на сенки.  

 
***  
Сенки надничат през щорите, вятърът ги блъска в стъклата – 

стържат като нокти по прозореца и съм щастлива, че съм вътре, 
на топло, на чисто, далеч от света, от болката, от живота. Усещам 
ръцете на Никола по кожата си, като вълни на море ме обливат, 
изтриват умората ми и заспивам.  

 
***  
Четвъртък следобед, ден за свиждане. Всички сме край 

леглата на болните си, натъпкани. Мама спи, лицето й е сиво, 
косите, залепнали по челото й. Жената до вратата е седнала в 
леглото си, заобиколена от роднини – родителите й, децата й, 
дори едно бебе гука в ръцете на дъщеря й, жената протяга ръцете 
си към него, но не й го дават. Тя става от леглото, коленете й се 
подкосяват, роднините дружно я подхващат и я слагат на 
инвалидната количка. Вече са на вратата, тя се извръща към мен, 
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кима с глава, усмихва се –  „Не се тревожи, другата седмица ще си 
тръгнете и вие, майка ти ще се оправи, млада е!‖ Но аз знам, че 
само така изглежда, кимам с глава, усмихвам се, а погледът ми се 
връща към старицата от леглото до прозореца, тя също е 
обградена от роднини, но всички са тихи и чакат времето за 
свиждане да мине.  

Баща ми е коленичил до главата на мама и държи ръката й, 
мачка пръстите, тя отваря очи и дрезгаво „о-о-о‖ излиза от 
гърлото й, опитва да се надигне, но не успява. С Никола стоим 
откъм краката й, не зная какво да правя, но той намира механизма 
на болничното легло и изправя облегалката, леглото с жужене се 
чупи при коленете и придобива вид на шезлонг, майка ми 
облекчено простенва и свива левия крак. Това, че може да 
контролира половината си тяло я въодушевява, започва да оправя 
косата си и със знаци иска огледало. Баща ми не я разбира, аз се 
чудя какво да правя, а Никола смъква огледалото от банята към 
болничната стая и го носи – то е голямо и тежко, затова той го  
държи, тя му кима съучастнически и довършва прическата си, 
гледайки някъде встрани. Вече е доволна, баща ми продължава да 
клечи до главата й, аз стърча като кол, забит до краката й и си 
мисля, че следващата седмица ще се приберем всички, както каза 
жената от леглото до вратата, и животът ще продължи. Майка ми 
ръкомаха, отпитва се да каже нещо, баща ми рови в чантата й и 
показва разни неща, но тя не ги гледа, ядосва се – не е ясно дали 
на него, или на себе си. Пак е тихо. Отваря уста, отронва някакви 
звуци, клати глава и гледа безпомощно. Никола хваща ръката й: 
„Ана, искаш нещо, което не в стаята ли?‖ Тя клати глава, отгоре -
надолу, но цялото й тяло крещи: „Да!‖  

-Предмет ли е?  
Разочарование, пак клати глава отгоре-надолу, но това този 

път е „не‖, а той продължава: 
-Искаш нещо да ти донесем ли?  
Тежка, отегчена въздишка, точно както възрастен въздиша, 

когато не е доволен от отговора на дете.  
-Искаш нещо да направим? 
Разговорът продължава, с баща ми гледаме отстрани, 

безполезни, като излишен товар в раница, когато се катериш към 
върха, как зет и тъща разговарят.  

Леко ни е – животът продължава.  
Тръгваме, уморена съм, но тялото ми пее – напук на всичко, 

всичко в мен цъфти и крещи, че мама ще оцелее. Отиваме да 
платим кабелната телевизия /преди края на месеца, за да не 
изгубим бонуса/, защото тя така ни каза, и думи не й бяха нужни.  

 

списание „Картини с думи и багри”, бр. 1/2019 г. 
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