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АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО  

gabriell-e-lit 
 

ПОДКАТЕГОРИИТЕ В 
„КАРТИНИ С ДУМИ И 

БАГРИ” 
 
След успешния старт на нашия 

„лабораторен експеримент“ брой 
0/2018, който донесе ISSN регист-
рацията на „Картини с думи и 
багри“ като онлайн и като печат-
но издание, започнахме по-смело 
да комуникираме с автори. Тяхно-
то присъствие и техните идеи 
разшириха кръгозора ни и тери-
торията на нашето духовно тър-
сене. Това доведе до детайлизира-
не на структурата на спи-санието, 
което, от своя страна ще доведе до 
включването на нови теми и нови 
автори. 

И до утвърждаване на разби-
рането ни, че както живата, така и 
виртуалната връзка между изда-
тел, автор и читател, не бива да се 
прекъсва, защото тя е източник на 
развитие. Не мога да не посоча 
приноса на Надежда Радева и 
Цецка Илиева за разчупването и 
обогатяването на „Картини с думи 
и багри“ като медия и платформа 
за изкуство.  

Надежда Радева е авторът на 
първата ни подкатегоризация – 

разпадането на рубриката „Ак-
центи“ на подкатегории – „Анон-
си“, „Нови книги“ и т.н. Цецка 
Илиева добави нова тема и нов 
подход при подбора на публика-
ции, а именно - темата „Хай-ку“ и 
начинът на комуникиране с авто-
ри, пишещи по дадена тема, чрез 
фейсбук страници и групи. Тя 
предложи, или по-скоро предоста-
ви своя сполучлив опит за подбор, 
осъществяван вече няколко годи-
ни от нея във фейсбук групата 
„По хайку на ден на български“. 

Рубриката „Акценти” се раз-
падна на четири подкатегории. 
„За издателството“ остава мястото 
където ще публикуваме редакци-
онни статии и материали, свър-
зани с развитието на издателство 
gabriell-e-lit. В „Анонси“ ще отбе-
лязваме събития, които считаме 
интересни и значими, с оглед по-
литиката и мисията на 
издателство gabriell-e-lit и списа-
ние „Картини и багри“. Другите 
две подкатегории са „Нови книги” 
и „Очаквани заглавия“, в които ще 
публикуваме откъси и критически 
материали за книгите на нашето 
издателство - новоиздадени и под-
готвяни за печат, както и ин-
формация за техните автори. 

Рубриката „Критически ана-
лиз” също разделяме на подка-
тегории: „Език и литература“, в 
която ще намери място науката за 
езикът и литературата; „Литера-
турна критика“, в която ще пуб-
ликуваме рецензии, ревюта и от-
зиви за нови книги и събития в 
литературното пространство и 
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„През погледа ни“ - място за ре-
дакционни статии и репортажи от 
събития, свързани с изяви на спи-
сание „Картини с думи и багри“, 
издателство gabriell-e-lit или на ав-
тори, с които работим. 

Нужно ли е да делим поезията 
и творбите в немерена реч, които 
ще предложим в списанието на 
подкатегории? Може би, не. И все 
пак... 

В „Незаглъхващи гласове“ ще 
публикуваме съвременни поети, 
оставили ярка следа в литература-
та, или творби на автори, които са 
починали, дори когато техните 
стихове не са достигнали до масо-
вия читател, но посланията им не 
заглъхват. В „Нова поезия“ ще 
публикуваме нови произведения, 
които може би ще проправят нови 
пътеки.„Без давност“ и „Нова про-
за” са подсказващите наимено-
вания на подкатегориите, в които 
ще публикуваме актуална белет-
ристика, публицистика и доку-
менталистика и онази немерена 
реч, която е без давност. Дали иде-
ята ни да категоризираме и 
раздробяваме е добра, ще разбе-
рем от отзивите на читателите ни 
и на авторите, с които работим. 

А ето и първият ни анонс. 

АНОНСИ 
 

ИЗПРАЩАНЕ НА АПРИЛ 
 
„Изпращане на април” – изб-

рани творби е най-новата по-
етична книга на поетесата Надеж-
да Радева. В нея тя събира най-
новите си стихотворения, писани 
през последните 2 години, както и 
тези, писани в по-ранен период, 
но непубликувани досега. Изда-
нието включва и част от ембле-
матични за атворката стихотворе-
ния, поместени в другите ѝ книги, 
творби, които са били отличени в 
национални литературни конкур-
си. 

Датата на представянето на 
книгата е 30 април /вторник/ от 
17.30 часа в Регионална библиоте-
ка „Л. Каравелов” – Русе. По съ-
щото време в зала „Галерия” ще 
бъде открита и изложба на румън-
ската художничка Ина Стана 
Ребиган от град Гюргево, която 
участва в стихосбирката със свои 
илюстрации. 
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НОВИ КНИГИ 
 

ДОГОНВАМ БЯГАЩИЯ 
ДЕН 

 
Първата стихосбирка на Габ-

риела Цанева, „Догонвам бягащия 
ден”, е издадена през 1998 г. от 
изд. „Елги” – Русе. Представена е 
от проф. д-р Георги Цанков, ре-
цензент на книгата, в Столична 
библиотека при голям обществен 
интерес.  

Двайсет години по-късно, сти-
ховете от „Догонвам бягащия ден” 
са все така болезнено-живи, като 
отворени рани; мъдри и безсмис-
лени, като поставена диагноза на 
нелечима болест... 

Във второто, преработено из-
дание, вече трудно се вижда 
дневникът на лирическия Аз, ма-
кар датировката на отделните 
стихотворения да е запазена и да 
подсказва за монолог и диологич-
ност, за последователност и 
цикличност. Тук всяка творба има 
свое заглавие и свой живот, свое 
послание, разочарование и на-
дежда. В края на книгата са 
включени и три статии, които 
отразяват моментното и оставящо-
то диря в литературата значение на 
стихосбирката.  

Ето какво споделя в предговора 
към първото издание рецензентът 
на книгата д-р Георги Цанков: 

„След десетилетията на висо-
копарни псевдопоетически тиради, 
когато всеки изповеден лирически 

полъх се възприемаше като лъч 
надежда, дойде времето на “нова-
торството”, преоткриването на 
поетически азбуки, които посте-
пенно започнаха да се превръщат 
в самоцелни главоблъсканици. 
Всъщност, всяка епоха има своите 
“възторжени” графомани, но и 
чистите си, неподправени лирич-
ни гласове, докосващи се до нещо 
под физическата ни обвивка и 
доказващи категорично, че значи-
мата поезия не е нито форма, нито 
съдържание, а просто  магия. Мо-
же някой да зове духовете на 
Елиът и Паунд, на Валери и Перс, 
на Куазимодо и Унгарети, на Дал-
чев и Геров, но завинаги да остане 
в “чистилището” на фалшивите 
послания и акорди. 

Стиховете на Габриела Цанева 
“Догонвам бягащия ден” ме поко-
риха, тъй като в тях звучи 
автентичната музика на вълшебс-
твото, избухват ярки образи не от 
чужди, а от собствените й цветни 
сънища. Тя неслучайно поставя 
навсякъде датите на своите изпъл-
нени с драматизъм видения, ся-
каш да ни подскаже, че са родени 
в два звездни мига, в началото на 
две трудни и за нея, а и за всички 
нас, българите, години (1996 и 
1997). 

Ще намеря ли живота си, 
или – 
все чужд ще живея? 
Ще разбера ли коя 
съм – 
няма ли 
да го проумея… 
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И политическата, и световната 
промяна ни подтикват към това 
основополагащо за оцеляването 
ни търсене – ще се спасим ли от 
еднаквостта, от сивата униформа 
на поведение, псевдочувства, псев-
до-език? 

Не мога да си спомня друга 
българска стихосбирка, така убе-
дително, така искрено разказваща 
един продължил две години сън, 
който не завършва с хепи-енд. 
Дори Пенчо Славейков е по-мило-
стив към себе си, като мечтае щас-
тие. Малко преди Великден за-
вършва тази изповед, заредена ка-
то адска машина с болка, с опус-
тошение, но и със свръхзрение. Тя 
ме кара да не мисля за направата, 
за поетическата техника, а да след-
вам гласа, който открива при-
вилегията и тегобата на своето 
трето око. Струва ми се, че това е 
една живителна формула за измо-
рената поезия и една добра 
възможност за среща със самоби-
тен, неподвластен на шаблона, 
печелещ съчувствието ни творец.” 

Двайсет години по-късно лич-
ността в обществото ни е пос-
тавена пред същия екзистенциа-
лен проблем – проблемът на иден-
тичността. Все повече губим живо-
та си, все повече губим онова, 
което е същностно, идентифици-
ращо, сакрално. 

Живеем в свят на подменени 
ценности, оставаме без ценности; 
живеем с ментална недостатъч-
ност, в духовен недоимък. Ще 
направим ли крачката навътре? 
Ще открием ли нещото, което ще 

ни излекува и ще ни тласне към 
догонването на бягащите дни? 

 

  
 
Новото издание е електронно, 

представено в двата популярни 
формата - .pdf и .epub, художник и 
дизайнер на корицата е Габриела 
Цанева, цветовото решение за 
фона на двата формата е различ-
но, съобразено с техния графичен 
израз. 

 

ПЪТЕШЕСТВИЕ 
 
Изтича времето – 
и аз изтичам с него. 
 
Нищо не остана 
в стария саван на 
тялото ми. 
Увита в бял юрган, 
душата ми заспа на 
тъмно. 
Умът ми зазвъня – 
като стакан  
над тлъста маса. 
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Разплискаха се 
мислите ми – 
като ураган. 
Издухаха изтичащото 
време. 
Кой ще вземе 
тежестта на 
чакащото 
Утре? 
 
Тихо е. – 
като във стан на 
поразена от божи гняв 
войска. 

 
Заслужихме ли си съдбата – 
да бродим из нощта 
и да броим камъчетата 
в краката си по пътя – 
като трохи в покривката 
на старата Земя… 
 
Броя трохите по покривката – 
със страх се взирам 
в едрите й дупки – 
да не изтекат. 
  

И както гледах – 
 през една от тях 
 видях 
 небето. 

 
Трохите се превръщаха 
в звезди. 
През едри дупки се 
изтичаха 
в небитието. 
  
Последвах ги. 
 През крив тунел 
 в пространството 
 се върнах на Земята. 

 
Не разбрах – 

вчера ли, 
утре ли – 

беше?  
Моето куче 
 ядеше 
 мойта 
 храна. 
 
16.02.1997 
 

СЕЧ 
 

Стоя – 
като вкопана в себе си. 
Дълбоко впивам корен 
в “тук” и 
в “днес”. 
Стоя – 
като дърво в основата 
на къща, 
на гора, 
на сеч. 
 

„Догонвам бягащия ден”, второ 
издание, изд. gabriell-e-lit, София, 2019 

 
Можете да прочетете книгата, 

следвайки връзката: 
 
http://e-books.gabriell-e-

lit.com/poezia/dogonvam/dogonva
m-pdf/Dogonvambiagashtiaden-
GabrielaTzaneva.pdf 

http://e-books.gabriell-e-lit.com/poezia/dogonvam/dogonvam-pdf/Dogonvambiagashtiaden-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/poezia/dogonvam/dogonvam-pdf/Dogonvambiagashtiaden-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/poezia/dogonvam/dogonvam-pdf/Dogonvambiagashtiaden-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/poezia/dogonvam/dogonvam-pdf/Dogonvambiagashtiaden-GabrielaTzaneva.pdf
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ЖИВОТА В СТИХ СЪБРАХ 
 
Представяме два фрагмента от 

новата книга на Издателство 
gabriell-e-lit "Живота в стих съб-
рах", автор Габриела Цанева, която 
предлагаме на читателите в двата 
популярни електронни формата 
.pdf и .epub, достъпни на сайта на 
издателството за свободно ползва-
не. 

Изборът на тези откъси не е 
случаен. Чрез първия, „Що е бла-
годарност?”, показваме нашето 
отношение към събитието "3-ти 
март", като уравновесяваме посла-
нието на друга публикация в 
списанието, а чрез двата текста 
защитаваме заявеното си намере-
ние да даваме думата на автори, 
чиито позиции не споделяме, но 
които са изпратили свои творби в 
редакцията, интересни в опреде-
лени отношения, творчески 
защитени и достойни за внимани-
ето на читателя.  

Втората публикация е откъс от 
най-новата книга на Габриела 
Цанева, романът „Аритмия, или 
наръчник по оцеляване”. Надява-
ме се да провокираме читателския 
интерес не само към настоящото 
издание, но и към онова, което 
предстои. 
   

ЩО Е БЛАГОДАРНОСТ? 
03.03.1990 
 

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 слушахме 
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. Под-
несоха ни го - нов 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 исто-
рията ни. Денят, в който две 
воюващи държави сключват ми-
рен 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 измръз-
налото множество. Мокри косите 
и лицата ни. Засипва ни - отново 
сме сковани в мраз. И слушаме 
уроци по история - от някои изст-
радани, 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 задръсте-
ни души и умове със сняг... 

Валеше сняг върху главата ми...  
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За мене 3-ти март е ден на бла-
годарността.  

Но - що е “благодарност”? 
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 бла-
годарността. Отдавна мисля - що е 
благодарност? Кой може да благо-
дари? Кому? Защо? 

Може да се благодари на без-
користния. 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 сла-
бия към силния се нарича 
раболепие. 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 Свобода-
та... Вали сняг върху главата ми и 
не зная - да се радвам ли, да плача 
ли...  

Има чистилище преди рая... 
 

„Живота в стих събрах”, изд. ga-
briell-e-lit, С., 2019 
 

ПЪРВАТА СЕДМИЦА 
 

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. Раз-
минаваме 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 лег-
ло...  

...Най-лошото, което може да се 
случи в една болница е, ако 
първия ден попаднеш да добра 
санитарка – 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...  
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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. 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...  

После се сещам за всичко, което 
съм чела в интернет, предпазливо 
отвивам завивките, опипвам край-
ниците й. Изкривени, твърди, без-
чувствени... не, болезнени са. 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, за-
лепнали са за стените на фоайето, 
добре, че не знаят колко много 
приличат на сенки. 

***  
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 – роди-
телите 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, коленете й се 
подкосяват, роднините дружно я 
подхващат и я слагат на инва-
лидната количка. Вече са на вра-
тата, тя се извръща към мен, кима 
с глава, усмихва се – „Не се 
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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 об-
лекчено простенва и свива левия 
крак. Това, че може да контролира 
половината си тяло я въо-
душевява, започва да оправя ко-
сата си и със знаци иска огле-дало. 
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, гле-
дайки 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 же-
ната 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 зву-
ци, клати глава и гледа без-
помощно. 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, точ-

но както възрастен въздиша, кога-
то не е доволен от отговора на 
дете. 

-Искаш нещо да направим ли? 
Разговорът продължава, с баща 

ми гледаме отстрани, безполезни, 
като излишен товар в раница, 
когато се катериш към върха. 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 пла-
тим кабелната телевизия /преди 
края на месеца, за да не изгубим 
бонуса/, защото тя така ни каза, и 
думи не й бяха нужни. 

 
из подготвяния за печат роман 

“Аритмия, или наръчник по 
оцеляване” 
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МИНАЛОТО В МЕН 
 

Издателство gabriell-e-lit пос-
вещава третото издание на доку-
менталната повест на Габриела 
Цанева "Миналото в мен" на 90 
годишнината от рождението на 
Цветана Стефанова Попкоева 
/Чалъкова/, родена на 19 април 
1929 г. осъдена на смърт и разстре-
ляна на 26 април 1952 г. 

 

 
 
Повестта е написана за четири 

месеца, от 26 юни, до 9 ноември, 
през 1990 г., като за основа са пос-
лужили разкази на хора, участ-
вали в горянската съпротива сре-
щу тоталитарния режим, опо-
зиционери и земсисти, преминали 
през лагери и затвори, техни близ-
ки, както и някои документи. 
Книгата разказва за живота и дей-
ността на Цветана Попкоева, член 
и ръководител на опозиционния 
ЗМС, учителка, идеолог и участ-

ник в горянското движениe в Ру-
сенския регион и Лудогорието, 
както и за други форми на съпро-
тива срещу тоталитарния режим. 
Принудена от събитията, Цветана 
излиза в нелегалност в началото 
на 1951-ва. Съдена, осъдена задоч-
но на смърт, заловена и раз-
стреляна няколко дни след като 
навършва 23 години, тя става ле-
генда и вдъхновение за своите 
сподвижници. Книгата осветява в 
известна степен и общата картина 
на живота и настроенията на об-
ществото в края на 40-те и на-
чалото на 50-те години в България. 
Ръкописът е рецензиран от проф. 
д-р Иван Сарандев и горещо е 
препоръчан за публикуване на 
издателство „Цанко Церковски“. 
Габриела Цанева и „Ми-налото в 
мен” са представени във в. "Огни-
ще", бр. 3/1991 г.  

Няколко месеца по-късно, по 
препоръка на  главния редактор 
на в. „Народно земеделско знаме” 
Искър Шуманов, в десет последо-
вателни броя, от бр.176/5.11.1991 
до бр. 186/19.11.1991,  е отпечатан 
съкратен вариант на повестта. 

Сложена под печат в ИК „Цан-
ко Церковски” през м. февруари 
1991 г., книгата пада от печат без 
обяснения при смяна на ръковод-
ството на издателството през м. 
май с.г. и е публикувана от изд. 
"Сеяч"-Велико Търново едва през 
1994 г. 

По повод 50 години от разстре-
ла на Цветана Попкоева, през 2002 
г. виртуална библиотека „Слово-
то” публикува „Миналото в мен” в 
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интернет. През 2005 г. съкратен 
вариант на повестта е публикуван 
във в. „Земеделско знаме”, а през 
2010 г. изд. LiterNet-Варна осъщес-
твява второ, електронно издание. 

Настоящото трето издание, е-
книга във формат .pdf, е юбилей-
но. Дизайнът на корицата е на 
Габриела Цанева, като е използван 
портрет на Цветана Попкоева, 
нарисуван от художника Коста-
дин Събев през 2004 г., във връзка с 
подготовката на изложбата му 
„Портрети на горяните”. В излож-
бата на Събев са включени два 
портрета на Цветана Попкоева, 
рисувани по последните й снимки 
– профил и анфас, направени в 
ДС при арестуването й през фев-
руари 1952 г. Снимките стават 
обществено достояние през 2002 г., 
когато Държавен архив - Русе под-
готвя поредица от материали, 
включително доклад, изложба на 
оригинални документи и доку-
ментален филм, във връзка с 
отбелязването на 50 години от 
Горянското движение в България. 

До края на м. септември т.г. 
„Миналото в мен” ще бъде осъ-
ществена като е-книга във формат 
.epub, както и като печатно изда-
ние.  

 

„МИНАЛОТО В МЕН”, В. „ОГНИ-

ЩЕ”, бр. 3/1991 г. 
  
Не всеки ден човек може да ви-

ди как баба му плаче. Сега бих 
казала, че съм била потресена - от 
съл зите в очите й. Тогава сигурно 

не съм знаела тази дума. Тогава 
просто ми е било много, много 
мъчно. И сложих пухкавата си, 
малко мръсна и малко потна ръ-
чичка върху все още гладката 
тогава бабина буза. „Бабо, защо 
плачеш?" - съм попитала навярно. 
А тя, свлечена, седеше върху 
пръстта на гроба и каза:"3а леля ти 
Ценка... плача..." и продължи да 
плаче... 

Трите свещи горяха върху гро-
ба с двама мъртъвци. 

* * * 
Тогава за първи път чух името 

на леля Ценка. Най-малката баби-
на сестра. Не знам кога разбрах, че 
момичето от снимката на стената е 
тя, най-малката сестра. Винаги бях 
мислила, че това е баба на млади-
ни - толкова много си приличаха 
20-годишното момиче и 55-
годишната жена. 

* * * 
Баба плачеше, закрила лицето 

си с ръце. Знаех, че така се плаче 
само за нещо, което е загубено 
завинаги. „Умряла ли е?" - питам. 
А баба плаче и казва - „Убиха я..." 

За мен слънцето угасна. Предс-
тавих си черна нощ, кална и 
студена. Чух лай на кучета и вой 
на кукумявки. Гола поляна, криво 
дърво. През клоните му, през об-
лаците - за миг се показва луната - 
голяма и кръгла и пак изчезва. Но 
вече е осветила черна кола, черни 
мъже и едно черно момиче. Вятъ-
рът вее, свири в сухите клони на 
дървото. Момичето тича, хлъзга се 
в калта, пада и става. А мъжете 
тропат с тежки обувки. Черна 
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нощ, вятър. И само бялото лице на 
момичето свети. После „те" я уби-
ват. Как точно става това - не знам. 

Все още не знам. Мисля, че ни-
кой не знае. Никой, който би имал 
смелостта да разкаже. На светло, 
очи в очи - с баба. 

Всъщност в детската ми предс-
тава същинско убийство нямаше. 
И понеже гроб също нямаше, и 
понеже труп също е нямало, тога-
ва, 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... 

 

откъс от сложената под печат 
книга „Миналото в мен” 

 

СЛЕД „МИНАЛОТО В МЕН” 
 

Неделя, следобед е. 
Мразовито и слънчево. 
Ноември, 1991 г. 
Току-що бяхме изгубили избо-

рите…  
„Ние” ли? Земеделците? Нико-

лапетковистите, и другите, един-
ните?  

Или бяхме спечелили? „Ние”, 
сините, антикомунистите? 

Тогава, ноември 1991-ва, току-
що, отново бяха изхвърлени, вън, 
онези, които най-много бяха изст-
радали демокрацията. 

Този път, законно и честно, 
след избори, които бяха спечелени 
от демократичните сили…  

От нас, викалите по площади-
те, развявалите сини знамена, 
крещялите за свобода – новите, 
сините... Силните?! 

Все едно - отново българският 
земеделец остана без своя власт, 
без свои…  

Отново онези, вградили себе си 
в новата ни демокрация, бяха заб-
равени. 

Забравени ли? 
Не. 
За тях никога не се заговори. 
През изминалите, тогава, две 

години на гласност. 
През изминалите, днес, петна-

десет години промяна. Промяна 
ли?! 

Идваха и си отиваха – властни-
ците. 

Реформирани и не чак толкова 
комсоциалисти, демократи, бив-
ши царе. 

Никой от тях не заговори за 
страдалците.  

Никой не каза дума за борците. 
Никой не каза дума за убитите, 

за разстреляните, за затваряните… 
за осъдените “врагове на наро-
да”… 

За ония, които не чакат награ-
да, а само спомен, а само цвете в 
тревясал гроб или свещ на задуш-
ница, за безгробните… 

*** 
Мълчах, в старата къща, тогава.  
Мразовито и слънчево. 
Зъбите ми тракаха до печката, в 

скута ми спеше бездомно кученце, 
което бях направила свое. И раз-
казвах на баба - за бъдещата си 
нова професия. 
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Разказвах й – за морето, за лек-
циите по политология и право в 
Свободния университет; за новото 
мислене, за старите хора, за нуж-
дата 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 “На-
родно 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 бър-
зо 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 ко-
жуха си и вади нещо слънчево 
изпод вълнената си фанела. Разт-
варя го, простира го на дивана. 

- Това е знамето на нашата ор-
ганизация. Когато стана страшно, 
зазидах го. Направих дупка в ода-
ята, извадих две тухли и сложих 
знамето. Четирийсет години там 

стоя.  Не го извадих когато смени-
ха Тодор Живков, не го извадих и 
преди, когато с теб говорихме… 
Сега, като разбрах, че си дошла… 
знам къде е мястото, нали аз гра-
дих къщата… толкоз дълго съм го 
помнил… колко педи от пода, 
колко педи от ъгъла… Престра-
ших се, извадих 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. Навежда 
се, оправя гънките, изтупва хоро-
сана, 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 
питам… само гледам тежката коп-
рина, ресните, гънките… хороса-
на, държал го в плен четирийсет 
години… Рони се, пада по пок-
ривката. 

И си мисля как пиша продъл-
жение на книгата. Представям си – 
как описвам тази сцена… със слън-
цето в стаята, изгряло върху твър-
дото бабино легло. С Димитър 
Рачев, с хоросана, с историята му 
за дупката в зида… Зазиданата 
тайна на тайната организация… 
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 си-
гурност да я убия… Не съм им 
служил никога, кълна ти се… ей, 
на, ръка на баба ти целувам… Не 
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съм им служил никога и никого не 
съм предавал… 

Мълчах. Не знаех как да го пог-
ледна. Уж исках добро да направя. 
Уж исках… да извадя героите от 
забвение, да разкажа тяхната ис-
тория… да създавам… новата ис-
тория? Не, просто да кажа истина-
та… 

А тя, истината, знаем, има мно-
го лица. И всяко от тях е озъбено. 
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 сто-
ла 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 раз-
бере погрешно. Не съм написала, 
че си предател… Ти не си… Ти си 
жертва, като всички, ти си борец, 
като нея… прости ми, бай Димит-
ре… 

- Не ти се сърдя… аз, такова, не 
съм го чел… Хората така говорят… 
Пък други казват... така ни се па-
дало, бандити сме били и шпи-
они... 

*** 
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 за мъртвите да се 
говори зло? 

Кому е нужно да се мърсят зас-
палите гробове? 

Кому? 
Кому! 
Кому… 
До болка все същото. 
Прости ми, бай Димитре…  
Прости ми, днес, където и да 

си… Дух? Пръст? Присъствие в 
нечие съзнание… Прости… 

Не написах продължение на 
“Миналото в мен” тога-
ва…Прости. 

Бях уморена, изтерзана, омер-
зена. От избори, от загуби, от бит-
ки със стени. 

И “Миналото в мен” стоя зах-
върлено… Не месец, не година… а 
четири… 

Прости ми, бабо. Не успях да го 
издам навреме, за да го видиш 
като книга… “Миналото в мен”… 
Миналото, което ти сложи в мен. 
Боли.  

Прости ми, че закъснях за пог-
ребението ти, улисана да търся 
спонсори, пари. Прости ми, че не 
стигнах до края… 

“Обществото, изградено върху 
кръв и терор не даде щастие и бла-
годенствие никому. И нека го 
покрие забравата.” 

Сложих точката. Края. 
А обществото, изградено върху 

кръв и терор, не бе покрито от 
забравата.То бе врасло в нас. Об-
себи ни. Отрови ни. И се пренесе в 
Днес. 

Все още пием от старите му ко-
рени. 
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Все още. Трови ни. 
Днес, 10 години след първото 

издание на документалната повест 
“Миналото в мен” и 14 години 
след написването й, протягам ръ-
це към клавиатурата, за да напиша 
тези редове, провокирана от омер-
зение и от мисълта за отговор-
ността, която нося пред тези, кои-
то първи прочетоха книгата, с 
която поисках да изкрещя една 
дълго скривана истина…  

Дълго скривана и премълчава-
на – тогава, когато пишех, през 
1990–та…  

Дълго скривана и премълчава-
на днес, 2004–та…  

Истината за горянското движе-
ние в България. Истината за онези, 
непокорните. За онези, които с 
оръжие и слово са се борили про-
тив комунизма… 

Кои са… Какви са… 
За мен са герои… 
За други… 
“Фльорци и шпиони, 
крадци и вагабони…” 
От няколко часа все тази пес-

ничка си тананикам… 
Омерзение пълзи в ума ми. И 

въпроси разни кънтят. Кому е 
нужно? Кому! Кому е нужно да се 
внушава, че горянското движение 
в България е било изградено от… 
фльорци и шпиони, крадци и 
вагабони… 

Дали не на крадците – онези, 
на вещи и минало? Дали не на 
шпионите, на ченгетата… Дали не 
на… онези, пак същите… 

Мълча. Уморих се от мълчание. 
ноември 2004 

***   
И тогава, през ноември 2004-та, 

не написах продължение на „Ми-
налото в мен”.  

И днес не съм го написала.  
Но дойде 19 април 2019-та, де-

нят, в който Цветана Попкоева 
щеше да навърши 90 години, ако 
не беше разстреляна на 23. 

Издадох „Миналото в мен” от-
ново, като електронна книга, за да 
бъде достъпна за четене от всички. 
Публикувах съобщения за събити-
ето, навсякъде където можах, но... 

Оказа се, че за всяко мое трире-
дово хайку съм получавала повече 
лайкове от лайковете на всички 
съобщения за новото издание на 
най-смислената книга, която няко-
га съм писала. 

Уморих се... от говоренето на 
истини, които никой не иска да 
чуе. 

И все пак – защото съм възпи-
тана да правя това, което „трябва”, 
продължавам да правя онова, кое-
то трябва да бъде направено. 

Публикувам този откъс, който 
досега е бил публикуван само он-
лайн, за да бъде прочетен от оне-
зи, които четат само на хартия. 

И тъй като това списание е за 
литература и визуални изкуства, 
публикувам и три проекта за па-
метник на Цветана Попкоева, съз-
дадени от скулптура Георги Раду-
лов, защото паметникът не беше 
построен, а от идеята за него оста-
наха само те. 

април 2019 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2019 

 

 

19 

*** 
Предлагам паметникът да бъде 

изпълнен от гранит, а портретни-
ят орелеф (силно изпъкнал) и бук-
вите да бъдат отляти от бронз. 

Проектът може да бъде осъ-
ществен за 3-4 месеца след получа-
ване на разрешение за строеж. 

Предлагам на вниманието на 
възложителите следните три вари-
анта, оразмерени: 

 
I вариант: 
  
Образът да бъде на фона на де-

телина - символ на земеделското 
движение. 

 

 
 

II вариант: 
  
Разпънатата на кръста “Майка 

България” е приютила образа на 
Цена Попкоева. 

*За изработване на орелефите са 
използвани снимка, анфас, на Цвета-
на Попкоева /Чалъкова/ от книгата 
„Миналото в мен” и портрет, про-
фил, рисуван от Костадин Събев по 
последната фотография на Цена, 
правена след арестуването й.. 

 

 
 
III вариант:  
 
Една горяща свещ - в памет на 

загиналите. 

 
 
Георги Радулов, скулптор 

 
***  
През 2012-та, по повод 60 годи-

ни от разстрела на Цветана 
Попкоева, бе създаден инициати-
вен комитет за издигане на па-
метник в родното й село, или в 
град Русе. 

Не мога да не спомена факта, че 
председател и вдъхновител на този 
инициативен комитет бе агроном 
Антон Цонев, дългогодишен пред-
седател на ТКЗС-то в Червена вода 
през 50-те и 60-те години, т. е. бивш 
председател на структурата, оли-
цетворяваща колективизацията на 
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земята в България; структура, за-
легнала в основата на борбата на 
земеделците-Николапетковисти 
срещу настъпващия комунисти-
чески тоталитарен режим. И 
трябва да подчертая, че тази него-
ва идея не бе проява на гузна 
съвест, защото неговата съвест и 
неговите ръце бяха чисти, а на 
дълбокото му разбиране за необ-
ходимост от рав-новесие в 
историята и в развитието на об-
ществото. 

Не мога да не спомена и факта, 
че единствената причина памет-
никът на едно 23-годишно мо-
миче, осъдено на смърт и разстре-
ляно като „враг на народа” за 
дейността си като опозиционен 
лидер и горянка да не бъде осъ-
ществен, бе мълчаливият отказ на 
Общинския съвет при Община 
Русе да даде съгласие за построя-
ването му. 

Защото властниците, които на-
ричат себе си демократи и анти-
комунисти, не желаят да се чуват и 
помнят имената на героите, които 
са били убити, за да разчистят 
пътя на България към Европейс-
кото й развитие...  

И защото обществото, изглеж-
да, е твърде уморено, за да бъде 
иначе. 

 
Можете да прочетете книгата, 

следвайки връзката: 
 
http://e-books.gabriell-e-

lit.com/dokumentalistika/minaloto
/minaloto-pdf/Minalotovmen-
GabrielaTzaneva.pdf 

 

ОЧАКВАНИ  

ЗАГЛАВИЯ 
/ЮНИ – СЕПТЕМВРИ 2019/ 

 

АЛМАНАХ ЛИТЕРАТУР-
НО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ 
– ТОМ 1 

 
Идеята за издаване на сборник 

или алманах с творби, публикува-
ни във в. „Литературно земеделско 
знаме” се роди, заедно с регистри-
рането на издателство gabriell-e-lit.  

Естествено бе съставители на 
сборника да бъдат Кирил Назъров 
и Габриела Цанева – двамата ре-
дактори на вестника от създа-
ването му, до настоящия момент. 
През осемгодишната история на 
изданието в редакционната коле-
гия като редактори са работили 
още Йордан Борисов /2012-2013/, 
Иван Селановски /2012-2015/ и 
Маргарита Нешкова /2017-2019/. 
Смятахме да издадем два тома, 
първият, обхващащ годините 
2012-2015, а вторият – от 2016 до 
2019. Оказа се, че томовете ще бъ-
дат четири, като първия том ще 
излезе до края на м. септември в 
печатен вариант. 

Ето малко статистика - компо-
зиционно, алманахът е изграден 
от девет части, в първата от които 
са включени произведения и мис-
ли на класици на литературата и 
знакови политико - исторически 
личности, а в останалите – произ-

http://e-books.gabriell-e-lit.com/dokumentalistika/minaloto/minaloto-pdf/Minalotovmen-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/dokumentalistika/minaloto/minaloto-pdf/Minalotovmen-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/dokumentalistika/minaloto/minaloto-pdf/Minalotovmen-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/dokumentalistika/minaloto/minaloto-pdf/Minalotovmen-GabrielaTzaneva.pdf
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ведения на съвременни автори и 
автори от близкото минало в раз-
лични жанрове. Читателят ще 
намери лирическа и одическа 
поезия, сатира, разкази, импресии, 
литературна критика, репортажи 
от срещи с читатели, редакционни 
статии и обръщения, публицисти-
ка и история. 

 

 
 
В първия том на алманаха са 

намерили място повече от 40 пое-
ти  и прозаици – както добре поз-
нати и обичани автори-кла-сици 
като Сергей Румянцев, Иван Вазов 
и Цанко Церковски, така и съвре-
менни автори като Петко Огойски, 
Кирил Назъров, Иван Селановски, 
Стоян Колдов, Петко Ношков, 
сатириците Бодил Розин /Кирил 
Назъров/, Таралежа /Стоян Кол-
дов/, Атанас Личев, Васил 
Калфов, Христо Ангелов, поетеси-
те Вяра Дамянова, Милена 
Филипова, Живка Танчева, Милка 
Пешева, Маргарита Нешкова. В 
сборника могат да се чуят и неза-

тихващите емигрантски гласове на 
Вене Рангелов, Мито Петров и 
Искър Шуманов – познат както на 
българската емиграция, така и на 
широката общественост в страна-
та. 

 
***   
 
На 1 март 2019 г. се навършиха 

140 г. от рождението на Алексан-
дър Стамболийски, един от най-
значимите политици в новата 
история на България, един от оне-
зи, които след разрухата на 
Първата световна война започват 
да говорят за обединение на Евро-
па. За да не отминем тихо и ние 
този юбилей, ще представим пър-
вия том на „Алманах Литературно 
земеделско знаме” със стихотворе-
нията „Недейте ги руга” и „Духът 
на Стамболийски”. 

 

НЕДЕЙТЕ ГИ РУГА 
 

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 

01.03.1879 г. – 14.06.1923 г. 
 
Не виждате ли вий на техните чела 
засъхналите капки кръв от трънени венци? 
Не виждате ли вий от мъки и тегла, 
че сенки са, уви, на скелети безплътни, 
та ужас вдъхват те дори? 

 
Не виждате ли вий, злодумци и слепци, 
свещенний жар в сърца им що гори, 
сърца за низост неприютни, 
заклети в светлия олтар 
на Правдата с палеща жар? 
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ДУХЪТ НА СТАМБОЛИЙСКИ 
 

КОСТА ТОДОРОВ 
 

-Не съм умрял... Живея още    
в безброй измъчени души   
и моят призрак в тъмни нощи     
престъпни съвести души. 
 

Не съм умрял, о братя смели,    
живее подвигът ми свят,    
от много живи и умрели   
е моята победа рат! 
 

Разпнаха ме... Злодеите пиени     
съсякоха ме къс по къс,   
то беше пирът на хиени   
в подножието на страшен кръст... 
 

И в тая нощ, зловещо тиха, 
гласът ми тихо прорида... 
Те мойта кръв със вино пиха 
до първа утринна звезда. 
 

И разпиляха по долини     
те мойте кости  с дива стръв,   
и само тук-таме рубини  
останаха от чиста кръв. 
 

От тях израснаха божури... 
От всяка кост се точи нож. 
Посяха вятър – жънат бури    
убийците на гордий вожд. 
 

И ето ме възкръснал, ида,    
ръце посечени пламтят   
подобно факлите на Немезида   
над стария обречен свят. 
 

И войнството ми се множи, множи... 
Легенда светла ме следи... 
О, съживи в нас, прави Боже,   
духът на волните деди! 
Прага, 1924 г. 

ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

Идеята рубриката „Поезия” да 
има две подкатегории дойде, може 
би, точно заради това стихотворе-
ние и начина, по който то се оказа 
вплетено в едно ново, вълнуващо 
и вдъхновяващо начинание - съз-
даването на хайку по зададена 
тема. Незаглъхващият глас на кла-
сика на българската литература 
Иван Вазов, с това не много извес-
тно стихотворение, даде глас и 
въображение на много съвремен-
ни поети, които се включиха в 
предизвикателството „По хайку на 
ден през февруари”... 

 

МОЛИТВА В ПЛАНИНАТА 
 

Станах жив, бодър. Гледам: слънце 
на планина златеше връха. 
В букака тъмни чувам звънци; 
прохлада утренна ми лъха. 
  
На двора неми в тишината 
кристален чучур пей гръмливо; 
с антична скуфа на главата 
игумен крачи мълчаливо. 
  
— Добрутро, отче Филотее! 
— Къде така — с божата воля? 
— В душата ми нещо сладко пее: 
отивам богу да се моля. 
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Отвън излязох, на посока, 
пустинята планинска фанах. 
Там, върху канара висока, 
един с природата останах. 
  

И в божий храм неръкотворни, 
пред туй величье чародейно, 
пред тоя мир светлив, просторни — 
коленичих благоговейно. 
  

И дълги, дълги там минути 
молих се, в вдъхновенье нямо, 
слова дълбоки и нечути 
устата ми шептяха тамо. 
  

И бога сещах, виждах ясно 
в небето, в слънцето заристо, 
във мирозданьето прекрасно, 
във всеки дъх, шум, шар и листо. 

  

Навред той беше — вред изправен: 
в душа ми тъмна и в ефира, 
премъдър, вездесъщ и славен, 
разлян в живота на всемира. 
  

И той ме чуйше — ази знаех — 
и мойте болки, скръб, съмненье 
и сълзи, що в душа си таех, 
приимаше с благоволенье. 
  

Усетих неговата благост 
и мир в сърце си облекчено, 
изпитах чиста, светла драгост, 
като създанье обновено. 

  
Върнах се в двора тих и неми. 
Игуменът сърдит се види 
и каза ми: — От толкоз време 
отключих храма — де отиде? 

 
Иван Вазов, „Седем престола” 

НОВА ПОЕЗИЯ 
 

ПО ХАЙКУ НА ДЕН  
ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 
 

ЦЕЦКА ИЛИЕВА 
 
Начинанието „По хайку на 

ден” започва през 2011 г. като на-
ционална инициатива с органи-
затор американският поет Майкъл 
Дилон Уелч, съкратено NaHai-
WriMo (National Haiku Writing 
Month - Национален Месец за Пи-
сане на Хайку).  

Скоро се превръща в забележи-
телно международно събитие, 
което през най-краткия месец в 
годината обединява автори и по-
читатели на хайку от целия свят. 

От 1 до 28 февруари на стра-
ниците:  

"NaHaiWriMo", "NaHaiWriMo 
en francais" и "NaHaiWriMo на 
български или ПО ХАЙКУ НА 
ДЕН" във Фейсбук се публикуват 
теми, които служат като покана и 
предизвикателсво към авторите. 
Писането всеки ден развива дис-
циплина, която е толкова важна, 
колкото и талантът и ни помага да 
не забравяме, че не всеки стих от 
черновите ни е блестящ и че ре-
дакциите са нормална част от 
творческия процес. Групата 
"NaHaiWriMo на български или 
ПО ХАЙКУ НА ДЕН” бе създаде-
на през 2014 година, за да могат 
българските любители на хайку да 
пишат на родния ни език. Затова и 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2019 

 

 

24 

темите ни са свързани с нашите 
традиции.  

Тази година думите бяха изб-
рани от стихотворението на Иван 
Вазов “Молитва в планината”.  

Стараем се да отбелязваме пра-
зници като Трифоновден, Деня на 
влюбените, Петльовден, Задуш-
ница и задължително завършваме 
месеца с тема “МАРТЕНИЦА”.  

В събитието участват както ве-
че утвърдени, международно при-
знати български хайку автори, 
така и съвсем наскоро започнали 
поети, за които хайку е абсолютно 
непозната теритирия. Получават 
се интересни дискусии с обясне-
ния и предложения за редакции, 
както и съвсем обикновени прия-
телски разговори, споделяме мис-
ли и спомени. През последните 
години започнахме да публикува-
ме сбирка избрани хайку и сенрю 
oт събитието, които могат да се 
намерят в блога “Диви люляци. 
 

ИЗБРАНИ ХАЙКУ  

И СЕНРЮ 
 
*** 
зимна вечер 

върху сланината 
шарена сол 
© Явор Цанев 

 
*** 
писма от Новосибирск 

дори в малкия атлас 
разстоянията са големи 
© Илияна Делева 

 

*** 

мастилено небе - 
звезда с моето желание 
полита надолу 
© Диана Тенева 

 

*** 
гласът й 

на сбогуване 
ланшно сладко от ягоди 
© Радостина Драгостинова 

 

*** 
отвалява... 

оттук-оттам се обажда 
щурче 
© Милена Велева 
 

*** 

на Черни връх 
никой не ме пита 
по кой склон стигнах  
© Весислава Савова 
 

*** 
Дъждовен ден 

насред градската сивота 
шарен чадър 
© Надежда Костадинова 

 

*** 
маратон на четенето - 

звънят гласчета 
на античната улица 
© Камелия Димитрова 
 

*** 
зазоряване 

все още тъмнеят 
листата на асмата 
© Петя Атанасова 
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*** 
тишина 

минутите с минути 
се надбягват 
©Атанас Михалев 

 

*** 
валентинка 

в замръзналата локва 
мъгливо утро 
©Светлан Тонев 

 

*** 
геометрия 

умът се потапя 
в дълбокото 
©Диана Петрова 

 

*** 
горчив шоколад 

моята половинка 
е и твоя 
©Елена Петрова 

 
*** 
първа любов 

в детското джобче 
цветна близалка 

 ©Виктория Маринова 
 
*** 
Небе 

в ручея жълтее 
от лютичета 
© Станислава Ганчева 

 

*** 
дълбока въздишка 

глухарчето остава 
без перца 
© Надежда Станилова 

 

*** 
безсъница 

разлиствам живота си 
лист подир лист 
©Станка Парушева 

 
*** 
дълги коси 

разплита луната 
в езерото 
©Мартин Афрумс 

 

*** 
срещу Еньовден - 

светулки 
играят на жмичка 
©Пер Перикон 

 

*** 
прогноза за времето 

завихрям листенцата мащерка 
в сутрешния чай 
©Румен Сейреков 

 
*** 
дълбок кладенец 

татко вади от ведрото 
стар пищов 
©Рада Капралова 

 
*** 
Нова година 

коя посока да хване 
чуди се Кучето 
© Зорница Харизанова 

 
*** 
топъл вятър 

почукват в такт кълвачът 
и кепенците 
©Людмила Христова 
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*** 
приказките на дядо 

с дъх на гора  и горчив  
тютюн  
© Петър Пламенов 

 
*** 
Памет 

Капят есенни листа... 
върху гробовете 
© Жаклин Толева 

 

*** 
светли дни 

по-силно треперят ръцете 
на просяка 
© Пепа Оджакова 

 
*** 
магазин в манастира 

игуменът продава 
икони и ракия 
© Ана Димитрова 

 
*** 

Мартеница се люлее от дървото. 
Сергията с ничии мартеници 
е отдолу. 
© Кала Марина 

 
*** 
киша – 

в локвата под краката 
късче небе 
© Габриела Цанева 

 
*** 
камбанария 

гълъбите отлитат 
преди първия звън 
© Николина Рачева 

 

*** 
часовник “Слава” 

антикварят отброява 
дребни монети 
© Петя Атанасова 

 
*** 
пладнуване 

само хлопката на козата 
се чува 
© Детелина Тихолова 

 
*** 
ветрец в букака 

по глиганската четина 
слънчеви зайчета  
© Велислава Кандова 

 
*** 
Дете се учи 

да свири с уста. 
Нашият сигнал. 
© Светла Пенчева 

 
*** 
нашата вишна 

от десет години - 
с мартениците ни  
© Валерия Тодорова 

 
*** 
есен 

тази вечер вместо букет... 
сухи листа 
© Диляна Георгиева 

 
***  
чухълче до балкона 

дали на моя зов отговаря 
всяка нощ? 
© Ники Зеленолиста 
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*** 
колко много думи 

увехнали цветя 
в кристалната ваза 
© Николай Пенчев 
 

*** 
параклис на хълма 

слънчев лъч 
пали кандилото 
© Радка Миндова 
 

*** 
притишие 

в храмовия двор на 
моя собствен олтар 
© Антоанета Тодорова 

 
*** 
изсъхнала лоза 

вятър открехва 
портата 
© Антоанета Богданова 

 
*** 
игра на криеница 

колко много 
слънце през процепите 
© Ценка Цачева 
 

*** 
бабина шевица 

изпод всеки бод 
кукери 
© Илияна Стоянова 

 
*** 
залез 

над кристалната планина 
затварям пътеводителя 
© Гергана Янинска 

  

ЩЕ СТАНА РОЗА 
 

БОЖИДАРКА БОЖИНОВА 
 

ЩЕ СТАНА РОЗА 
 

Морето винаги ще бъде тук, 
дори и сянката ми да я няма. 
Мъглата няма цвят и няма звук, 
но лодката е правена за двама. 
 
Тополите са вторият ми дом, 
а пясъкът мълчи зад хълма. 
Стихът ми стана вълнолом, 
за да ме пази от препълване. 
 
Не ми отива образ на русалка, 
изгубена сред океан от думи. 
Опашката ми вече стана малка, 
морето отесня и ме изгуби. 
 
Поезията се оказа само поза, 
красива рокля за пред хора. 
Ще замълча или ще стана роза 
под старата асма на двора. 

 

 

ОБИЧАЙ БАВНО 
 

Не бързай. Толкова ми е хубаво 
да вдишвам думи и настроения. 
Стихът ти гравира спомени 
по светлото ми чело.  
Не искам да знам кого сънуваш  
и колко е синьо в сърцето ти. 
Ти си ми лунното затъмнение, 
от теб се уча на дързост. 
Обичай бавно. Не бързай. 
Когато думите ме препълват, 
светът е сладък до пръсване. 
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ОБРЕЧЕНИ ЛОДКИ 
 
Там някъде,  
в сянката на дюните 
има един мъж, когото  
още не съм целунала. 
И може би никога 
няма да го целуна, 
за да остане героят 
от моите сънища. 
Поема за лятото. 
Ще го намеря 
в откъсната страница  
от книга за пътешествия. 
И няма да го целуна. 
Той е заклет моряк. 
А лодките са обречени 
да отплават. 
 
 

БЕЗЛЮБОВНИ РЪЦЕ 

 
Моите триста дяволи, 
твоите триста коне, 
размятали черни гриви, 
наострили гладни очи, 
измършавели от жажда, 
яростно тъпчат  
червеното ми сърце, 
в което умират  
глухарчета. 
А детелините късат сами 
четвъртите си листенца, 
за да не ги намерят 
отчаяните ми 
безлюбовни  
ръце. 

ТВОИТЕ ОЧИ 
 

МАРИН МАРИНОВ 
 

ТВОИТЕ ОЧИ 
 
Гърция ни гледаше от бреговете на 

Егея 
с очите на маслина,  
с очите на оранжевите 

мандарини 
и сънените мрамори, които се люлееха 

с вълните,  
докато излязохме оттатък  островите 

вечерта,  
оттатък маранята - 

с корабният нос обърнат все на юг, 
към други острови,  
обвеяни от ароматите на Африка. 
 

Така е хубаво, любов, да ти разказвам 
в сипкавия здрач на вечерите цветните 

си приказки, 
от хълмите да слиза нощната роса 
и да не се чудя сутрин на цъфналата 

непонятна роза 
върху плочите от дялан камък и зелен 

гранит,  
под улука на стрехата;  
котката е срязала дланта си, 
капе, и ме гледа с твоите отсъстващи 
очи отгоре - бездънно синьо –  
по-жестоки от глазурата  
над водовъртежа 
в стихналия залив, наблизо  
по пътеката край боровете,  

посипана с иглички. 
 
из подготвяната за печат сти-

хосбирка „8 такта тишина” 
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МОРСКО ЦВЕТЕ 
 

Със залеза се спускам към брега 
по хълмовете свечерени на морето. 

 
Лодката се вдига по пурпурните гребени със 
бели ивици, 
поклаща се, преди да се изгуби между две 
вълни 
и пак изскача на високото, 
цялата във пяна и солени пръски. 

 
У дома 
навярно огънят в камината припламва 
и осветява Маргарита 
седнала до кръглия прозорец. 
Тя заплита нещо в сивеещата здрачина 
и току поглежда между боровете 
към стихналия залив. 

 
Щом премина вълнолома 
тя ще скочи от любимия си стол, 
ще запали лампата 
и припряно ще издърпа резето на вратата. 

 
Ще ме изчака на пътеката във здрачината, 
изящна като морско цвете 
и ще протегне малката си длан: 
- Виж, снощи се порязах с твоя нож, 
а сега ми няма нищо. 
Даже не личи! 

 
из подготвяната за печат сти-

хосбирка „8 такта тишина” 
 

НЕ БЪРЗАМ 
 
42 градуса, 03. минути южна ширина, 
изписа капитанът 
в корабния дневник. 
 
"Тук скрих скръбта си в първата четвърт  

на младата луна." 
Сигурно ме чуваш още, 
но аз за никъде не бързам, останал на 

чакълестия бряг 
с натрошена сол и едър пясък, 

и нощ след нощ 
вълните ми разкриват виновните си 

чувства. 
Сигурно ме чуваш, достатъчно е да си 

будна 
от другата страна на времето, 
с летния възторг на чучулигите в полето, 
а тука ми е северно под лудите съзвездия, 
които сменят непрекъснато местата си 

и се забавляват; 
и как ме доближаваш, доверчиво,  
прозрачна чак до костите в следобеда, 
с една препаска само, червена като 

кръвта ти; 
държа те още над водата пъстроцветна  - 
сякаш че паунова опашка в огледало – 
държа те като младенец 
и нито полъх, нито глас: 
следи по пясъка от нежните нозе на видра, 
капки кръв – 
оронени листа от дива роза по скалите. 
 

из подготвяната за печат сти-
хосбирка „8 такта тишина” 
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ТЯ, ПОСЛЕ 
 
Подминават хората съборената 

порта 
на дворче с калдъръм и  

зеленясала чешма. 
А ти се спираш с наивно любопитство, 
надничаш през прозорчето в унилата 

къщурка, 
и се виждаш: 
разгърнал ръкопис до газената лампа, 
старателно дописваш стиховете на 

поема, 
без да бързаш, без да се вълнуваш. 
На железния креват до теб лежи  

последният приятел, 
завит с чаршаф, преметнат през главата. 
Навярно е издъхнал в ъгъла, 
додето е прикърпвал старите ти мрежи 
и е разказвал нещо в строфи. 
Легендите така се раждат. 
Но това е после. 
Сега плисни вода върху лицето си от 
старата чешма 
и бързай към пристанищната глъч по 
слънчевите улици, 
защото тя е уморена от дългото пътуване,  
от чакането, 
купила си е цветя и красив подарък – 
малка статуетка. 
На тебе ти остава само 
да се втурнеш радостно към нея през 
тълпата, 
да я вдигнеш на ръце, 
да й кажеш, че си закъснял, защото... 
Другото е после. 
 
из подготвяната за печат стихос-
бирка „8 такта тишина” 

РОНДО 
 

МИРОСЛАВА СИМЕОНОВА 

 
РОНДО 

 
Много спомени от този ден… 
Все още сънен булевард, 
вече оголени дървета, 
надписът „Продава се”,  
озъбен до небето! 
От вятъра 
подгонени листа. 
Църквата, 
потънала в безмълвие. 
Моята настръхнала душа… 
Облаци и монументи. 
Неочаквани срещи 
очаквани ядове. 
Вечер! После нощ! 
И започваш отначало – 
още съненият булевард, 
вече оголелите дървета…. 
 
 

СПОМЕН ЗА  

РИЛСКИЯ МАНАСТИР 

 
Разгръщах прашните ти страници, 
   историйо! 
В едно дъждовно, сиво утро… 
Дочувах вопъл на монах. 
Опожарени ветрове свистяха. 
Светлооки мечоносци умираха мъже. 
Невести и моми коси преплели в знаме 
политаха над страшна паст 
надмогнали насилие и власт. 
Навън дъждецът вече разговаря 
с изпръхналата пръст. 
А аз заплаквам ослепена 
над Рафаиловия кръст. 
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ТЕСЕН ХОРИЗОНТ 
 
О, тесен балкански хоризонт! 
Молитвите се удрят в свода. 
Господи, нима на чуваш стона? 
Къде поела си,нещастна птичко? 
А ти, ваятелю, къде? 
 
Не трябва да извайваш статуи, 
а после да се влюбваш в тях. 
Ти искаш звездите да стигнеш, 
но не забравяй – те са слънца! 
 
О, тесен балкански небосвод! 
Животът на много поколения 
изтля под твоя облачен светлик. 
И никъде под теб не е  
моята родина. 
 
 

ЕДИН УМОРЕН ВЛАК 
 

На опустяла нощно гара 
един влак е спрял замислено. 
Опитва се да си спомни 
любимата гладка 
от последното пътуване. 
Да се отърси от вятъра, 
да съблече слънцето 
и да облече нощта. 
Отдавна 
прочетени вестници 
лежат безпомощно 
в пустите купета 
преди да дойде 
чистачката. 
Машинистът отпива 
чашата с вино 
и отива да си ляга. 
За да сънува 
поредното  
дълго пътуване. 

 
 

МЕЧТАТА НА НЕЗРЯЩОТО 

МОМИЧЕ 
 

Мечтая 
да видя 
колко синьо е небето, 
колко изумрудено – 
морето. 
Колко натежал от  
дъжд  
е облакът? 
Бял ли е 
вятърът? 
Зелени ли са 
дърветата? 
Пожълтели  
ли са листата? 
Колко високи 
са планините 
и безбрежни ли  
са полята? 
Мечтая да видя 
колко червен е 
огънят. 
 Колко жълто 
е Слънцето? 
Мечтая за Нищото 
на тези, които 
имат всичко  
това! 
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ИЗПРАЩАНЕ НА  
АПРИЛ 

 
НАДЕЖДА РАДЕВА - СТИХОВЕ,  

ИНА СТАНА РЕБИГАН - КАРТИНИ 
 

ИЗПРАЩАНЕ НА АПРИЛ 
 
Час по час си отива април... 
Пеперудено време. 
Ситен пясък изтича в часовника. 
А от зимата хлад и безумие тегнат, 
жълти мисли, покълнали в страх. 
И ми идва да кажа, че живеем ужасно 
и ми идва да викам, да събарям живота 
или не... (по-добре) да му сложа край! 

 
...Отлетя ли април?! 
Някой пише в пробудено утро. 
Стих по стих... и се пълни денят! 
На април му отива поема. 
/Или примка от жилав сезал./ 
 
Час по час си отива април... 
Пеперудено време. 
Ситен пясък изтича в часовника. 
Тази вечер априлска 
ще среже набъбнали вени 
на ръце на момиче, 
полудяло от стихове тежки. 
 
Миг по миг 
 чак до сетния час 
и... април отлетява. 
 
Няма вечни сезони – 
и поетът е смъртен... 
 
И той песента си изпява. 
 

 
 

СНИМКА ОТ ВИСОКОТО 
 
По стъпалата на лятото 
броя усмивките на слънцето. 
Крачи пред мен градът – 
чист, блещукащо топъл, 
поел сладостта на утрото. 
По звука на замислени хора 
и свирукащи птичи рефрени 
миг по миг запечатвам картините: 
има нещо раняващо истинско, 
опияняващо цветно 
отвъд мене... 
 
Блъскам поглед в завесите 
в твоята стая се втурвам, 
боя се да не пропусна 
красотата на събуждането! 
Ето – градът се надига, 
животът тръгва, ставай, 
обичам те! 
 
Тъжен си ти, човеко... 
Викаш ли ме?! 
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Радостно светло е, гледам отгоре, 
този град с пъстрота ме залива... 
Разпиляна във всички посоки съм, 
щях да откликна, ако бях жива! 
 

 
 

ИМАМ ЕДИН ЖИВОТ 
 

Имам един живот 
и го подмятам насам-натам 
като старо протрито ветрило, 
изгубило блясъка си през годините... 
Имам едни дни зад гърба си –  
изстрадани потни мигове 
и други – лениви, тихи, 
избелели до наивност 
дни, вече отминали. 
Често стоя и си мисля – 
накъде всъщност съм се забързала, 
ясно е, че лятото преминава, 
няма вечни неща... 
 
А ти? 
Докога ще ме гледаш как се мъча, 
докога ще ме обичаш отстрани, 
харесваш ли ме такава – вкопчена 

птица в горещината на делника... 
Виж – крилете ми нервно потрепват 
по черните бръчки на времето, 
опитват се да спрат часовете 
или да отлитнат надалеч?! 
 

ЛУНАИЧНО 
 

 
 

По угарта пристъпваща на пръсти, 
когато се разпуква самотата, 
вървя и земното разпръсквам, 
но не защото не достига красотата,  
а сигурно защото песента ми 
стреми се като дух на волна птица 
с незримото глада си да засити 
летейки горе към недостижимото... 
 
По пръстите лениво се отича 
утайката на мигове изпити 
и аз вървя, и се заричам да обичам, 
но не защото времето не стига, 
а сигурно защото любовта ми 
като дълбока и кървяща рана 
желае само моя да остане, 
но никога да не зароби двама. 
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По сянката ми призрачна на слънце 
занича куче сиво и я следва, 
но не защото жадно то за стръв е, 
а просто тъй... Поета да преследва! 
И аз вървя със сянката до мене 
чертаят знаци стъпките ми тежки, 
но кой сега ще тръгне да разчита, 
кой дирите ми днес ще забележи? 
 

Животът свършва?! Не, не съжалявам! 
Ще го повтарям както много други, 
но не защото съм спасила вятъра 
и не защото претворих го в думи, 
а сигурно защото все забравях, 
че детството отдавна се изниза 
и счупих... счупих огледалото 
на хиляди парчета, ето вижте! 
 
 

 

ЛИРИЧЕСКА ПАЛИТРА 
 

НИНА ТОНЧЕВА 
 

ТИ И АЗ 
 
Очакваш ли ме, или не? 
Едва ли мога аз да отгадая. 
Дори и да изчезна, 
знам добре – 
ти пак ще пишеш в твойта 
книжна стая. 
 
Очаквам ли те, или не? 
Сърцето ми се колебае... 
И да не виждам твоето лице, 
аз пак ще чувам стъпките ти 
в мойта стая. 
 
Игра ли е, или събда такава 
лъжовната разделна тишина? 
И ти, и аз, се в делнична забрава, 
очакваме сърдечна топлина. 
 

А някъде в сърцата ни дълбоко 
пулсира съкровена светлина! 
И ти, и аз, на спомени в потока 
ревниво пазим жива любовта. 

 

ЗА ДА ТЕ ИМАМ... 
 

За да те стигна, чудо ще направя! 
Ще яхна буен кон неоседлан 
и срещу вихъра житейски ще се впусна, 
дори да срещна буря, ураган. 

 

За да те имам, бързо ще се спусна 
до дъното на някой океан, 
перла лъчиста, бисерна ще грабна 
и ще я сложа в силната ти длан. 

 

За тебе аз ще литна и в небето. 
От слънцето ще взема лъч златист, 
а през нощта звездица ще откъсна 
с лъчи – сияние на аметист. 
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За спомен с обич аз ще избера 
цветя и мъхове, и клонки от гората; 
в най-чудни форми ще ги оплета, 
за символ скъп на любовта ни свята. 

 
Макар да бъде пек, или пък зима 
няма да зная нито миг покой, 
за да си все със мен, за да те имам, 
докрая да останеш само мой! 

 

ОБНОВЯВАНЕ 
 
Ти издавш с полета  
на волна птица, 
с полъх 
на приятелска усмивка, 
Щастие. 
Дарявам ми очакваната 
свобода 
след робството 
на вещи, хора, правила... 
Разбирам смисъла 
на цикли, форми, имена... 
Животът ми е с нова светлина 
и обич, сред съмнения изгрява 
в душата ми – негаснеща звездица. 
Аз тръгвам с устрема 
на волна птица. 
 

 
 
Рисунка: Нина Тончева 

УЛИЦИТЕ И ДЪЖДЪТ 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

УЛИЦИТЕ 
 

Градските  улици  
се отърсват от сънища, 
от пътуване и мечти. 
Отърсват се бавно 
от глупост човешка, 
зависимости,  
среднощни лъжи.    
Изтрезняват съвсем 
и с надежда се втурват 
към изгрева в дъното, 
там, на изток, където 
безразлично чертае небето 
един немислим хоризонт. 
А вечер с разбити колене 
и ожулени лакти 
тротоарите молят за милост. 
Уморени се спират до храма, 
а залезът бавно залива стените. 
и дави очите 
на светци и светици. 
Приклякат на прага 
градските улици 
заедно с птиците 
и тихичко чакат. 
Понякога виждат 
как бог тихомълком 
присяда във мрака. 
 

ДЪЖД 
 

Дъждът е моят коректив 
за доза щастие, 
от слънцето се ослепява. 
Дори божественият гняв 
е тонове вода и електричество. 
Душата ми събира като Ной 
костюмите ти с цветните ми рокли. 
Самодостатъчна като първичния бульон, 
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поражда всичко в теб: 
походката ти, бягащия поглед, 
изправените непосилно рамене. 
И никога- усмивката. 
Във следващия миг 
дъждът те заличава 
в безмилостен порой. 
Остават да вървят до мен 
чадърът и палтото ти, 
ръцете ми са хванали ръкава, 
а шалът ти е примка на бесило... 
Дъждът отмива поредната ми слепота, 
попива във пръстта 
на тишината ми през буря. 
И посаденото покълва. 
Покълва в оня миг, 
когато се завръща 
със своята немилост слънцето. 
 

ДЪЖДЪТ И МОРЕТО 
 

Дъждът изливаше 
цялата си скръб в морето. 
Беше тежък и мократа му риза огъваше 
тънкото въже на хоризонта. 
Облаците чаршафосваха небето, 
а слънцето си бе полегнало 
на мокрите възглавници, 
унесено във песента на ветровете 
и собствените си предчувствия за сънища. 
Дъждът изливаше 
самотната си ярост във морето. 
Наказваше го с тежките куршуми 
на своята любов. 
То беше проснато по гръб, 
обърнало лице към тъничката светлина, 
а в глъбините на душата му 
вълните се надигаха, 
подгонени от земетръса на раздялата. 
Морето се сбогуваше със лятото. 
Дъждът обаче продължаваше да хвърля 
безплодното си семе в лицето 
на поредната вълна от безразличие... 
 
 
 

ЗАЛЕЗЪТ И МОРЕТО 
 

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

СЕНКИ 
 

Сенките играеха, 
мултиплицирани, в прозорците 
на мръсния панелен блок. 
Поетът провиденчески бе припознал 
във този мълчалив театър 
онази наша неспособност 
да се приемаме, преди да се обичаме. 
Поезията е метафора, 
горчивото и сладкото на нашата трапеза 
и вино за наивници. 
Душите ни емотикони обикалят 
около сенчестата половина на Земята. 
Във черно-бялото на сънищата 
ловуваме вълшебства 
и ги окачваме във все по-тясната 
галерия от спомени. 
Изгонени от господ без надежда, 
измислихме си рай 
и си го скрихме 
във своя виртуална мрежа. 
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МЕЖДУ ДУМИТЕ 
 

РОСЕН РУСЕВ                    
 

МЕЖДУ ДУМИТЕ 
 
Междуметия   
между думите  
и тази нежна меланхолия, 
останала от дните привечер, 
когато сенките притихват  
в полунощ, а вятърът  
открива красивото ти тяло, 
изтръпнало от дрезгавия 
глас на саксофона, 
събличащ думите ми, 
и моли да направиш  
първите си стъпки в танца. 
Полюшваш ханша, 
миглите потръпват, 
очи присвиваш – 
сякаш лятото  
те носи. 
По дансинга почукват токчета 
и само ти една, 
унесена във танца,  
не чувстваш 
как лятото си тръгва   
и идва есента. 

 

КОГАТО 
 
  По разказа на Й. Радева 
„Нощта е многолика“ 
 
Когато те сънувам седнала 
сама сред четири стени 
и пръстите танцувщи  
по черните клавиши 
на компютъра, 
и само тишината 
носи истини… 
Поискай,  

задръж ръката ми, 
не пускай - 
завинаги ще искам да съм с теб. 
А думите, ех, думите, 
те винаги са липсвали, 
защото трудни са – 
за изговаряне. 
 
Нощ – 
повита в снежно одеяло,  
разказва приказки за двама – 
във вечерите будни, 
тръгнали за никъде, 
докоснати от обичта за малко 
и бързо разделени. 
Нощ – 
въздишки, 
сбирани във шепа 
и станали звезди високо горе. 
 
 

КАТО ПТИЦИТЕ  
 
Пожълтели,  
разлистени страници 
и думи, разнесли живота  
ни в стихове, 
дни,  
сънища 
и парфюми. 
Прелистваме рани нанесени, 
целувки и болки 
по телата без да ги искаме, 
трудно лекувани, и забравили 
нечие щастие. 
Потънал в безлуние,  
живот, не трогнал никого, 
и тихата любов 
отминала със звук  
от струните  
на уличния музикант.  
 
И тогава идват птиците, 
като ключ за душите ни. 
Живеем на чернова, 
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все едно втори живот ни е писан, 
и соленият вятър намня 
за твоето име,  
вълната гони вълна,  
препуска времето... 
Само ние сами... 
Като птиците… 
 

ЛАСКА 
 
Цъфтят вече глухарчета, 
и едно самотно лале 
се подава в тревата. 
Утрин целува  
росата по тях 
след изгряващо слънце.  
Пътека от първия лъч 
води в морето. 
Вятър над пясъка 
заличаваше стъпки, 
оставени по брега 
и от водорасли коси 
без да ги помни. 
Морето е ласка - 
милувки без пръсти, 
без очи, само пръски  
от изплакана нежност. 
Приютило ръце, 
пазещи спомени  
за нещо, 
с вкус на любов, 
бяла и незабравена. 
Целувка насън 
и ласка от нежна илюзия… 

 

НЕДОПИСАН СТИХ 
 
В малкия промеждутък  
между минутите, 
където се промъкваше любов, 
мълчаща, останала сама, 
отмита от дъжда 
като надежда, 
останала назад във времето. 

Мечти - поникнали цветя 
изгубени във тихото 
на улици от спомени 
и стъпки във спрялото време 
от дни и недели. 
 
Капки време 
минават край нас  
с воя на вятъра, 
с пръсти рисуват 
нови любови 
забравили за кратката вечност 
на отреденото време. 
Недописан стих 
в цвят от лалета напролет. 
 

ЩЕ СПРА ДО ТЕБ 
 

 
 

Ще спра до теб,  
ръцете ти ще взема. 
Когато четири измръзнали се 
съберат, 
отварят се сърца, 
вървят 
по своя път неминат... 
Ще има само дни,  
щом съберем 
парченцата  
от обичи изгубени... 
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КВАРТАЛНИЯТ  
ХУДОЖНИК 
 

РУМЕН СЕЙРЕКОВ 
 

КВАРТАЛНИЯТ ХУДОЖНИК 
 

По кварталните улици къси 
с декемврийския сив тротоар 
се разхождам. Небето се въси 
като в картина на Реноар. 
 
Аз рисувам с китайските четки 
вече тринадесет мига поне 
пъстър шедьовър. Без никакви сметки. 
Като някакъв местен Моне. 
 
Та когато излязат от къщи 
и мъже, и жени, и деца, 
да не ни е кварталът намръщен, 
а сякаш разкрасен от Дега. 
 
Ще се питат те кой ли художник 
днес живее във този квартал 
с пъстри четки, палитра, триножник... 
Дега, Моне, или Реноар? 
 
Ала аз, световно неизвестен, 
ще отмина без грам суета. 
И на пейка под стария кестен 
томче с Пол Елюар ще чета. 

 

ТРИ БЕЗ ПЕТНАЙСЕТ 
 

СВЕТЛИН ТРЕНДАФИЛОВ 
 

ТЕРМИНАЛЪТ 
 

Вгледани са чакащите в цифрова стена, 
прикриващи букета със цветята срамежливо, 
или трескаво държащи табелки с имена, 
поглеждащи часовниците си нетърпеливо. 

 
А аз съм до прозореца и взирам се през него. 
Снижавам се и виждам мъничка река, 
после къщички и хора като конструктор ,,Лего” 
като че ли мога да ги хвана във ръка… 

 
И улиците сякаш побират се във длан, 
спомените ярки изплуват във главата. 
Градчето спи завито със юрган, 
а само след минути ще се слея със тълпата. 

 
Кацам най- накрая, поемам сетна глътка, 
тръгвам да вървя и… ето я и нея! 
Отново да усетя майчина прегръдка, 
в очите да погледна лицето от дисплея… 
 
Сълзи от радост топлят морното ми рамо 
от очите набраздени на старата жена. 
Отново аз да кажа простичкото ,,Мамо!”, 
а любимото ми място да бъде у дома… 

 
из стихосбирката „Ти ли си „Тя”, 

изд. „Онгъл”, Варна, 2018 г. 
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3-15 
 
Ето – отминава и последният сигнал. 
Пулсиращи улиците, утихнали смирено, 
разперили ръкавите, досущ като воал, 
а светофарите задрямали на третото червено. 

 
Паветата глухо отекват под стъпките, 
отлетя и последната птица на юг. 
Листопаден дъждецът се стича по стълбите, 
a светът ми изглежда толкова друг... 

 
Три без петнайсет е, още съм буден,  
и рано, и късно е, някак в едно. 
През прозореца стича се лъч изумруден 
от фосфорно-лунното бледо кълбо. 

 
Изведнъж – силует. Дали ще е ,,тя"?? 
Като олово отвътре ми нещо тежи... 
Умът казва ,,не", сърцето пък – ,,да" ! 
Още се чудя, а вече е три... 

 
Като планетите движим се – по траектория, 
разминаваме се близо, нанякъде поели, 
а лятото запазило е своята история 
в космос необятен от лилави пастели... 
 
Здравей, непозната! Ти ли си ,,тя"? 
Навъсено още ромоли си дъжда 
и смесва се с прах... и стъпки... и мръсно е. 
За някои е рано, за други пък – късно е. 
 

из стихосбирката „Ти ли си „Тя”, 
изд. „Онгъл”, Варна, 2018 г. 

СРЕДНОЩНИ ВИТРИНИ 
 
Липсва ми онуй далечно лято, 
дълго чаканият летен панаир, 
случайна среща на брега на блато, 
смях до сълзи под зеления чемшир... 
 
Сладки приказки до мрак, 
разходките край градските витрини, 
смешен образ на хлапак, 
отразен в очите сини… 
 
В обиколките да търсим 
най- смешното си отражение – 
сред сградите високи, бързи, 
играехме с въображение… 
 
И щом започваше да ни се спи 
и облаци прегръщаха колата, 
отбивах някъде встрани, 
под красивото небе в полята… 

 
Полегнали на стария капак, 
наблюдавахме звездите под одеялото. 
Опиянени от шише коняк 
посрещахме овациите на тялото… 
 
Ето, минаха години, 
макар и леко попораснал, 
си спомням устните – малини 
и рана, дето не зарасна…  
 
Разтапят се звездите млечносини, 
подминават ме стъкла безчет, 
а силуетът от среднощните витрини 
ме преследва като спомена за теб… 
 
из стихосбирката „Ти ли си „Тя”, 

изд. „Онгъл”, Варна, 2018 г. 
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ЗАХАРОСАНИ ЦЕЛУВКИ 
 
Първо, за да станат вкусни, 
вълнение смесете със загадки, 
чифт налудничави устни, 
жадуващи усмивки сладки. 
 
После добавете радост, 
безкрайност половин черпак, 
щипка разцъфтяла младост 
и разбийте крем на сняг. 
 
Сложете и сто грама жажда, 
спомени от нежни случки – 
захарно, да се услажда 
(и леко – да не станат бучки!). 
 
Нежна доза светлина 
и сънища като пълнеж 
за лепкава сърцевина 
от мека нежност и копнеж. 
 
Чаена чаша въздишки, 
звезда от небето бездънно, 
облачни светещи нишки – 
комети от тяло безсънно… 
 
Сипете в широка душа 
с десет милилитра лято. 
Да пека, ще се изкуша 
в сърце, предварително загрято. 
 
Накрая трепет се добавя, 
така че леко да горчи, 
и никога не ще забравя 
най- важната съставка… ти. 
 
из стихосбирката „Ти ли си „Тя”, 

изд. „Онгъл”, Варна, 2018 г. 

ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

ЗАГУБЕНИ 
 

ВЕСИСЛАВА САВОВА 
 
Не помнеше откога върви. Не 

помнеше коя е. Усети, че нещо 
прободе петата й и спря. Вместо да 
огледа стъпалото си, впери поглед 
в гората пред себе си. Това, което 
привлече вниманието й, беше 
момиче, крачещо ту напред, ту 
назад по тясна пътека. Учуди се, че 
момичето е толкова малко, а сякаш 
не може да се провре напред. Ог-
леда внимателно това странно 
създание и изведнъж й се прииска 
да има същата красива пелерина и 
ръчно изплетена шапка с цвета на 
собствената й кръв, която бавно 
напояваше сухата земя. Вече не 
усещаше болка, а само желание да 
притежава. 

Сякаш разчело мислите й, мо-
мичето свали пелерината и шап-
ката и ги остави на земята. После 
стана прозрачно и изчезна - сякаш 
се разтвори във въздуха.   

... 
Вървеше. Дори не помнеше от-

кога, но така и не срещна Вълка. 
Не знаеше защо, но със сигурност 
трябваше да го срещне някъде тук, 
в тази гора. Вече беше сигурна коя 
е, а пелерината и шапката й пас-
наха толкова добре, че нямаше 
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съмнения – те бяха нейни: пеле-
рината, ушита от майка й, а 
шапката, оплетена от баба й. Из-
веднъж спря: 

- Е, как така майка ми поръча 
да отида при баба, след като още 
лани Ловецът застреля Вълка, кой-
то беше погълнал последните 
членове на семейството ми, без те 
да успеят да излязат от корема му; 
Ловецът се беше захласнал по ня-
какво животно, притичало пред 
къщата и бе закъснял да ги подме-
ни с камъни? Да, преди да тръгне, 
мама облече моите дрехи, защото 
бях болна и тя се запъти вместо 
мен да занесе ежемесечната кош-
ница с продукти за баба... да-а, 
баба знаеше да разпределя про-
дукти. Каза ми, че така Вълкът 
няма да задава излишни въпроси. 
Ето защо дребната ми майка се 
напъха в моя костюм и ... Мхм.  

Направи две крачки и отново 
спря: 

- Ами да! Ловецът застреля 
Вълка. Ето защо го няма никакъв в 
гората. Но къде съм тръгнала аз, да 
му се невиди?! 

- Където трябва, Заспала Шап-
чице. В сънищата си можеш да 
отидеш където си поискаш. 

- Мо-ля?! – изпищя тя. 
Вървеше. Вече си спомняше от-

кога... Помнеше, че неведнъж бе 
изскачала невредима от корема на 
Вълка, още преди звярът да по-
гълне баба й. Това се случваше 
почти всеки месец. Ето защо, това 
гласченце, тънко като на синигер-
че, не можеше да я стресне... Но то 
се възползва от тишината, която 

явно приемаше като спечелена 
преднината: 

- Аман от истерички! Цикълът 
ли ти дойде? – гласчето се изсмя: 
звук, който напомняше плюене на 
люспи от слънчогледови семки. – 
Стига си зяпала нагоре, че пак ще 
паднеш и ще си нараниш коляно-
то. Айде, сведи малко тази не 
толкова грозна глава, ако не беше 
толкова голяма, и стига си се пер-
чила. Пелерината вече избелява, а 
шапката ти все повече се криви. 

- Къв си ти, бе? – беше чувала 
ловеца да подвиква така на Вълка 
веднъж, когато само се бе престо-
рил на заспал. Ей така, за 
разнообразие. 

Нямаше нужда от отговор. 
Хванало се здраво за прасеца й, 
полюшващо крачета, в нея се взи-
раше малко създание, което не 
беше виждала преди в гората. 
Лекият ветрец развяваше дългата 
му синя брада. Не я интересуваше 
какво е, искаше само синята бан-
дана, която мярна под брадата. 
Само нея! 

Още преди да се опомни, мал-
чото се спусна към стъпалото й и 
отскочи настрани. Тъкмо беше 
започнала да разтрива изтръпнали 
си прасец, когато създанието от-
метна брадата си през лявото 
рамо, бавно свали синята бандана 
и докато тя реагира, стана проз-
рачно и изчезна - сякаш се 
разтвори във въздуха.  

Да, не беше си убола петата, 
вече знаеше това. 

... 
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Вече не вървеше. Малките му 
стъпала едва издържаха тежестта 
на иначе тъничкото му тяло. Скри 
се под храста, точно там, където 
видя червена пелерина и червена 
шапка. Вдигна поглед към току-
що изгрялата луна, но видя синята 
бандана точно на най-високия 
клон. Поклати глава и притвори 
очи.  

- Един сън, просто един сън. 
Утре пак ще бъда малкото джудже, 
което може да омагьосва, да отне-
ма или да променя спомени, да се 
крие зад храстите и да мълчи, до-
като не намери за нужно да 
изскочи и да стресне някоя забра-
вила всички поуки от приказките 
красавица. Но това, утре.  

В този момент можеше да съну-
ва, да навести сънищата на 
приятелите си и да спре някой 
кошмар, въпреки че вече знаеше 
как да ги избягва.  

Снегът, който се сипеше над 
гората, синееше на фона на пъл-
ната луна. Той заличи всички 
стъпки, оставени от забравилите 
поуките не само красавици.  

САМОДИВА 

 
ЙОРДАНКА РАДЕВА 

 
Велика излезе тихомълком от 

стаята, огледа се наоколо и с без-
шумни стъпки изтича през дългия 
коридор към вратата. Грабна сан-
далите си в ръка и с леко 
натискане на бравата отвори вра-
тата. Не искаше да я чуят. Тряб-
ваше да се измъкне по-скоро, пре-
ди да са разбрали, че я няма. 
Обичаше тези свои тайни разход-
ки. Навън бързо нахлузи сан-
далите на ходилата си и побягна 
по пътечката през градината към 
свободата. Своята свобода. Така тя 
наричаше забежките си вън от 
дома, когато можеше да тича на 
воля по тревата. Обичаше да усе-
ща галещата й ласка особено 
сутрин, когато росата къпе стъпа-
лата й, а утринният хлад пърли 
младата кожа. Сега, обаче, е към 
следобед. Слънцето тук, в подно-
жието на планината, не е толкова 
силно, както в големия град. Там 
не стига, че е прашно, но и жегата 
е непоносима. А тук… от вилата 
им се виждат стройните борове, 
заболи с върховете си в небесата, и 
като че ли ей сега, само да протег-
не ръка, ще ги докосне. И небето е 
някак си тук по-чисто, по-синьо, 
блести копринената му дрешка, а 
облаците като огромни бели 
платноходи царствено се разхож-
дат под него, заявявайки смело 
своето присъствие. Да, тя обичаше 
тези прекрасни картини, които 
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тук, пейзажът, разкриваше една 
след друга от своите тайни. Възду-
хът ухаеше на билки и треви, а тя, 
вече толкова години, легнала на 
тревата с вперени очи към високо-
то, вдишваше с пълни гърди тези 
ухания, които я упояваха с магия-
та си. Тогава често си спомняше за 
баба си, която й разказваше за 
билките, а всяка една от тях Вели-
ка си я представяше като са-
модива, която може да лекува и 
душата на болния. Тогава й се 
искаше да се превърне в цвете от 
планинските поли, за да обичат и 
нея, да й наричат чудодейни ле-
чебни сили, които са присъщи 
само на билките от приказките. 
По-късно разбра, че има нещо 
вярно в думите на баба й. Ето на, 
равнецът е мъжка билка, която 
успокоява раните на болния, а 
лайката с нежните си красиви 
цветове лекува малки и големи. 
Сега е тук… и сякаш се пренася в 
един друг свят, в който природата 
смесва различните си цветове и 
реди все нови и нови картини 
пред очите ти. И тъкмо замечтана, 
дочу пак гласа на майка си: 

- Лико…. Къде си, лудетино, 
пак се откопчи и полетя навън… 
Кой ще ти подреди стаята? - ре-
деше думите си майка й, знаейки, 
че не ще може да я върне.Странна 
беше по-малката й дъщеря, очите 
й все навън гледаха и ставаше по- 
различна, когато се намираше там, 
сред зеленината на моравата и 
песните на птиците.  

Девойката, вече пентнадесетго-
дишна, като че ли не мислеше за 

нищо друго, освен да тича по тре-
вата, да бере горски цветя и да 
лови пеперуди, които после пак 
пускаше на свобода. По пял ден се 
скиташе на воля, а щом изгладне-
еше, намираше пак с дарове от 
природата да утоли глада си. Тук 
ще намери горски къпини, там ще 
има пък боровинки, а долу… в 
тревата срамежливо са показали 
телцата си нежните червени ягод-
ки. Да, по-дребнички са тук, но 
пък вкусът им е невероятен. На-
мираха се и диви ябълки 
понякога. Но тя вървеше… все 
нагоре… по пътеката, която само 
тя знаеше. Беше я открила преди 
време и виждаше, че никой още по 
нея не е стъпвал. И колкото по- 
нагоре отиваше и навътре сред 
гората, толкова по-хладно става-
ше, самотиво и диво. Озърташе се 
при всеки шум и въпреки всичко 
продължаваше. Искаше да стигне 
горе… под върха, да се изправи и 
да обхване с един поглед само 
всичко. Все още беше ранен сле-
добед имаше време и да се върне. 
Но не знаеше, че до върха има 
много път, колкото и близо да й 
изглеждаше. Спря се и се ослуша. 
Птиците прелитаха от дърво на 
дърво, други се разпяваха, а два 
гълъба стояха на един клон, прис-
тъпваха със ситни стъпки един 
към друг ,докосваха нежно глави-
ците си и после пак… Като три 
напред, две назад, докато допрат 
човчици за своята необезпокоява-
на от никого целувка. Велика ги 
гледаше мълком и им се възхища-
ваше.  
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Каква грациозност притежава-
ха само птиците и колко нежност 
излъчваха малките им телца… 
Постоя така още няколко минути, 
заслушана в песента на природата 
и тръгна пак нагоре. Пътечката 
беше тясна и току все извиваше 
змиевидното си тяло ту наляво, ту 
надясно. Имаше много храсти от 
двете й страни, та трябваше да 
внимава и да се пази от драскоти-
ните им. И както се беше 
замислила какво ли я чака още 
нагоре, нещо прошумоля встрани 
от нея, шмугна се някъде и утихна. 
Момичето се спря в лека уплаха, 
ослуша се, постоя още малко така 
и като не се повтори, пристъпи 
напред и продължи. Забеляза, че 
колкото по- нагоре отиваше, пове-
че срещаше камънак и храсти. 
Дърветата бяха започнали да оре-
дяват и пред нея все повече се 
откриваше близостта на върха, 
който я мамеше от години. Там 
искаше да отиде… там… И тя вър-
веше. 

Устремила цялото си същество 
към високото пред себе си, петна-
десетгодишното момиче не усети 
кога бе започнало да се смрачава. 
Тук вече бе и по-хладно, а горски-
те малини и къпини все по- рядко 
се намираха. Малко й оставаше до 
върха, но дали щеше да може поне 
да го доближи. Тогава реши - на-
вярно има по-нисък склон. Поне 
до него да стигне. И пое отново. 
След около час ход нагоре, се озова 
пред малко почти голо място, а на 
50 метра от него по-нагоре започ-
ваше малкият склон. Зарадва се. 

Пое дълбоко въздух, обърна пог-
лед назад, но тръсна смело глава и 
пак нагоре. Стигна до скалата. 
Спря пред нея, доближи я, про-
тегна ръка да я погали и тогава зад 
нея… се чу чупене на съчки и теж-
ки стъпки. Обърна се полека и … 
замря. Едно огромно туловище се 
беше изправило на два крака на 
около стотина метра от нея и я 
гледаше. Велика се разтрепера, но 
знаеше - не бива да показва страх, 
защото животното усеща и тогава 
става по-нападателно. Остана в 
позата, в която замря, като се 
стремеше дори ръка да не пом-
ръдне. Не знаеше колко време е 
стояла така, но когато животното 
пое по пътеката надолу, тя се свле-
че на земята под краката си, едва 
поемаща дъх. Размина й се… Ве-
роятно я взе за самодива,а те нали 
са от горския свят... засмя се на 
мислите си.Обърна се пак напред. 
Искаше да се изкачи и да обгърне 
всичко с поглед пред себе си, да 
отпие с очи от невероятната кра-
сота на планината и всичко около 
нея, да усети с гърдите си крис-
тално чистия въздух, който трудно 
поемаше на глътки като балсам за 
душата си. Намери вдясно въз-
можност да се покатери и се 
захвана стъпка по стъпка до където 
може. Стигна до някъде и спря. До 
тук можеше. По-добре е да бъде 
разу-мна. Полека обърна тялото 
си с гръб към скалата, така че да 
може да вижда всичко пред себе си 
и замря. Беше невероятно красиво. 
Виждаше от високо как дърветата 
около пътечката по- надолу все 
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повече се сгъстяваха и образуваха 
от двете й страни огромен горски 
масив, който стигаше чак до долу. 
От едната страна дърветата се бяха 
смесили – иглолистни с широко-
листни, но от другата страна 
боровете надделяваха. По високи-
те като че ли подпираха с острите 
си върхове небето, а облаците, 
накъдрени като драперии, по-
люшваха нежните си тела и току 
се събираха или раздалечаваха, 
сякаш се докосваха за нежна ми-
лувка с нежните си вейки.  

Наоколо птичият хор все още 
огласяше простора, някъде някоя 
птица изпърполяваше с криле из 
листака на близко дърво и после 
пак всичко замираше.Велика слезе 
внимателно от скалата и тръгна 
към полянката. Седна на тревата, а 
после легна и се загледа в плува-
щите облаци по небето. Представи 
си, че се превръща в самодива, 
притвори очи и пред нея се зани-
заха картини от един друг, 
невероятно приказен и чудноват 
свят, от който беше и тя. Разбира-
ше езика на малките калинки, 
които кацаха по ръцете й, пеперу-
дите й разказваха невероятни 
истории от своя свят, а птиците…  

Тя слушаше песните им и раз-
бираше всеки техен напев и 
послание. Как умееха да обичат 
само тези прекрасни крилати съ-
щества! Храстите и тревите се 
кланяха нежно, а вятърът като че 
ли свиреше на нежни трели на 
вълшебна цигулка и нежно докос-
ваше косите й. Все още слънцето 
изпращаше златоткани лъчи към 

земята, някои от тях с топла ми-
лувка докосваха върховете на 
дърветата, други успяваха да се 
шмугнат през листата им, а трети- 
стигаха до тревите, галеха нежно 
крехките им стъбълца, обещавай-
ки им обич и утре пак с топла 
ласка да ги даряват. 

Притворила очи и потопила се 
в своя, другия свят, Велика беше 
забравила за времето и къде се 
намира. Тук й беше хубаво, спо-
койно, светът й беше като ме-
довина, от която пиеше с наслада 
и не искаше да свършва.  

Каква красота е тук само и как-
ва чистота! Постоя така известно 
време,не смеейки да мръдне дори 
,да не би това вълшебство извед-
нъж да се изгуби, после полека 
отвори очи, надигна се и полека се 
върна в другия свят, към който 
принадлежеше. Да, трябваше да се 
връща там, където я чакат и тъкмо 
да тръгне, една катеричка от отст-
рещното дърво пробяга нагоре по 
ствола му, после се спря, надникна 
през листата и я погледна любо-
питно. Душица! И нейното 
сърчице изпитва страх… махна с 
ръка за довиждане,после тръгна 
по пътечката, като си тананикаше 
песничка от детството, на която 
баба й я беше научила. Да, чувст-
ваше се щастлива тук, макар че 
жива човешка душа нямаше. Мо-
же би тъкмо за това бе магията 
голяма. За кураж започна да си 
подсвирква с уста, докато вървеше, 
и само мисълта за оная мечка ка-
раше младото тяло да потреперва 
от страх. Надолу беше по- лесно. И 
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по-бързо. Стигна до полянката, 
където най-често майка й я нами-
раше легнала на тревата, когато 
дочу тревожните й викове: 

- Лико! Къде си, Лико? Връщай 
се, лудетино, виж кое време е вече! 
- редеше майка й думите, като 
гласът й тревожно трепереше. 

- Тук съм, мамо! Идвам!- отго-
вори момичето и се затича. Почти 
мръкваше и ставаше хладно. 

- Къде се губи толкова време? 
Глад и страх за тебе няма ли, луде-
тино?- Продължи майка й. 

- Мамо, там на върха, е много 
красиво. Само аз и птиците, и го-
рата, и скалата. Там, горе... на 
върха на планинатае прекрасно, 
мамо! А въздухът - чист като сълза, 
мамо. И птиците там по- другояче 
пеят, знаеш ли? Мамо… аз разби-
рах песните им, можех да 
разговарям с всички и всичко там, 
те ме разбираха и аз тях. Там има 
много любов, мамо, много чистота 
и мъдрост. Мъдростта там, мамо, е 
друга, не е като нашата. Тя винаги 
се свежда до чистота и обич, до 
нежност и доброта - говореше 
разпалено дъщеря, а очите искря-
ха, излъчвайки особен, на искрици 
блясък. 

- Момичето ми… какво ще те 
правя… какво? Като само-дива 
тичаш по тревата, губиш се под 
сенките на кичестите дървета, 
задяваш се с вятъра, надпяваш се с 
птиците… Не си като другите, 
Лико… не си… Твоите връстнички 
са други, и ти си друга… защо 
така, Лико, защо… - говореше 
майка, като галеше немирната си 

щерка по буйната коса, в която се 
бяха заплели тревички, и я чисте-
ше. После я хвана за ръка и двете 
тръгнаха към дома си. А тя, Вели-
ка, сияеше и не спираше да 
разказва на майка си за онова, 
което бе усетила по пътеката на-
горе - за чистия въздух, за зе-
ленината навред, за шепота на 
листата по дърветата, за малката 
умница, катеричката, за белите 
платноходи по небето. Само едно 
не каза - за мечката.  

Вечерта мина неусетно и бързо. 
Девойчето се шмугна в прегръдка-
та на леглото си и притвори очи. 
Да, днес се беше превърнала в 
самодива… И беше прекрасно! 
Като в приказките как едно обик-
новено момиче за няколко часа из 
гората се превръща в самодива, за 
да си говори с обитатели там и да 
им се радва. Една закачлива малка 
самодива, която броди сама през 
деня из горските дебри, за да може 
вечерта пак да се превърне във 
Велика, завръщайки се у дома си. 
Нощта бе хвърлила мастилената 
си пелерина, обгръщайки всичко 
навред. Навън вселената стихна, 
само от време на време отдалеко 
ще се обади някой бухал или куче 
ще пролае от някой двор. Светът 
заспиваше в поредния си сън, за да 
се събуди сутринта отново ведър и 
с порозовели хоризонти като буз-
ките на срамежливо малко дете. А 
Велика спеше, сънувайки как се 
превръща в самодива и как в гора-
та заедно с птиците пее, а с 
катеричките разговаря. Вятърът 
беше спуснал невидими люлки, с 
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които я поемаше и носеше там, 
където тя се превръщаше в само-
дива Надвечер я спускаше отново 
на земята, там… на оная близка 
полянка, където майка я чакаше. 
Отваряйки очи,бе същата лудети-
на, която майка все дири с 
тревожен глас, а тя се залива от 
смях, който като звънливото бъл-
букане на горска рекица се носи 
надалеч, сякаш че прелива.  

- Лико…Хайде, Лико… Обед 
стана, Лико… 

А Велика се усмихваше още съ-
нена в леглото, спомняйки си 
преживяното горе и не се ставаше. 
Пак ще иде там… Ще иде… Защо-
то е… 

Самодива… 
 
***  
 

 
 

Самодива, смесена техника,  
Габриела Цанева, „Състояния.Хайга”, 

изд. „Изток-Запад”, С., 2013 
 
В омагьосани треви 
самодива спи. 
Студена утрин  
с капки роса в плен  
я държи... удавена. 
 

НЕЩО ЗА УБИВАНЕ 
 

МАРУСЯ НИКОЛОВА 
 

Бях млада учителка на деца в 
предучилищна възраст и това се 
случи през първата година на мое-
то учителстване. По препоръка на 
професора по психология, автор 
на учебника, взех да описвам слу-
чаи с малките ми ученици в сто-
лична детска градина. Според 
него съм щяла да стана добър пси-
холог и изтръгна от мен обещание, 
един ден да му връча моите пси-
хологически изследвания, за да 
види какви изводи съм направила 
в тях. Щял да бъде благодарен и 
ако приложа снимки. Лицето на 
детето му говорило много. 

Ни най-малко не очаквах, че 
ще се сблъскам от първия си рабо-
тен ден с думите: „търся нещо за 
убиване”, изречени от малки из-
писани уста и придружени с 
гневен поглед в големи ясносини 
очи. Къдриците на момчето бяха 
толкова светли, че изглеждаха 
почти бели, а гъстите мигли зам-
режващи погледа – тъмни. Не 
дете, а ангел! Беше по-височко от 
връстниците си и с широки раме-
на, чистичко, с червени топлинки 
и карирана престилка. Едно ми 
говореше видът, друго устата. До 
края на занятията то не застана и 
за миг мирно, сякаш имаше неиз-
черпаема енергия и се чудеше 
къде да я дене. Знаех, че детето 
минава за „трудно” и директорка-
та ме предупреди да го имам 
предвид. Но не попитах защо мис-
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ли така, стеснявах се. А и реших да 
не съм предубедена и сама да раз-
бера. То си каза името, по-точно го 
изкрещя и тропна заканително с 
крак, когато помолих децата да се 
представят. Сигурно искаше да ме 
предупреди да не се захващам с 
него. Вероятно го очакваше, защо-
то бе свъсило руси вежди: 

- Мико съм! Лошият Мико! – 
това съкратено от Емил. 

- И защо си лош? – го попитах 
като се чудех, кое ли бе нещото, 
което го бе подтикнало към бунт. 

- Защото убивам мечки и бубо-
лечки и теб ще те гръмна с 
пушката на татко... 

Стана ми смешно и се разкико-
тих невъздържано. Забравих, че 
съм учителката. 

- Сигурно е пушка – играчка? 
- А-а, истинска е! Той убива 

животни в гората... Тече много 
кръв, а мама ги реже с нож и ги 
готви в тенджерата. Идват гости и 
ги изяждат... 

Онемях и се озърнах. Дали де-
цата не се ужасиха от думите му? 
Но те не трепнаха, сигурно го бяха 
чували това с гърмежите. Вероят-
но искаше да се представи за герой 
и да се прави на интересен. Но 
моята чувствителност бе накърне-
на. Самата аз съм вегетарианка от 
деня, в който видях любимото си 
козленце в тавата. Спомних си и 
как ми се наложи в базова детска 
градина, по време на открит урок 
за любов и закрила на животните, 
да обяснявам на дете защо след 
като се радваме на зайче, агънце и 
теле ги убиваме и изяждаме. Това 

според него ни правеше лоши и 
изискваше наказание. Тогава бях 
студентка в първи курс и се обър-
ках дотам, че се наложи учи-
телката на групата да се намеси и 
да ме извади от затруд-нението. Тя 
го обясни просто: Някои животни 
служат за храна на хората. Месото 
им съдържа ценни хранителни 
вещества, необходими за растежа 
на децата и укрепване организма 
на възрастните. Но аз наблюдавах 
очите на детето и разбрах, че то не 
прие, или не разбра доводите и е 
готово да заплаче. За него това бе 
унищожение. Смърт. До края на 
урока то остана разсеяно и не се 
включи в подвижните игри, които 
последваха. В тях трябваше да по-
кажем как подскача зайчето и кол-
ко високо се катери катеричката, 
за да си подсигури храна. 

С чисти ръце трябва да се рабо-
ти с тази белоснежна материя - 
невинна душа и лице, което отра-
зява като огледало чувствата, ко-
ито напират в неосъзната и нео-
формена личност. Към децата 
трябва да се пристъпва само с доб-
ро и с усмивка, с търпение и ува-
жение на личността на детето, 
независимо каква е тя. Това бе 
моето верую. И всичко, което изб-
роих, трябва да бъде подплатено с 
любов. Децата са чувствителни и я 
търсят. За тях тя е закрила и си-
гурност. Ако я няма, отблъсват 
учителя и не му се доверяват. До-
ри не искат да влязат в сградата, 
ако любимата учителка не е на 
смяна. 
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Няма да описвам подробности 
за изтеклата първа година на мое-
то учителстване – най-трудната, 
след която се чувствах изтощена и 
не знаех дали ще намеря сили да 
продължа. Но усилията, които 
вложих имаха отличен и дългот-
раен резултат. Това отразих в 
тетрадката и ще ви предоставя 
извадка от нея: 

Емил унищожи украсата за ел-
хата, която направихме с децата. 
Стъпка и снежния човек в двора. 
Изтръгна моркова, сложен за нос, 
и го схруска. Разплака момиченце 
като разля боя върху рисунката 
му. Не успях да заостря внимание-
то на бащата върху това. Личеше, 
че е човек ехиден, който наранява 
и не възнамерява да се съобрази с 
мен и с когото и да било. Дори се 
мислеше за снизходителен, че ме е 
изслушал. Искаше от детето си да 
е със силен характер и да не се 
огъва пред никого. Не искал меко-
тело вкъщи. Майката била дос-
татъчна. Тя се оказа затворена в се-
бе си. Нарече детето си „енергич-
но пумпалче” и с това се изчерпи 
разговорът ми с нея.  

Наблюдавах реакциите на де-
тето, за да определя типа пове-
дение. Реших да не споря с него и 
да не го придумвам за нищо. Да не 
приказвам, а да показвам. Устано-
вих, че обича да е само и не желае 
да се сприятелява. Но се вгълбява в 
някаква своя мисъл. Често разпер-
ва ръце и имитира самолет. Ос-
тавях го да си лети, но огранича-
вах желанието му да руши. За-
острих вниманието си върху това, 

което го интересува и разбрах, че е 
конструиране на самолети. На-
сърчих го и го подпомогнах, като 
помолих дирек-торката за закупу-
ване на конструктор, подходящ за 
възрастта му. Беше радост и усър-
ден няколкодневен труд. 

Педагогично или не, умишле-
но съборих готовия самолет, ко-
гато децата легнаха за сън. Няма 
да забравя изражението на Емил, 
когато влезе в занималнята – огор-
чение и дълбоко разочарование. 
Изгради самолета отново, но не 
посегна да разруши нечий труд... 

Това дадох на професора, а сега 
финалът, години по-късно: 

Вече пенсионерка вървях по 
тротоара и оглеждах витрините. 
Натъкнах се на афиш за предста-
вяне на книга на авиоинженера 
Емил Маринов – талантлив само-
летен конструктор, автор на 
редица изобретения... Развълнувах 
се, но нямах време за губене. Имах 
половин час да стигна до залата, 
където щеше да се състои премие-
рата на научния му труд.  

Когато се наредих за автограф 
и си казах името, едрият мъж в 
тъмносин костюм трепна и се взря 
в мен. Широка усмивка украси 
лицето му и го чух да казва: 

- Дами и господа, ето кой пръв 
съзря в мен конструктора! На моя-
та учителка дължа това – а после се 
приведе и прошепна: - Вие ми 
разрушихте самолета, нали? Пос-
леден легнах и пръв скочих от 
леглото. Благодаря, за което! 
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ИМЕ ЗА БЛАГОДАРНОСТ 
 
В памет на баба ми Дунка от Трявна 

 

НИНА ТОНЧЕВА 
  
Вече съм във възрастта на „тре-

тата младост”, както обичам да се 
шегувам, та често се връщам към 
спомените от миналите години. 
Разглеждам снимките на семейст-
вото ми с роднините ни, на които 
виждам и себе си в детството.  

Спомням си мили случки от 
детските години в родния ми град 
Трявна. Особено свидни са ми 
спомените за старата ни къща. Тя 
беше в старинен стил, на два ката, 
в центъра на града. Долу имаше 
стаички за работа и мази. По дър-
веното стълбище нагоре се 
излизаше на  широк чардак (пок-
рита тераса), насреща се виждаха 
две врати. Лявата врата беше на 
одаята - стаята на баба, с камина, 
където готвеха яденето. Високо 
над камината отстрани имаше 
ниша с перденце отпред. Там сла-
гаха суха храна и малаеник, 
изпечен от царевично брашно с 
масло, който аз, огладняла, много 
харесвах. От одаята се минаваше 
във вътрешната стая - дневна и 
спалня за мен и сестра ми. През 
дясната врата от чардака се вли-
заше в стаята за гости и от там - в  
спалнята  за родителите ни. И в 
двете спални, с прозорци на запад, 
на едно и също място върху съсед-
ните стени имаше врати на 
долапи. Но вътре нямаше шкафо-

ве, а тесен, дълъг килер с полици. 
На тях слагаха завивките. Инте-
ресно ми беше, когато бях малка,  
да минавам през него от едната 
спалня в другата. А понякога се 
при-таявах там и чаках да ме тър-
сят. Казваха, че в старо време от 
този килер се влизало в скривали-
ще с излаз в долния кат на къщата, 
водещ към улицата.  

Обширен бе дворът, имаше 
място за цветя и зеленчукова гра-
дина, за овощни дървета. Оградата 
беше висок каменен зид. На  ули-
цата се излизаше през широка, 
двукрила, покрита с ка-менни 
плочи дървена порта. Някакъв 
тайнствен, съкровен уют усещах 
да излъчва всеки кът на тази ста-
ринна, незнайно кога построена 
къща. В нея нашето семейство 
живя до 1947 г., когато я разруши-
ха, защото имаше много големи 
повреди. На същото място татко и 
майка построиха новата ни къща.  

Старата къща аз възприемах 
като къщата на баба Дунка, май-
ката на татко. Нейният мъж, дядо 
Никола, на когото са ме кръстили - 
Николинка, го нямаше. Той почи-
нал скоро след като аз съм се 
родила. А в тази къща и баба ми се 
е раждала, и своите деца е родила, 
живели са и нейните родители, 
баба ù, дядо ù  и прадедите. Май-
ката на баба Дунка се казвала 
Ирина, а баща ù – Тодор Чушков, 
затова  дъщерята на баба, леля ми, 
е кръстена Ирина, а синът ù, татко 
ми - Тодор.   

По времето, когато се наста-
нихме в новия ни дом разбирах, че 
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баба тъгува за своята родна къща, 
трудно свиква с новата по-раз-
лична обстановка. Но животът си 
вървеше както и преди... Майка и 
татко ходеха на работа, а кака ми, 
по-голяма с девет години от мен - 
на училище. С баба Дунка аз из-
карвах повечето часове през деня. 
Тя е била все домакиня вкъщи, 
грижила се е за дома, като  повече-
то жени тогава. По характер беше 
кротка, сърдечна, вярваща и ми-
лостива жена. Обичах да ходя с 
нея в градината и да помагам за 
плевенето, да гледам как приготвя 
вкусна манджа, после да играя 
около нея. Много обичах  баба да 
ми разказва приказки и случки от 
живота си. Сядаше на кревата, 
вземаше ме в скута си, люшкаше 
ме леко. Помня колко ми беше 
приятно. Тъй с нейния напевен 
разказ аз се пренасях в чуден при-
казен свят. А най-силно ме е 
вълнувал   разказът ù за миналите 
преживелици в старата къща, ко-
гато е била бебе. Да го слушам ми 
беше много интересно, вълнува-
що, но и страшно! Случилото се 
тогава с нейното семейство е  при-
чината за личното име на баба - 
Дунка.  

От много време със сестра ми 
живеем в Русе. Такава бе съдбата 
на баба ни, че и тя дойде на стари 
години в този град при дъщеря си, 
но падна , счупи крак, залежа се и 
си отиде от нас. Баба е погребана в 
русенския гробищен парк „Чаро-
дейка”. Когато ходя там, докато 
изгори запалената свещица, стоя и 
мисля за времето, преживяно с 

нея. Оставям цветя в каменната 
ваза и пак прочитам надписа вър-
ху нейния паметник: „Дунка 
Николова Кираджиева от Трявна, 
починала на 12. XI. 1959 г. на 83 
години”  

Toгава презимето на съпругата 
се е образувало от личното име на 
нейния съпруг, затова след като 
баба Дунка Тодорова Чушкова се 
омъжила за Никола Кираджиев от 
Сливен, който останал да живее в 
Трявна, името ù  станало  Дунка 
Николова Кираджиева. А познати 
хора най-много се чудеха на  ней-
ното лично име „Дунка”, което не 
се среща често у нас. Питали са ме: 
„Откъде е взето това име, на кого е 
кръстена?”. Чудна е историята за 
това  име!      

Баба ми Дунка нямаше доку-
мент за раждането си, не знаеше 
или не помнеше  кога точно е ро-
дена. Казваше само на колко 
години е. Научих от нея това, кое-
то са ù разказвали.  

През онези години било смут-
но време, когато се е водила Руско-
турската освободителна война. В 
Трявна е имало турска войска, 
докато руската армия не навлязла 
в града. Хората са били изплаше-
ни, изпокривали се по къщите или 
където намерят. Бояли са се да не 
ги убият турските войници, които 
вилнеели, като са разбрали, че  е 
дошло време да напуснат  града.  

От високия чардак Тодор видял 
голямата суматоха. Турци нахълт-
вали в по-далечните къщи. Той 
заедно с възрастните и жена му 
Ирина, със спящото им бебе, ужа-
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сени, забързали да се скрият. 
Втурнали се от одаята, през вът-
решната стая, към долапа със 
скривалището. Те успели да влязат 
и да се притулят, без да оставят 
следи, но страхът им нараствал все 
повече. Чували се вече тежки 
стъпки по стълбата и дори на чар-
дака. Изтръпнали се вслушвали в 
турската реч и разбирали гнева в 
думите, задето не се намират хора 
в къщата. После през говора от 
чардака достигали до тях остри 
метални звуци. Точили са си но-
жовете, оръжията!  

Доста време изминало, струва-
ло им се много, много дълго! 
Безмерната тревога ги сковавала 
при мисълта, какво ще ги сполети 
всичките, ако бебето се разплаче. 
Кротко било то, а пък и хубаво 
момиченце! Майката тръпнеща го 
притискала до гърдите си. Бащата 
я гледал втренчено, но и умилно.  
Полека взел от нея детенцето. Це-
лунал го едвам по челцето, 
прегърнал го с едната си ръка, а 
другата задържал съвсем до лице-
то му. Ако се събуди, трябвало да 
не се чуе гласче! Били всички, и 
той, и другите нащрек! С притаен 
дъх и с отчаяна надежда очаквали 
някакво спасително чудо… В един 
момент се вдигнала тупурдия, 
чувала се глъчка от към чардака, 
явно турците бягали. После там 
всичко затихнало. Колко време е 
минало след това, за да се съвзе-
мат, не се знае. 

Съдбата е била благосклонна, 
чудото станало - руските войници 
влезли в града. Руснаците скоро 

пристигнали и в къщата на Тодор. 
То било с плач, с радост тяхното 
посрещане, с поклон и голяма 
благословия.  

Живи останали и възрастните, 
и бебето! А как да се отблагодарят 
на спасителите си? Живот им да-
рили те, затова искали до живот да 
им благодарят!  Поискали от рус-
ките войници да изберат името на 
момиченцето; име, дадено от тях 
да носи! Решението на руснаците 
било: ”Пусть имя будет Дунка!” 
(Нека името да е Дунка!) и жела-
нието им било изпълннено! 
Детето било кръстено така. Това е 
причината за бабиното име – бла-
годарност към руските спасители - 
освободители. 

Първата внучка на баба Дунка, 
сестра ми, има същото име.  

През 60-те години на миналия 
двадесети век, когато слушахме от 
радиото да изпълняват красиви 
руски песни на ансамбъл „Дунка”,  
си спомняхме чудната история за 
името на нашата баба - име за 
благодарност! 
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 БАЛКОНЪТ 
 

РУМЕН СЕЙРЕКОВ 
 

Южният ми балкон е облакът, 
от който наблюдавам света отви-
соко. Светът трябва да се на-
блюдава отвисоко. 

През деня наблюдавам облаци-
те; през нощта - звездите и луната. 
Последните са далече и по-високо 
от моя балкон. Затова ми е трудно 
да кажа аз ли ги наблюдавам или 
те мене... А облаците... О, облаците 
обичат да ги снимам. Позират 
професионално! Толкова много 
форми и състояния ми показват, 
че само със снимките от балкона 
мога да напълня изложбена зала. 

На балкона през лятото се пека 
на слънце. Когато има слънце. 
Събирам енергиите му за зимата 
през слънчевия сплит.  

А зимата вдишвам хладния 
въздух и гледам как блести снега. 
Ако има сняг. Така се запасявам с 
магическа прохлада за летните 
жеги. Достатъчно е да си спомня 
усещането и тялото реагира. При-
учил съм го. 

На балкона, след като си пого-
воря със звездите, си шепна наум 
Молитвата. После влизам вътре. И 
в двата смисъла. 

Сутрин, щом стана, първо на 
балкона излизам. Да посрещна 
слънцето и деня.  

И сега съм там - слушам нощ-
ните щурци и наблюдавам тъм-
ните сенки на пикиращите при-
лепи и стрелкащите се светли 

чертички - мушички. Както и 
светлините в отсрещните сгради. 

И си мисля за балкона като ме-
тафора. За балкона като облак. 
Като оня, на който уж стоял Бог и 
наблюдавал цялото Си Творение.  

Но без изкушението да се смя-
там за Бог. Безпристрастно. Защо-
то тихата вътрешна радост е безп-
ристрастна.  

Добре, че не го остъклих. Сега 
лете панелът под краката пари, 
зиме навява сняг, но е истински 
балкон, не някакъв парник. 

Вие имате ли балкон? 
Погледнете, може да съм на от-

срещния... 
 
***  
 

 
 
Мъх по асфалта, акварел, 
Габриела Цанева, „Състояния.Хайга”, 

изд. „Изток-Запад”, С., 2013 
 
Стъпките звънят, 
клокочи екотът 
сред гладките чела 
на безоките сгради – 
мъх по асфалта... 
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КРИТИЧЕСКИ 

АНАЛИЗ 

 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 
3.14, ИЛИ 14 МАРТ –  
денят на числото „пи“ 

 

14 март, 2019 – един незаб-

равим ден за децата на Русе 
 
Започна в 11 часа, в зала-фоайе 

на РБ „Любен Каравелов“, където 
второкласниците от СОУ „Йордан 
Йовков“ посрещнаха Кирил Назъ-
ров. Красиви, пременени, малко 
притеснени, невярващи, почти 
сънуващи живото присъствието на 
автора на стихчетата от читанките 
им, те постепенно се отпуснаха, 
зашумяха, забръмчаха – 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 че-
тете, или да пишете?“ 

„Кога бяхте по-щастлив – като 
учител на децата, или като тво-
рец?“ 

„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… нео-
бикновеното, онова, пораждащото 
другост… Кирил Назъров се ус-
михва, усмихва – знае, всяка среща 
е различна, както всяко дете е раз-
лично, защото в това е смисъла – 
различното дете ще стане разли-
чен човек – търсещ, питащ, искащ 
– онова, другото, отвъд учебника и 
задължителното… може би… ако 
детето оцелее, ако не се втвърди, 
не посивее… ако не се превърне в 
сива еднаквост… Но сега е пролет 
и въпросите валят – като пролетен 
дъжд – все по-истински, все по-
поройни… 

 

 
 

Кирил Назъров в РБ „Любен Каравелов”, 
14.03.2019 
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След въпросите на учениците и 
отговорите на класика – откровени 
и истински, като детско лице, за-
почнаха гатанките на Кирил 
Назъров от новата му книжка… 
Малките бързо отговаряха, и се 
забавляваха, и пищяха от радост, 
когато разгадаваха загадките.. 

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. Се-

тих се, че тези дечица, всъщност, 
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 про-
менил, че стихчетата, които ни 
разсмиваха като деца, започват да 
стават непонятни за нашите де-
ца… 

Срещата продължи с още сти-
хове 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 разсмива! 

14 март – денят на числото 

„пи“ продължи  
 

И се превърна в един незабра-
вим ден за мен, с представянето на 
сайта на Арт платформа gabriell-e-
lit и предпремиерния брой 0/2018 
на списание „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 пог-
ледна с други очи на това, което 
създадох – не просто поредица от 
страници, които се появяват на 
монитора и съобщават нещо, не 
просто код, разбираем за машина, 
а общност, средище, обител – мяс-
то, където ще се посели онова 
осъзнаване на липсващото в живо-
та, което все повече се изплъзва от 
сетивата ни. 

Благодаря на домакините – РБ 
„Любен Каравелов“ и екипът, кой-
то подготви и осъществи срещата 
ни с русенската общественост! 

Благодаря на хората, които 
дойдоха в зала „Галерия-библио-
тека“ и с въпросите и съпричаст-
ността си, превърнаха срещата в 
събитие! 
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ЛИТЕРАТУРНА 

КРИТИКА 
 

ВИСОКОСНИЯТ ДЕН 
НА ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

 
д-р НИКОЛА БЕНИН 

 
Ще започна с това, че книгата 

заслужава да бъде прочетена и да 

бъде представяна многократно. Аз 

избягвам силните думи, но стихос-

бирката „Високосният ден” е 

явление в настоящата 2018 г. 

"Високосният ден" на Габриела 

Цанева - това е стихията на разкъс-

ването на безплодния ден, на без-

плодното битие, на безплодното вре-

ме. 

През цялата история на литера-

турата, поети и белетристи, пос-

тоянно изграждат образа на времето 

и философстват, прекланят се, въз-

хищават се, формират представи за 

вечност. 

Времето е битийна категория, 

чрез която се мисли преходното и 

непреходното.  

Времето в стихосбирката е изве-

дено извън опозицията крайност - 

безкрайност и е обвързано с еженев-

ния живот, но остава извън ежедне-

вието.  

Лирическият аз е потопен в зас-

тоялото време, живее в тоталното 

безвремие и същевременно страстно 

желае да се откъсне от него. 

 
 

Подредбата на стихотворенията 

във „Високосният ден”  изграждат 

три смислови полета, които можем 

да назовем „Тяло и свят”, „Дни на 

седмицата” и „Отсъствието във въл-

шебната любов”.  

Поетическата книга на Габриела 

Цанева е мното добре проблемно-

естетически организирана, за което 

явно, заслугата има и редакторката 

на книгата Надежда Александрова. 

В този аспект, първото, програм-

но стихотворение „Високосният 

ден”, което дава и името на стихос-

бирката, сполучливо открива лири-

ческите хоризонти и задава диало-

гичните посоки за възприемане на 

художествения свят на поетесата. 
 

Тихо изтича високосният ден – 

подаръкът на календара, 
откраднат от природата. 
 

Тиха тъга преде  
примки по бузите  – 
миглите  
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заприличаха на бесилки. 
***  
Нощта е вън, зад завесите – 
обляна от бялата луна. 
Сгушила е в шепи 
цялата земя. 
Мракът бавно изтънява, 
като скъсан плащ, 
като мираж, 
като черен сняг, 
като бряг, 
залепнал 
на клепача. 
Чакам утрото – 
не е кълвача, 
капе  
тишина. 

 

Габриела Цанева върви по дири-

те на живота, или бленува за 

неизживян, несбъднат живот, който 

не е нашият, но използва поетически 

образи, за да ни каже, че може и 

иначе да се живее. В стихосбирката 

„Високосният ден” са опоетизирани 

с елегантността на постигнатото 

поетическо майсторство множество 

мотиви. Мога да кажа, че има много 

нива на четене, през които може да 

бъде разбрана и съпреживяна тази 

стихосбирка и всяко от тях открива 

различни страни на богатия поети-

чески свят на Габриела Цанева.  

Тя ни отвежда както в днешния 

свят, така и в света извън нашето 

битие. Тя говори за цикличността на 

времето и същевременно, както вся-

ка поетеса, не може да отмине тема-

та за любовта, която е основна тема 

в поезията. 

Няма да се спирам на тези три 

смислови цикъла, които се откроя-

ват в стихосбирката, а само на онзи, 

първият, който дълбоко ме разтърси, 

преди всичко с необичайния подход 

на поетесата към описанието на 

отношението личнот-живот. 

В цикъла, който нарехок „Тяло и 

свят”, поетесата разкрива живота 

чрез тялото. Но това не е тялото, за 

което говори Михаил Бахтин, това 

не е и еротичното тяло. Това е из-

мъчващото се тяло, затвореното 

тяло, тялото в един свят, без святост, 

където думите са събитията, които 

не можем да достигнем. Човекът е 

показан чрез тялото без думи. Тук 

виждаме човека без думи, или затва-

рянето в тялото, чрез отнетите 

думи... липсата, изграждаща стени... 

и азът, който без думи ги преодоля-

ва, за да се осъществи. 

Всеки един читател може асоци-

ативно да си представи в какъв свят 

живее лиричестият аз. От друга 

страна, въпреки пласта на тъга, кой-

то е нормален за един свят, в който 

думите глъхнат, читателят е завла-

дян от енергията, която се нагнетява 

от противопоставянето на лиричес-

кия Аз и света, като ежедневие и 

като пространство-времето на бите-

то, в което съществуваме в про-

тивоборство. 
 
Текстът е прочетен на 

11.12.2018 г. при представянето на 
„Високосният ден” в РБ „Любен 
Каравелов” 
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ТРИ КНИГИ  
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 

 
Имах удоволствието да присъс-

твам на срещата на Кирил 
Назъров с деца от СУ „Йордан 
Йовков” в РБ „Любен Каравелов”. 

Познавам Кирил Назъров като 
автор от дете; от около 15 години 
го познавам като човек и колега; 
вече осем години заедно правим в-
к „Литературно земеделско зна-
ме”, а той продължава да ме 
изненадва. Всъщност, никога досе-
га не бях виждала как общува с 
деца! 

И това общуване е вълнуващо, 
защото той умее не само да пише 
за деца, не само да усеща и влиза в 
детската душа... той умее да разс-
мива децата, да ги разкрепостява, 
да им връща онова, което е тяхно, 
и което възрастните им отнемат по 
пътя към порастването. 

И така, докато се опитвах да 
съвместя спомените си от детство-
то, когато бях малка ученичка в 
същото училище, като момичен-
цата с черни плитки и бели 
кордели около мен, докато слушах 
гъделичкащия с хумора си глас на 
Назъров и надничах в развеселе-
ните детски очи, разлиствах 
книжките от масичката, подготве-
на от домакините и автора за 
автографи след срещата, разлях 
кафето си върху тях... Обзета бях 
от неудобство и ужас... 

Тогава дочух едно тъничко 
гласче на дребничко момче: 

А вие, като бяхте дете, искахте 
ли да станете писател, или писател 
се става после, случайно? 

Така разбрах, че детската мечта 
на Кирил Назъров не е била точно 
тази, да стане писател... Май няма 
дете, което да мечтае точно за то-
ва... То просто се случва, макар 
едва ли „случването” е случайно... 

Дълго предисловие, за да кажа, 
че под натиска на стреса от нес-
ръчността си, съчиних като 
извинение пред себе си и автора 
на двете книжки следното чети-
ристишие: 

Едно пораснало дете 
намокри книгите с кафе, 
то пример ще даде 
и ще си вземе две! 
И разбира се, последвах съвета 

си – взех две книжки с автограф и 
със светещи очи си тръгнах, отнес-
ла със себе си частица детство... 

А ето и информацията за въз-
растни, заради която намокрих 
книжките с кафе: 

 

ВЕСЕЛО БУКВАРЧЕ – 
КНИГА ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ 

 
„Весело букварче – книга за 

първокласниците” в която ще 
намерите „за всяка буквичка-бър-
борка – стихче и скороговорка”, а 
освен това – весели картинки, на-
рисувани от Николай Стоянов. 

Букварчето, което е в ръцете 
ми, е трето издание, осъществено 
от ИК „Мултипринт”, София през 
2018 г., под редакцията на проф. 
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Симеон Янев, а компютърният 
дизайн е на Мирела Асенова. 

 

 
 

 
Буквичките са скокливи -  
ту подскачат, ту подхвъркват...  
Често в думите бъбриви  
своите места объркват. 
 
Но не бива да се мая,  
че нали съм ученичка!  
Всички букви вече зная,  
ще ги подредя самичка! 

 

КРАТКИ ЗАГАДКИ 
 

„Кратки загадки” е за по-
големи деца и съдържа гатанки, 
групирани в 14 раздела, според  
техните... хм... „качества”? Горещи 
гатанки, цветни гатанки, гатанки 
от гората, гатанки от полето... от-
тук-оттам, вкусни гатанки, живи 
гатанки, летящи гатанки, небесни 
гатанки, водни гатанки, снежни 

гатанки, гатанки невидимки и 
гатанки градове и държави...  
 

 
 
Едно поучително-познавателно 

пътешествие, което провокира 
малкия читател да мисли, докато 
се забавлява, да броди в света на 
приказното и оттам да черпи опит 
и познание за ежедневното...  и да 
използва този опит, за да следва 
авторовите знаци, които ще го 
отведат до скритите отговори. 
Кратки загадки, весели и сладки, 
когато ги отгатваме. В книжката са 
включени и подсказващи илюст-
рации на художествения дизайнер 
Енчо Цветков. 

Консултант е проф. к.ф.н Кос-
тадин Динчев, коректор е Кирил 
Назъров-младши, а изданието е 
осъществено от издателството 
Феномен, София.  

„Кратки загадки” излезе от пе-
чат през 2019-та! И – заслужава да 
бъде прочетена и разгледана не 
само от деца! 
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Ту в някое селце, ту в град 
ще срещнеш чичко белобрад. 
Ту стих написал нов, 
ту гатанка, 
ту приказка - с любов. 
Ту замечтан, ту весел, 
ту ниско нос провесил 
или високо нос навирил... 
Това е чичко...../Кирил/ 

 
 

ЛИРИЧЕСКА ПАЛИТРА 
 
Стихосбирката на Нина Тонче-

ва „Лирическа палитра” получих 
като подарък в края на същия 
емоционален ден – 3.14, или 14 
март, преди представянето на 
сайта Арт платформа gabriell-e-lit 
и нулевия брой на списание „Кар-
тини с думи и багри”... Една 
приятна изненада, първа книга на 
авторката, събрала не само стихо-
ве, но и авторови илюстрации... 

Преди няколко години Нина 
Тончева изпрати свои стихотворе-
ния в редакцията на „Литера-
турно земеделско знаме”, които 
веднага публикувахме. Деликатен, 
чувствителен автор, който песте-
ливо и точно използва палитрата 
на думите и изразните средства на 
мерената реч, за да изрази и спо-
дели емоции, размисли и да пре-
даде своите послания. Една истин-
ска, изстрадана, дълбоко ли-чна, и 
в същото време общочовешка пое-
зия. 

 

Здравей, 
живот! 
Ела, зора лъчиста, 
да поздравиш 

сияйния ми ден. 
Препускам 
с времето 
и поривисто 
копнеж, 
отново сей 
надежди в мен. 
 

 
 

Книгата излиза през 2018 г. със 
знака на издателство Gaiana, Русе, 
под редакцията на Мила Лазарова. 

Композиционно, стихосбирка-
та е изградена от четири части, 
озаглавени „За живота и света”, 
„За любовта и мъдростта”, „За 
жените и приятелството” и „За 
децата”, като първите три са обе-
динени от минорните настроения 
на вечните теми за човешките 
взаимоотношения, за развитието, 
за страданието и надеждата. В 
противовес, четвъртата част звучи 
закачливо-весело - всяко стихче е 
един сладък хрупкав бисер-
бонбонче, един истински подарък 
за всяко дете. 
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ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ГОРЯНСТВОТО – ТРЕТАТА  
ВЪОРЪЖЕНА СЪПРОТИ-
ВА 
 

Необходима ли е нова “Епопея на 

забравените” 

 

ЛЮБОМИР ТОНЧЕВ 
 

В следосвобожденската исто-
рия на България има три 
въоръжени  движения, съответно 
срещу трите терористични дикта-
тури: срещу режима на Алек-
сандър Цанков и черните генера-
ли (1923-1925 г.), който е диктатура 
на “Военния съюз” - след Септем-
врийското въстание има чет-
ническо движение, което продъл-
жава до края на диктатурата;  
партизанското движение в пе-
риода 1941-1944 г. е против полу-
фашистката диктатура (1934-1944 
г.) и против хитлерофашизма 
(съставено e главно от комунисти 
и земеделци);  горянското движе-
ние е против комунистическата 
диктатура (1944 - 1989 г.) и е съще-
ствувало в периода 1945-1958 г. 

Трябва да се отбележи, че и при 
трите терористични диктатури 
масово са извършвани убийства 
без съд и присъда. 

Но винаги и при трите брутал-
ни режима е имало смели, дос-
тойни хора, които са рискували 
живота си за благото на народа! 

Причините за възникването на 
горянското движение са няколко. 
Една от тях са терорът и репреси-
ите: през есента на 1944 г. са 
избити без съд и присъда хиляди 
хора, при това, голяма част от те-
рора до 5-и октомври е орга-
низиран терор на най-високо ни-
во.  От 1946 г. започва преследване 
дори на лявата опозиция - земе-
делци и социалдемократи.  

Екзекутирани са даже полити-
чески ръководители  – депутати. 
Един от осъдените на смърт и 
екзекутирани през 1947 г. е Нико-
ла Петков – лидерът на земе-
делците. Освен това, властта дейс-
тва за премахване на всички не-
комунистически партии.  

През 1947 г. е забранена със за-
кон БЗНС “Никола Петков” и 
всичките и лидери са арестувани. 
Последната опозиционна партия – 
социалдемократическата е уни-
щожена през 1948 г., като цялото и 
ръководство и парламентарна гру-
па са вкарани в затвори и конц-
лагери.  

Така е установена комунисти-
ческата тоталитарна диктатура.  

Жестокостите на антидемокра-
тичната власт закономерно пре-
дизвикват възмущение и съпроти-
ва. Има още една причина за въз-
никването на горянското движе-
ние.  

Вместо да създават истински 
кооперации – обединение на собс-
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твеници, каквито още тогава има 
много и в България и в Европа, 
комунистите създават ТКЗС-та; в 
тях селяните не само не са соб-
ственици, но дори нямат свои 
парцели земя. Старите коопера-
ции са премахнати. А до 1944 г. 
България е била на второ място в 
света по развитие на кооператив-
ното движение, след Дания.  (има 
се предвид всички видове коопе-
рации: земеделски, кредитноспес-
товни, т.е. Популярни банки, пот-
ребителски кооперации и др.) 

По-лошото, обаче, е, че колек-
тивизирането се извършва насил-
ствено, с различни форми на на-
тиск и заплахи в т. ч. заплахи с 
убийство и др. 

По време на тези събития око-
ло 2/3 от селяните симпатизират 
на  БЗНС „Никола Петков”, ог-
ромна част от тях – и на 
горянското движение. 

Ето защо, след 1950 г. (началото 
на насилствената колективиза-
ция), горяните са най-вече от 
селското население  (има и анар-
хисти, бивши офицери и др., дори 
и малък брой комунисти трай-
чокостовисти). 

Тези условия обуславят и цели-
те на горянството. А те са 
следните- 

Движението е: 
• против диктатурата и те-

рора 
• против политическите 

репресии 
• против насилственото от-

немане на собствеността, в т.ч. и 
на земята 

• против съветизацията на 
България 

• за възвръщането на свобо-
дата, демокрацията и пазарната 
икономика като през 1934 г. 

Отначало, горянството възник-
ва като бягство от насилието, а не 
като организирано движение. Но 
към 1945-1947 г. има начало на 
организираност. През 1947 г. дейс-
тват не по-малко от 5 горянски 
чети. 

Четниците от въоръжената 
съпротива през целия период са         
5000-7000 души, плюс около 20 000 
ятаци и горяни занимаващи се с 
пропагандна дейност. Съществу-
вали са 28 големи чети. По данни 
от документи на ДС,   четите са  
повече от 440, а 52 от тях са влезли 
от чужбина, съставени са от емиг-
ранти. Съпротивата е най-силна в 
Южна България, особено в Сли-
венско, Старозагорско, Велинград-
ско и в Пиринския край. 

Движението придобива мак-
симален размах 1950-1952 г. През 
1951 г. живите четници достигат 
3130 души. От Гърция  предава 
радио „Горянин”. В средата на 
1951 г. то излъчва съобщения, че в 
Сливенско се формира въстани-
ческа армия. Като резултат, от раз-
лични краища на България се 
стичат хора към Сливенския край. 
Но 13000-а армия от милиционери 
и войници блокира Сливенския 
Балкан. Най-голямата Сливенска 
чета от 106 души, начело с Георги 
Стоянов-Търпана, наричан Бен-
ковски, е обкръжена от 6000 души 
армия; на 1 и 2 юни те водят  дра-
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матично сражение цели две дено-
нощия, като накрая се измъкват от 
обкръжението и при това,  успяват 
да изнесат  ранените; пленени 
почти няма. В непосилните боеве с 
превъзхождащия ги враг загиват 
над 40 горяни; но макар и ранен 
командирът извежда четата и я 
спасява. Подчертавайки този под-
виг, този невероятен успех, трябва 
да се има предвид, че при това 
сражение, милицията и армията 
са командвани от  минис-търа на 
вътрешните работи Антон Югов, а 
в един бронетранспортьор, неда-
леч от гората, следи действията, 
самият първи секретар на БКП - 
Вълко Червенков. Но в края на 
1951 г. Георги Стоянов-Търпана е 
пленен при акция на ДС, осъден и 
екзекутиран. Дори и без своя ин-
телигентен и волеви командир и 
въпреки жертвите, тази  упорита, 
славна чета продължава борбата и 
прави невъзможното: през 1952 г. 
се обединява с  малки чети и дру-
ги хора, достига до 156 души и 
отново започва да превзема села! 

Един от големите успехи на го-
рянството е превземането на с. 
Раково, Сливенско за близо 3 дни 
(1952 г.). 

Специално в Пиринския край 
съпротивата е най-мощна през 
1947-1948 г. Основната чета, наче-
ло с Герасим Тодоров  контролира 
повечето от Санданска околия. 
Извършва  походи и атаки чак до 
долината на р. Места, по-точно до 
Разложко и на юг – до Гоцеделчев-
ско; също и към Благоевградско. 
Но през 1948 г. хиляди милицио-

нери блокират голяма част от се-
верния Пирин. В Благоевградска и 
в други околии е въведено двусед-
мично обсадно положение. 
Четниците са откъснати от ятаци-
те си и са разбити. Обград ен, на 
31 март Герасим Тодоров се само-
убива; предпочита смъртта пред 
риска да попадне жив в ръцете на 
врага. Така е нанесен фатален 
удар на Пиринското горянство. 
Но, въпреки всичко, в края на 
1948г. Борислав Атанасов и още 
няколко души от ВМРО премина-
ват гръцко-българската граница и 
създават нелегална организация. 

Около 15 горяни-парашутисти 
са се приземили в Казанлъшко и 
Ихтиманско. Те са били подготве-
ни в Югославия, Гърция и 
Франция. 

Удивително е, че движението   
съществува дори и в равнинни 
области. Например, в Добруджа  
има сравнително силно четничес-
тво; даже, за кратко време са 
превземани села. Невероятно е, но 
дори и в Русенско съществува го-
рянство, въпреки че там има само 
една по-голяма гора (край с. Пи-
санец), както и някои гори по 
поречието на Русенски Лом. Ре-
лефът не е пречка за дръзките 
добруджански и русенски горяни! 
Лидер на русенските горяни е 
Цанко Цанков  (Мечето), а идеолог 
– Цветана Попкоева (Цена), клет-
вата е написана от Тодор Цанев. 
Цанко Цанков (Мечето) и Цветана 
Попкоева загиват в борбата, по-
точно тя е осъдена задочно, пле-
нена и убита. Тодор Цанев е 
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оцелял след 11 години затвори и 
концлагери; той е жив и днес. 

С изключение на Северозапад-
на България, където горянството е  
сравнително слабо разпростране-
но (все пак, в граничните райони с 
Югославия съществуват горянски 
чети), в повечето области на Бъл-
гария действат горянски чети. 

Много от горяните са разбира-
ли, че шансовете им за победа са 
били нищожни, особено ако не 
настъпи промяна в международ-
ното положение. Имено с това, 
горянското движение е уникално 
за България: било е обречено, а 
въпреки това представлява твърде 
продължителна, крайно упорита 
съпротива. Слава на тези, които са 
се хвърляли в борбата стихийно, 
всеотдайно, без мисъл за рисковете, 
за последствията, без преценяване 
на шансовете за успех, жертвайки 
себе си!  

Двойно повече слава на тези, 
които са знаели, че вероятността за 
победа е абсолютно минимална и 
въпреки това са тръгвали напред 
към опасностите, към огъня на 
съпротивителното движение! 

Къде са тези хора днес? Те са 
забравени... И живите и мъртвите 
герои...  Те са рискували живота си 
за нас, за нашата свобода, а ние 
дори не ги почитаме. Днес, тези 
смели, достойни хора са огорчени, 
не толкова от това, че те са забра-
вени, а че Движението, на което са 
посветили младостта си, почти е 
изчезнало от паметта на хората. 
Забвението е най-страш-ното пре-
дателство! 

Освен това, съпротивата от 
1923-1925 г., също е полузабравена. 

И партизаните от съпротивата 
1941-1944 г. са се борили срещу 
една жестока, терористична дик-
татура, за благоденствието на на-
рода. Но днес, те са отричани, 
пренебрегвани,  очерняни от мно-
зина.  Това, също така, е крайно 
недопустимо. 

Както горяните, така и всички 
борци срещу тиранични, терорис-
тични режими  безспорно заслу-
жават уважение и признание. 

Крайно време е да започнем да 
почитаме достойните, смели хора, 
а не такива, обвързали се с наси-
лие и терор! 

 
Използвана литература:  

1.Горчева, Даниела “Забравената съпро-

тива”: 

http://liternet.bg/publish19/d_gorcheva

/gorianite.htm 

2.www.geocities.com/decommunization/C

ommunism/Bulgaria/Goriani.htm 

3.Цанева, Габриела “Миналото в мен”-

повест, В. Търново, 1994, изд.”Сеяч”: 

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuI

D=115&WorkID=2860&Level=1 към 

http://www.slovo.bg/index.php3 (повест-

та я има и в библиотеките) 

4.Илиев, Николай “Въоръжената антико-

мунистическа съпротива”, в.”Про&Анти”, 

2007г. броеве 39-45 

5.В.”Трета възраст”, 2008г.,бр.39 

6.Спомени на горяните  Иван Калайджи-

ев и Тодор Цанев 
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ВИЗУАЛНИ  

ИЗКУСТВА  
 

ПОЗДРАВ ОТ МОРЕТО 
 

СВЕТЛИН ТРЕНДАФИЛОВ 
 

С удоволствие представяме на 
читателите един интересен тво-
рец, ,,писателят на сънищата”, 
Светлин Трендафилов.  

Но това определение не е съв-
сем точно за родения на 10.03.1992 
г. художник, поет, музикант, ди-
зайнер на архитектурна среда и 
танцьор от Каварна. Той вече има 
шест самостоятелни изложби жи-
вопис, а е участвал и в колективни 
изложби в България и чужбина.  

Автор е на книгите ,,Мълча-
ливи крясъци”  (2010 г.) , ,,В търсе-
не на светлина” (2012 г.), ,,Между 
вчера и днес” (2017 г.) и ,,Ти ли си 
Тя?” (2018 г.) 

Пътешествието му в света на 
изкуствата започна от детска въз-
раст – става състезател по спортни 
танци и между 2001 г. и 2009 г. 
успява да се наложи като шампи-
он на 5 града, а през 2006 г. стига 
до второ място на национален 
конкурс. През 2009 г. влиза в майс-
торски клас и прекратява тан-
цовата си кариера. По същото 
време рисува и е публикуван в 
детски списания. 

През 2015 г. се дипломира като 
дизайнер на архитектурна среда 
във ВСУ ,,Черноризец Храбър” 
(Варна).   

Същата година печели награ-
дата на публиката в национален 
художествен конкурс за изящни 
изкуства  ,,Добротворчество” (Со-
фия). 

През 2016 г. е награден за учас-
тието си във второто издание на 
международната изложба MIKS 
,,All about Rock'n Roll”  (Сисак, 
Хърватия). 

През 2017 г. е част от българс-
кия национален отбор на между-
народното акварелното биенале 
(Тирана, Албания) и свири като 
част от подгряващата програма на 
концерта на диско легендите от 
70-те Precious Wilson & ,,Eruption”  
(Кранево). 

През 2018 г. участва в груповите 
изложби ,,Moment”  с куратор Cem 
Aggleos Ustiner в  ,,Pino Art Gallery”  
(Истанбул, Турция)  и  ,,Формат 
А4+”на студенти и преподаватели 
от катедра ,,Визуални изкуства”  на 
Шуменски университет ,,Епископ 
Константин Преславски”  в UNA 
galeria на Национален университет 
за изкуства  (Букурещ, Румъния). 
Публикуван е в алманах  ,,Любо-
слов 2017” на журналиста Симеон 
Гаспаров и ,,Съюз на българските 
писатели в САЩ и по света” 
(Чикаго, Илинойс).   

Получава награда за участието 
си в четвъртата международната 
изложба  ,,Black sails” (Сисак, Хър-
ватия).  

Влиза в топ 10 млади живопис-
ци на България като финалист във 
второто издание на национален 
конкурс за млади художници и 
фотографи „Път на младите 2018” 
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на Културен център „Бялата къ-
ща” (Пловдив). 

Не ни остава друго, освен да се 
насладим на неговите морски пей-
зажи, натюрморти и абстрактни 
сънища, уловени и запечатани с 
багри, без думи... 
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Представените в списанието 

картини са изпълнени със смесена 
техника – масло върху ленено 
платно, като само натюрмортът с 
ябълки е акварел върху картон. 

Надяваме се, че ще имаме и 
други срещи със Светлин Тренда-
филов – поетът на сънищата! 
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НА ФОКУС 
 

АРХ. МАРИО МИТЕВ 
 
/3.06.1958-19.11.2003/ 

 
Архитект Марио Митев е ро-

ден в град Русе на 3 юни 1958 г. в 
семейство на инженери. 

Завършва английската езикова 
гимназия „Гео Милев” в родния си 
град, а след това архитектура във 
ВИАС – София.  

Работи като архитект в Маш-
проект-Русе и Химпроект-Русе, а 
по-късно основава и ръководи 
фирма за архитектура и строител-
ство „Квадра”.  

Проектира многобройни жи-
лищни и административни сгради 
в Русе и Свищов. 

Увлича се от живопис и музика 
от детска възраст.  

Като студент създава първите 
си знакови картини, които беле-
жат творческия му път на архи-
тект-художник и художник-архи-
тект. 
 

 
 
Град Бразилия, смесена техника 

 
 
Носталгия, смесена техника 

 
Дълбока следа в човешката му 

и творческа духовност оставя ба-
роковата архитектура на старите 
русенски сгради.  
 

 
 
Старите сгради на Русе – 1,  
смесена техника 
 
Една епоха на изящество и ро-

мантика безвъзвратно си е 
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отишла, носталгията по красотата 
на тихите улички, зелените двор-
чета с дъсчени огради и домове, 
скътали нещо, което не можем да 
докоснем разяжда личността на 
твореца, който не е в състояние да 
спре разрухата...  

 

 
 
Старите сгради на Русе-2, см. техника 

 
Освен... ако не я пресъздаде със 

средствата, с които разполага - 
картон, туш, акварел... и поглед на 
художник. Днес само в тези кар-
тини съществуват сградите, които 
някои още помнят от детството си, 
други не са забелязвали в забърза-
ния си ден, а трети... не са имали 
щастието да видят, защото са се 
родили след тяхното рухване... 

 
 
Старите сгради на Русе-3, см. техника 
 

 
 
Старите сгради на Русе-4, см. техника 
 

 
 
Старите сгради на Русе-5, см. техника 
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Старите сгради на Русе-6, 
смесена техника 

 
Някъде там, между носталгията 

и мечтата, остава творческата мла-
дост. Туш, перо, акварел върху из-
ящна хартия... 

За да премине към творческата 
зрелост – отново акварел, но вече 
върху по-груба, по-релефна по-
върхност. Чистите линии на ар-
хитекта отстъпват пред стихията 
на абстрактното мислене на ху-
дожника. Вече друга става и цве-
товата гама, и настроението. 
Стремежът към разчупване на 
формата, към свобода на изказа, е 
очевиден. И зрителят става съпри-
частен на авторовия бунт, на 
маскарадността, зад която прозира 
истинския образ на индивида, 
който е загърбил онова, което не 

може да спре, за да достигне онова, 
което желае. 

 

 
  
Карнавал-1, смесена техника 
 

 
 
Карнавал-2, смесена техника 
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През зимата на 2002/2003 г. арх. 

Марио Митев вече е готов да пред-
стави пред публика първата си 
самостоятелна изложба – „Градове 
и знаци”. Експозицията е органи-
зирана в пространството на излож-
бената зала на ул. „Борисова” №6 
в Русе. Големият успех на тази 
първа проява на художника моти-
вира архитекта да продължи тър-
сенията си в областта на живопис-
та. 

 

 
 
Градове и знаци-1, смесена техн. 
 
Няколко месеца по-късно, едва 

навършил 45 години, Марио е 
диагностициран с рак на белия 
дроб.  

Рисува още по-интензивно, до 
момента, в който болестта го спи-
ра. Умира на 19 ноември 2003 г. 

През юни и декември 2004 г. 
близките му организират две пос-
мъртни изложби, отново с мотото 
„Градове и знаци”, в галерията на 
ул. „Борисова” №6 в Русе и в Дома 
на архитекта в София, които 

представят най-новите му карти-
ни. 

 
 
Градове и знаци-2, смесена техн. 
 

 
 
Градове и знаци-3, смесена техн. 
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Градове и знаци-4, смесена техн. 
 

 
 
Градове и знаци-5, смесена техн. 

ХУДОЖНИКЪТ НА  

КОНТРАСТИТЕ 
 

КАТЯ НИКОЛОВА 
 

Марио Митев е архитект-ху-
дожник. Нестандартен творец. 

Мечтател в свят на практици. 
Визионер! Визионер в изкуст-

вотото и живота, човек с ново виж-
дане за нещата в ежедневието и 
творец с нов път в изкуството, тру-
ден за следване.  

Любител на чистата линия и 
контраста. Контраста в битието, 
контраста в живота. 

„Градове и знаци” - мотото на 
неговата изложба показва симбио-
зата между архитектурата и изо-
бразителното изкуство. 

 
 

 
 
Градове и знаци-6, смесена техн. 
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Градове и знаци – сиеста-1 
смесена техника 

 
 
Градове и знаци – сиеста-2 
смесена техника 
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Градове и знаци – знаци-1 

 

 

ЗНАЦИТЕ – СМЕСЕНА ТЕХНИКА 
 
 

 

 
 

Градове и знаци – знаци-2 
 

 
 

Градове и знаци – знаци-3 
 
 
 
 

 
 
Градове и знаци – знаци-4 
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ГОСТУВА НИ 
 

КАТО РАЗИСКРЕНА 

ЖАРАВА 
 

ПЕНКА ИВАНОВА 
 
В началото на 2006 год. в с. Яво-

рово, общ. Стара Загора, бе 
учредено ново читалище. То е 
правоприемник на създадения 
през 1998 год. дамски клуб „Ахи-
нора”.  

Цели 13 години читалището, 
като разискрена жарава, пръска 
искри и бавно, но необратимо 
променя живота в селото и регио-
на. След учредяването му вече 
нищо не е същото.  

 

 
Група за художествено слово, народни 
обичаи и ритуали „Стихии”, 2009 г. 
 

Към читалището са изградени: 
Дамски клуб “Ахинора”, Клуб на 
мъжете, Група за автентични на-
родни песни “Ахинора”, Група за 
художествено слово, народни оби-
чаи и ритуали “Стихии”, Група за 

традиционни и съвременни кули-
нарни изделия и Сборна детска 
формация „Веселите яворовчета”.  

 

 
ФГ „Ахинора „в село Яворово 2018 г. 

 

 
Сборна детска формация „Веселите 
яворовчета” 

 
НЧ „Ахинора – 2006 г.” си има 

знаме. То е изработено от бяла 
коприна – белият цят символизи-
ра чистата възрожденска нрав-
ственост, която искаме да съхра-
ним в нашето динамично време и 
да предадем неопетнена на след-
ващите поколения.  

Върху него с копринени конци 
е избродирана картината на рано 
починалия художник Иван Милев 
– „Ахинора 1925”. 

С това утвърждаваме две неща: 
от една страна патриотичната 
насоченост на нашата дейност – 
Ахинора е поетичен образ на 
спътницата на основателя на на-
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шата държава хан Аспарух, от 
друга страна чрез картината – 
произведение на изобразителното 
из-куство, подчертаваме най-важ-
ната функция на читалището – да 
развива и обогатява културата. С 
един от цветовете на картината – 
тъмносиния – са извезани думите 
Народно читалище “Ахинора – 
2006 г.” – с. Яворово.  

 

 
 
Недялка Гьонева със знамето на НЧ 
„Ахинора-2006 г.” 
 

Знамето уши и му “тури знака” 
г-жа Мима Стоева, яворовска сна-
ха, героиня oт сборника “Яво-
ровката – сръчна и умятна”. Ней-
но дело са и красивите блузи, с 
които са облечени дамите от фол-
клорната група. Знамето бе ос-
ветено на 5.05.2011 год. от отец 
Емилиян в старозагорската църква 
“Св. Николай”. То се изнася на 
всички по-големи празници на 
читалището. 

Дамски клуб “Ахинора” е най-
работещата структура при чита-
лището. В него кипи активна 
дейност. Сбирките се провеждат 
всеки четвъртък. На всяка от тях се 

прави преглед на периодичния 
печат и на кореспонденцията. 
Дамите от клуба преоткриха сла-
достта на литературните четения. 

 

 
Маратон на четенето 2018 г. 

 
На сбирките се четат и обсъж-

дат литературни произведения, 
изнасят се беседи на патриотични, 
нравствени и здравни теми, чест-
ват се светли годишнини, 
провеждат се срещи с изтъкнати 
творци на културата и представи-
тели на местната власт.   

На всяка сбирка се разглеждат 
оргaнизационни въпроси, свърза-
ни с предстоящи читалищни 
прояви: честване на празници, 
участие във фолклорни събори, 
срещи със сродни читалища и 
клубове; след провеждането им се 
споделят впечатления от тях. ДК 
“Ахинора” поддържа контакти с 
други клубове от региона и стра-
ната, и участва във всички 
проведени общи инициативи. 

През 2018 год. клубът отбеляза 
своя двадесет годишен юбилей. По 
този повод бе издаден сборник 
„Ахинорите“.  
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VIII Световен шампионат по 
фолклор World Folk 2018 г. 

 
Фолклорна група “Ахинора” е 

лицето на НЧ “Ахинора”. За из-
миналите години дамите от 
групата разучиха повече от 100 
песни – автентични и от реперто-
ара на изтъкнати български на-
родни певци.  

Фолклорна група „Ахинора“ е 
отличена с много грамоти, почет-
ни грамоти, дипломи, лауреатски 
звания, бронзови, сребърни и 
златни медали, най-значими, от 
които са: златен плакет от Едина-
десетия  събор на българското 
народно творчество „Копривщица 
2015“, бронзов медал от Петия 
балкански шампионат по фолк-
лор „Жива вода“ – Хисаря 2016, 
бронзов медал и лауреатско зва-
ние от Европейския шампионат 
по фолклор „Евро фолк“ – Слън-
чев бряг 2017, специалната 
награда на Третия традиционен 
фолклорен събор „Стойно Черно-
горски – Бузовград 2017, бронзов 
медал от Десетия европейски 
шампионат по фолклор – Свети 
Влас 2018, сребърен медал от Ос-
мия световен шампионат по 

фолклор – Бургас 2018, златен 
медал от Четвъртия традиционен 
фолклорен събор „Стойно Черно-
горски“ – Бузовтрад 2018, златен 
медал от Първия фолклорен събор 
„С гозбите на баба“ – Яворово 
2018. Преди всяко участие дамите 
от групата се запознават с истори-
ята на съответния събор, а когато 
той е посветен на изтъкнат наро-
ден певец – с неговото творчество, 
разучават негови песни.  

Освен това използват участието 
си в съборите като възможност да 
се запознаят с природните и исто-
рически забележителности на 
посетените места. На съборите се 
осъществяват срещи с приятели и 
се създават нови приятелства. 

Групата за художествено слово, 
народни обичаи и ритуали “Сти-
хии” подготви десетки поетични 
рецитали, драматично-песенния 
спектакъл “Празник край ветре-
ната мелница”, драматизацията на 
поемата “Пристанала” от Христо 
Ботев.  

 

 
 
Обичай „Бръснела” на националния 
събор „От извора”, с. Труд 
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Обичай „Пребулване” 
 

Интерес представлява проуч-
ването и представянето на оби-
чаите “Тлъка в Яворово”, “Пепе-
руда”, Бръснела” и “Пребулване”. 

С особено внимание и загри-
женост НЧ “Ахинора-2006 г.” се 
отнася към децата. От години в 
Яворово няма училище – за съжа-
ление! Но за радост през лятото 
селото се оглася от детски смях и 
врява. Много деца прекарват лят-
ната си ваканция при своите баби 
и дядовци. Задължение на чита-
лищата е да организират сво-
бодното им време, да им помагат 
да го прекарат по-весело и пълно-
ценно, да съдействат за развиване 
на техните способности.  

Работата на НЧ “Ахинора-2006 
г.” с децата се свежда до следните 
направления: литературно твор-
чество (на страниците на чита-
лищния в. “Ахинора” са отпеча-
тани 174 съчинения на 80 деца), 
родокраеведческа дейност, учас-
тие в организираните от чита-
лището празници, съвместни ини-
циативи с читалищните художест-
вени състави, общи меро-приятия 
с възрастните хора.  

През 2013 год. бе сформирана 
детска сборна формация “Весели-
те яворовчета”, с която през месец 
август се провежда детски праз-
ник. През първата година децата 
представиха игрите на техните 
баби и дядовци, през втората го-
дина запяха техните песни, през 
2015 година подготвиха пиеската 
“Приказен сън”. Те се превъплъ-
тиха в любими приказни герои, 
които обаче говореха на един нов, 
непознат за техните баби и дядов-
ци език – компютърния. През 2017 
год. представиха спектакъла „Лун-
ни приказки“, а през 2018 – спек-
такъла „Гъбарко“. 

Читалището издава вестник 
“Ахинора”, от който са излезли 
103 броя (с пилотния). Вестникът е 
трибуна на изследователската дей-
ност на читалището, връх на която 
е издаденият с финансовата по-
мощ на ЕС сборник с етнографски 
материали “Яворовката – сръчна и 
умятна”. 

 
2016 година бе юбилейна за НЧ 

“Ахинора – 2006 г.” Всички негови 
прояви бяха подчинени на 10 го-
дишния му юбилей.  

Бяха издадени два юбилейни 
календара – с ФГ “Ахинора” и със 
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Сборна детска формация “Весели-
те яворовчета” и юбилеен сборник 
“С мирис на теменуги” (Ахинора 
означава мирис на теменуги).  

Бе организирана изложба на 
българското мушкато, яворовската 
черга и други, подчинени на те-
мата “Яворовката – сръчна и умят-
на”. През месец юни се състоя и 
юбилеен концерт ”Ахинора и 
приятели”. 

 

 
 

Сборници „Яворовката – сръчна и 
умятна”, „Ахинорите” и „С мирис 
на теменуги” 

 

 
 

От 2017 год. НЧ „Ахинора“, с 
подкрепата на Кметство Яворово и 

община Стара Загора, организира 
фолклорен събор „С мирис на 
теменуги“.  

 

 
 

ФФ „Звъника” -Смолян на Втория 
фолклорен събор „С мирис на 
теменуги”, с. Яворово, 2018 

 

Съборът е посветен на цветята 
и красотата на българската при-
рода. Той набира все по-голяма 
популярност.  

На 22 юни 2019 година предс-
тои третото му издание.  

От 2017 год. читалището е 
инициатор на дарителска кампа-
ния за набиране на средства за 
паметна плоча на загиналите във 
войните за национално обедине-
ние 62 яворовци. Надяваме се до 
края на 2019 година тя да бъде 
монтирана. 

 
Пенка Иванова, 
Председател на Народно читалище 

“Ахинора-2006 г.”, с. Яворово 

 


