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АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО  

gabriell-e-lit 
 

ИЗДАТЕЛСТВОТО 
 

През първото тримесечие на 2020 г. 
издателство gabriell-e-lit публикува седем 
печатни книги – литературните сбор-
ници „Живота в стих събрах” на Габрие-
ла Цанева и „На попрището жизнено в 
средата” на Надежда Александрова-
Цанева, сатиричната стихосбирка „След 
девети, след десети” на Христо Ангелов 
и стихосбирките „Сътворения” на Рени 
Васева, „Стъпки по пламъци” на Габрие-
ла Цанева, както и две поетични книги 
на Тодор Билчев –„Отвъд болката и кра-
сотата” и „Календар за Вечността”.  

Щастливи сме, че през този период 
успяхме да осъществим като електронни 
книги още няколко заглавия: второ, 
илюстровано издание на стихосбирките 
„Състояния. Хайга” и „Високосният ден” 
на Габриела Цанева и том трети на „Ал-
манах Литературно земеделско знаме”,  
съдържащ творби и статии от в. „Лите-
ратурно земеделско знаме” (2016-2017 г.), 
който ще издадем по-късно и като пе-
чатна книга.  

Четете електронните книги на изда-
телство gabriell-e-lit в нашия сайт: 

 

http://e-books.gabriell-e-lit.com 
 
 

е-КНИЖАРНИЦА gabriell-e-lit 
 

Развитието на издателството и като 
издателство на книги в печатен формат 
доведе до необходимостта от създаване-
то на място, което да приюти нашите 
множащи се печатни издания – книгите 
и всички броеве на списание „Картини с 
думи и багри”.  

Това място е сайтът на нашата елект-
ронна книжарница: 

 

http://www.gabrielle-lit.free.bg/ 
 

В нея ще намерите кратки описания 
на предлаганите продукти, рецензии, 
биографични бележки за авторите, въз-
можност да коментирате и гласувате за 
книгите в сайта goodreads: 

 

https://www.goodreads.com/list/sho
w/135274._gabriell_e_lit 

 

И, най-важното – възможност да по-
ръчате избраното и да платите онлайн.  

В книжарница gabriell-e-lit ще предс-
тавяме и книги на автори от списание 
„Картини с думи и багри”, издадени от 
други издателства. Това е чудесна въз-
можност не само да се докоснем, но и да 
съпреживеем творчеството на хората, 
които създават списанието със своето 
присъствие в него. 

Щастливи сме да ви запознаем с пър-
вата книга от този раздел – романът на 
Антония Атанасова „Наследството на 
Йохана”, изд. „Пропелер”, С., 2015 г.  

 
НАСЛЕДСТВОТО  НА ЙОХАНА 

   

Повествованието на романа проследява 
драматичната съдба на български семейства, 
живели в началото  на 20 век. Авторката 
сполучливо успява да опише техните прежи-
велици, бита им, чувствата им, да разкаже за 
всеки един персонаж поотделно и същевре-

http://e-books.gabriell-e-lit.com/
http://www.gabrielle-lit.free.bg/
https://www.goodreads.com/list/show/135274._gabriell_e_lit
https://www.goodreads.com/list/show/135274._gabriell_e_lit
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менно  с това  да ги вплете в обща сюжетна 
линия. На фона на ключови исторически 
събития – в годините между Първата и Вто-
рата световни войни, се разкрива  
драматичния живот на български фамилии, 
като на преден план е фамилията на Йохана, 
германка по произход, която се омъжва за 
българин и заживява в град Русе. 

Чест прави на авторката на „Наследство-
то на Йохана”, че нейният художествен 
разказ до голяма степен се опира на досто-
верността. Можем само да си представим 
какви усилия е струвало на писателката да 
събере и обработи фактическия материал за 
книгата, да вникне в събитията и спомените, 
да се вживее в тях, да се вдъхнови, за да 
напише настоящия роман. Изисква се  голяма 
смелост да опишеш  нещата такива, каквито 
са. В тази насока Антония Атанасова се е 
справила, защото всичко описано звучи ис-
тински, достоверно, без съмнение  - нещата  
от живота  са разкрити  смело, без заобикал-
ки. 

Разказът се води от трето лице, от лицето 
на невидимия  разказвач, свидетел  на всичко 
случващо се. Изказът е прям, лек, без излиш-
ни описания, сякаш авторът казва това,  
което е нужно и достатъчно, за да следва 
логично идеите и посланията си, като запазва 
и необходимата изобретателност на този 
жанр. Защото романът не само описва случ-
ки, а изгражда и образи. Централният образ, 
на Йохана, е достоен за възхита. Това е обра-
зът на майката, жената с главно „Ж”, 
стожерът на патриархалното семейство, една 
личност – интелигентна и способна, със си-
лен дух, външна и вътрешна красота. Друг, 
пълноценно изграден образ, е на българина 
Димо, който преживява голям стрес, но ус-
пява  да се спаси в Майка България. 

Всеки един образ (на човек и дори на жи-
вотно), всеки детайл от сюжета е изпипан, 
няма  „празни” неща, няма „пълнежи”, нап-
ротив  - всеки един абзац от повествованието 
е на своето място и допълва смисъла  на 
общата концепция. Романът изгражда един 

цялостен образ на обикновения човек от 
първата половина на 20 век така, че посредс-
твом художествения разказ можем да 
придобием представа за живота по онова 
време. Това е голямо постижение. Мога да 
сравня книгата с излъчения български  филм 
„Дървото на живота” (базиран на романа 
„Битието” на Владимир Зарев),  с класически 
образци като повестта „Гераците”. 

Емоционалното въздействие, което се 
проектира върху читателя, е много силно! 
Трудно се чете, без да се плаче, толкова зат-
рогващ е разказът! Заслугата, разбира се, е на 
самата авторка, която с усет и писателски 
умения  успява  да докосне  душата на  чита-
теля. 

„Наследството на Йохана” – като загла-
вие е своеобразна загадка – читателят 
веднага да се запита – Кое  е наследството на 
Йохана? Тя  идва в България, скътала скъп 
спомен – сребърна чаша, получена от любим 
човек. Тази чаша Йохана пази до последно и 
предава на своята дъщеря. Но кое е точно 
наследството, което тя оставя на своите по-
томци, ще разберете, когато прочетете 
книгата!   

Вярвам, че този  роман  ще очарова всич-
ки вас така,  както очарова мен! 

 

Надежда Радева, рецензент 
 
Надяваме се, че новият сайт ще се 

превърне в още едно добро място за 
среща на хора, които обичат книгата. 
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АНОНСИ 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС.  
ДЪБНИШКИ – ЗАЛЕЗЪТ НА 

ДУМИТЕ 
 

В началото на февруари т. г. получих 
като подарък една необикновена книга – 
най-новата стихосбирка на Александър 
Алекс. Дъбнишки „Отвъд залеза на ду-
мите”, изд. „Фараго”, С. 2020 г... 

Нямах търпение да я прочета, защото 
бях, и не бях подготвена за нея... Някои 
от стиховете публикувахме в „Картини с 
думи и багри” и мислех, че съм усетила 
духа на Португалия, пренесен от Алекс 
Дъбнишки чрез майсторите на порту-
галската поезия в собствения му 
поетичен свят... Но, всъщност, тази него-
ляма по обем книжка, е нещо много 
повече от полъх на сиеста и от ностал-
гична мечта по „дома на несловесното... 

 

 
 
Всяко стихотворение е придружено 

от един или повече фрагменти от сти-
хотворна творба на португалски поет. В 
този смисъл, стихосбирката е една свое-

образна микроантология на португал-
ската поезия. Но това съвсем не е най-
важното й достойнство, то е просто щрих 
към изящната като изказ и дълбоко ду-
ховна поезия на Александър Алекс. 
Дъбнишки.  

Тук ще цитирам само два кратки тек-
ста, къй като читателите вече познават 
автора и неговото творчество: 

 
„Не отнасяй с тебе всички думи...” 
 

Нуну Жудис, Поема, прев. Георги Мицков 
 

Бяга момиче. 
В косите й залез гори. 
Бягам след нея; 
разпилени мисли 
зад мене угасват. 
 

Залеза само достигам. 
 

Безсловесния. 
 
„Днес имам само четири слова, 
за да направя стихотворение, 
а те са: униние безсилие безутешност 

отчаяние” 
 

Руи Белу, Пет слова пет камъка.  
от Всички стихотворения, т.1, прев. 

Сидония Пожарлиева 
 

Аз съм  
съхнеща слюнка  
в устата на нощта. 
Тремор алкохолен 
броди във боклука. 
 

Топло от Луна. 
 

Редакционна статия 
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ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА  - 
БЕЗ СТРАХ 

 

В София, Галерия „Етюд”, между 2 и 
7 март, бе представена самостоятелната 
изложба на Валентина Григорова „Без 
страх”, цикъл от 100 малки рисунки, 
наречен още „100 фрагмента от цялото”. 

Първият ни досег с Валентина Григо-
рова бе чрез словото, в края на януари... 
Получихме в редакцията един изключи-
телен текст, с необикновеното заглавие 
„Щурци с чесън”, който бе илюстриран 
с две авторови скици. Обикновено, всеки 
творец копнее да види публикацията на 
произведението си веднага, но с Вален-
тина не беше така; тя поиска време, за да 
е сигурна в качеството на онова, което 
предлага... 

Ето защо, сигурни сме, че нейните 
думи най-добре ще представят дълго 
подготвяната й изложба: 

 

 
 
Представям ви „Без страх“... Цикъл 100 

малки рисунки, родени във фабрика за пушки 

– оригиналните, които стръвно драсках на 
парчета накъсано велпапе, и те оцеляха във 
времето.  

Намирам ги за силни и дръзки. Може ня-
кои от тях да звучат леко провокативно и 
оголено до степен непоносимост, но в случая 
единствената проява на смелост от моя 
страна е да застана зад тях, и да не налагам 
цензура на собствената си агония. И един 
експеримент, който искам да направя с тях: 
все така, в този на пръв поглед мрачен кон-
текст, искам да доразвия не само начини на 
експониране, но и осмисляне на собствените 
си граници и лични догми. 

 

 
 

И още нещо – сигурни сме, че Вален-
тина Григорова може и да осмисли, но 
никога няма да достигне собствените си 
граници, защото нейното изкуство е от 
онези, които се разширяват - като нови 
безкрайни Вселени... 

 
Редакционна статия 
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НОВИ КНИГИ 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ – ОТВЪД 
БОЛКАТА И КРАСОТАТА 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Първата ми среща с Тодор Билчев бе 
в Деня на поезията. 

И може би затова, а може би защото 
първият ден на октомври бе като лято, за 
мен той остана един глас, облян от пре-
десенна омара... 

 

Златно вретено от лунна къделя 
светлият ден на земята заприда.  
(„Предесенно”) 
 

Познанството ни се превърна в един 
непресъхващ поетичен поток, чрез който 
постепенно навлязох в сакралния свят на 
Тодор Билчев.  

Филолог по образование, автор на 
многобройни научнопопулярни публи-
кации и над 70 документално-исто-
рически книги, той носи в себе си свежия 
заряд на лирика.  

 

 

Пред мен е ръкописът на 12-тата му 
стихосбирка „Отвъд болката и красота-
та”. 

Без съмнение, едно от големите до-
стойнства на тази поетична книга е 
умението на автора да казва много със 
заглавията, както на цялото произведе-
ние, така и на отделните части и 
стихотворения. Знаем, че понякога чита-
телят рядко стига отвъд корицата и 
текста върху нея, но не поради тази при-
чина търся качествата на стихосбирката 
в хубавите заглавия, а защото това е едно 
рядко вече умение – с малко думи да се 
казва много, да се отправя силно посла-
ние, да се улавя същностното в един 
текст, или понятие, или житейска ситуа-
ци. 

 

Цял, животът ми е тази къща. 
Майка и баща. И хляб. И вино. 
Вечно със сърце ще ги прегръщам. 
Даже и оттук като замина.   
(„Домът на духа ми”) 
 
Композиционно, стихосбирката е из-

градена от три части – „Болката”, 
„Красотата” и „Отвъдна жътва”, в които 
равномерно са разпределени 61, номе-
рирани и датирани от автора 
стихотворения. Отбелязването на датите, 
дори часовете и минутите, превръща 
книгата в един своеобразен дневник, а 
посочването и на местата, където авто-
рът е бил докоснат от музата, превръща 
този дневник в карта на едно пътуване 
към себе си, на едно завръщане към пър-
вичните усещания за връзка между 
човек и природа, за красотата на дреб-
ните неща, които често забързани 
отминаваме...  

 

Утрото срещам със щурчова песен, 
росно качен на върха на тревата. 
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Охлюв ми смига, усмихва се кестен. 
Вечер заспивам с черешка в устата. 
(„Провинциално”) 
 

Пристъпвам бос в ливадите зелени. 
И росна кръв пулсира в мойте вени. 
В гората тичам с бягащи елени. 
Изгарям с нестинарки в жар червена. 
(„България – в едно и двата свята”) 
 

Това навява у читателя усещане за 
преходност, за изплъзване и бягство... И 
желанието да уловим мига, живота, през 
който минаваме като гости, битието, 
което ни облива и убива, е колкото бо-
лезнено-необходимо, толкова и 
безсмислено, защото отвъд болката и 
красотата на живота е пристанът, който 
ни чака – отвъдната жътва... онова, което 
сме заслужили... Защото жътвата – като 
състояние на завършеност, е именно оня 
венец на усилието, към който се стре-
мим. 

Тодор Билчев е интересен творец. 
Диапазонът на неговия поетичен хори-
зонт е широк и многопластен. От една 
страна, той е от онези поети, които доб-
росъвестно следват канона на мерената 
реч. В неговите стихотворения няма да 
намерите непреброени срички, трудно 
ще откриете рими, които не отговарят 
на определението за рима. Това, донякъ-
де спъва полета, виси като камък, вързан 
за краката на птица. Защото поезията не 
е само рима и ритъм. Поезията е и образ, 
и послание... И точно тук идва другото 
лице на Тодор Билчев – многообразното, 
обветрено лице на личност, не прелетя-
ла през живота, а изживяла го – с 
красотата и болката му и с онова, което е 
отвъд тях... 

Тодор Билчев вижда едновременно 
голямото и малкото, онова, което ни 

души и онова, към което си струва ду-
шите да се стремят.   

Без съмнение, едно от големите дос-
тойнства на поезията на Тодор Билчев е 
нейната изненадваща образност. Поня-
кога, образите са каскадно-преливащи, 
неудържими, давещи...  друг път са сухи, 
като пустиня. Но всяко стихотворение от 
тази книга има своето лице – онова, кое-
то е отражение на неговия автор – 
неподправено, усилно-търсещо, залута-
но, несигурно, зовящо, страдащо... и 
носещо изцеление... 

Защото – какъв е смисълът на твор-
чеството, ако не да търсим отговори на 
терзанията си, за да ги дадем на онези, 
които също търсят и жадуват глътка 
другост в пустинята на ежедневието.  

В първата част на стихосбирката, 
„Красотата”, лирическият „аз” е отворил 
сетивата си за красотата на живота.  

Чувството е ведро, образите са сияй-
ни, преливащи от пъстрия калейдоскоп 
на пулсиращата жива природа, от скъ-
поценните цветни камъчета на ежедне-
вието, от онова единение с Вселената, 
което ни дава сила да вървим през бити-
ето си.  

Макар цялата книга да е посветена на 
майката на поета, може да се каже, че 
втората част, „Болката”, е изцяло Ней-
на... Майката – като изначална същност, 
като средище на любовта, като упоение 
и болка, отвъд която няма нищо... освен 
надеждата, че има Друго, Отвъдно, в 
което Тя чака осиротялото си чедо... 
Стихотворенията тук са отворени моно-
лози, в които читателят напразно чака да 
чуе другия глас, оня, на който се молим. 
В този смисъл, тези стихове са като мо-
литви към най-любимото същество – 
майката, издигната до светица и богиня. 
Авторовата болка от наскоро понесената 
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загуба дълбоко се впива в плътта и ду-
шата на читателя, оставя го без дъх – 
защото Тя е и опора, нежна грижа, ори-
ентир в живота, без който следва 
пропадане в изначалната бездна на ни-
щото. 

В третата част, „Отвъдна жътва”, во-
деща е темата за любовта. Любовта – 
бликаща, жизнена; любовта-стихия, ла-
вина, любовта – звезда в очите на 
любимата; любимата – звезда в очите на 
поета... Или любовта – горчилка, пустош 
след гръм...  

„Гълъбът на любовта” – цялото сти-
хотворение е образът на любимата – 
един апотеоз на красотата; „Зов за лю-
бов” – е почти пародия на любовното 
чувство. Двете стихотворения, едно до 
друго, аз приемам като едно намигване 
на автора към читателя, като една доб-
родушна насмешка на мъдрец над най-
прехваленото чувство – двигател на зем-
ната еволюция. 

Като цяло, мога да кажа, че тази него-
ляма книга не се чете лесно, защото 
нагнетеното в нея чувство е силно, иск-
рено, истинско, дълбоко и то дълбоко 
докосва, не – разтърсва читателя... Кра-
сотата, болката и онова, което е отвъд 
тях... 

Дава ли това поетично томче отговор 
на въпроса, който се съдържа в заглавие-
то? Казва ли ни то какво е онова – отвъд 
болката и красотата? 

Не... Защото отговорът е само загат-
нат. И читателят трябва сам да го открие. 
 

д-р Габриела Цанева, редактор и издател 
 

ОЧАКВАНИ  

ЗАГЛАВИЯ 
 

АЛМАНАХ ЛИТЕРАТУРНО 
ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ – том 4 

 

Първият брой на в. „Литературно зе-
меделско знаме” излезе през м. март  
2012 г. и бързо се превърна както в сцена 
за изява на много поети и писатели, така 
и в любим спътник за много читатели, 
които и до днес очакват с нетърпение 
всеки нов брой. Като периодично изда-
ние той намери своята ниша, но всяко 
произведение на словото има нужда и от 
друг, по-траен живот... 

Когато създадох издателство gabriell-
e-lit в края на 2018 г., една от първите 
идеи бе за издадем литературен сбор-
ник, в който да съберем поетичните и 
белетристичните творби от вестника, 
критически материали и някои статии с 
непреходно значение. Започнахме рабо-
та и скоро се появи крайният продукт на 
начинанието ни – „Алманах Литератур-
но земеделско знаме” в четири тома. 
Всеки от тях обхваща две години от те-
чението на вестника и ще бъде издаден 
като е-книга във формат .pdf и като пе-
чатно издание с меки корици. 

Настоящата книга е том 4, в който са 
включени творби от периода 2018-2019 г. 
и ще бъде последна от поредицата.  

Един от символите на земеделското 
движение е четирилистната детелина и в 
този смисъл алманахът, съдържащ 4 тома 
има по-специално, почти сакрално зна-
чение за целевата читателска аудитория. 
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Ще представим новото издание с ед-

но стихотворение на Стефан Стамов, 
поет и прозаик, който умее да изненадва 
читателя с многообразието на теми, об-
рази и настроения в многопластовото си 
творчество:  

 
МИГ ОТ ВЕЧНОСТТА 

 

              На жена ми 
 

Назад са зрачните покои    
на мъртви векове. 
Напред? 
Мъглява безконечност… 
И в тая вечност,    
пространственост и време,   
край тихото море    
два погледа се галят ненаситно,     
пулсират две сърца    
и две ръце,    
две длани в пот потръпват   
под звездното небе. 
 

                 Стефан Стамов 
 

ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

ЗАЩО МЪЛЧИШ? 
 

П. К. ЯВОРОВ 
 

01.01.1878 – 29.10.1914 
 
Защо мълчиш – смутена, бледна? 
Какво, боиш ли се от мен? 
За мен скръбта е – чуй – безвредна, 
че в нея аз съм закален. 
 
За всеки удар на съдбата 
усмивка само имам аз; – 
въз мен да падат небесата – 
ще бъда хладен и тогаз. 
 
Без срам, без страх – кажи ми право, 
що на душата ти тежи? 
За миг си дай сърце кораво, – 
с едничка дума ми кажи! 
 

*** 
 

О, тъй ли?… Нищичко! Тогава 
прощавай вече… И така 
между ни нищо не остава; 
за сетно сбогом дай ръка! 
 
А то – безумен – мислех ази, 
разглезено дете, че ти 
край мене леено щеш погази 
от люлка хранени мечти; 
 
че ти ще хвърлиш взор победен 
над тях – веч твоя кръв и плът, 
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и редом с мен – подвижник бледен -. 
ще тръгнеш в трудния ми път. 
 
Душа ми беше възжелала 
с мен равно да те възвися, – 
просторите на идеала 
за теб отворени да са. 
 
И ти тогава отвисоко 
погледнала би на света 
и угризение жестоко 
смутило би ти съвестта. 
 
Защото ясно би видяла, 
че леността е срамен дял, 
когато – нива възбуреняла – 
светът е на труда предял. 
 
Трудът да служиш на доброто, 
против неправдата – борба! 
С войнишка гордост на челото! 
Ах, то завидна е съдба! 
 
Не, ти не си била родена 
за труд такъв, – такъв живот; 
и – с робско мляко откърмена – 
как би могла ти без хомот! 
 
В харема на глупец – робиня, 
и жертва на порочен гнет… 
Хомот да е! – Хомот – светиня 
и майчин скъп, свещен завет. 
 

непубликувани приживе стихотворения,  

сайт „Словото“ 

В ПАМЕТТА НИ 
 

Д-р НАДЕЖДА БОНЕВА 
 

БИОГРАФИЯ 
 

Поетесата Надежда Христова Бонева 
е родена в Радомир на 01.03.1942 г., но е 
живяла в Пловдив. 

 

 
 
Тя е дългогодишен университетски 

преподавател по антична и западно-
европейска литература в университета в 
г. Шумен. Има защитена докторска ди-
сертация на тема „Константин Величков 
и италианската литература“. Издала е 
няколко стихосбирки и романа „Едно 
лято в Париж“. Последните си книги Н. 
Бонева издаде в ИПК „Екобелан“ – Асе-
новград. Тя бе дълбоко свързана с 
почитателите на нейната поезия от Асе-
новград и участваше в много литера-
турни срещи. Надежда Бонева си отиде 
от света на 7.12.2018 г. след кратко боле-
дуване. Тя остави дълбоки следи и 
вълнуващи спомени у своите почитате-
ли, като високо нравствена личност и 
талантлива поетеса. 
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В ПАМЕТ НА ПОЕТЕСАТА  

НАДЕЖДА БОНЕВА 
  

Както е казано в свещените книги 
„Неведоми са пътищата господни“. И аз 
случайно, въпреки че няма нищо слу-
чайно, се запознах с Надежда Бонева. 
Пътеките ни се кръстосаха, когато тя и аз 
се наложи да се погрижим за един плов-
дивски поет и журналист, изпаднал в 
беда, болен, сам, без достатъчно средства 
за препитание. Аз имах ангажимент към 
него, тъй като той беше дългогодишен 
член на Хайку клуб Пловдив, на който 
съм председател, а тя навярно от добро 
сърце, като познат или приятел. Тогава 
видях в нейно лице един добър, състра-
дателен, милосърден човек, който 
положи много грижи и отдели много 
време да помага. 

Когато се запознах с нейното творчес-
тво се убедих, че няма разминаване 
между нравствените добродетели, които 
тя изповядва и нейната поезия. Стихове-
те, както самата тя казва, са нейния 
живот, в тях е отразена истинската й 
същност. В нея тя диша, мечтае, бори се. 

Ще се спра по-конкретно на послед-
ната й стихосбирка „Нежността на 
утрото”, изд. 2018 година, тъй като тук са 
събрани и пулсират изстраданите исти-
ни от житейския път, който е изминала. 
В нея като рефрен се повтаря думата 
„нежност“, а това е сърце, благословено с 
обич, което дарява обич с бликащата 
нежност към света, към човека. 

Надежда Бонева се чувства част от 
природата, слива се с нея. Стиховете й 
преливат от зеленина, дървета, цветя, 
птици – щурци и гълъби, небе и луна, 
звезди, земя и вода, и много нежност 
извираща от влюбената й душа. 

Поезията на Надежда Бонева е дъл-
боко философска. Тя задава най-
важните въпроси, свързани със смисъла 
на нашето съществуване: кои сме, откъде 
идваме и накъде отиваме, какви са меч-
тите ни, с какво не се примиряваме и 
срещу какво воюваме, какво искаме да 
оставим след себе си, „кой дава ключа на 
живота и смъртта“, както и за силата на 
любовта. Тя се обръща към детството и 
нравствените ценности на своите роди-
тели. Споменът за детските години е 
като прииждаща светлина и  

 

 „дъжд от сънища 
 в дланта 
 със хвърчила 
 и птици 
 направени от слънце“ 
 

Това са нейните „корени, надежда и 
любов“. В едно от стихотворенията пос-
ветено на баща й тя казва: „Назад се 
връщам, да открия твоя пример, следва-
щите стъпки по пътя, който беше твой, а 
днес е мой “, спира врабчетата да нахра-
ни „с трохи и  да е светло на душата“ й , 
както баща и е „засявал утрото със семе-
на от жито“, а в стихотворението 
„Прошка“, споделя завещаната от майка 
й истина:  

 

 „ че дърветата и хората 
 ако са истински, 
 умират прави…“ 
 

И тя мечтае да е птица, защото: 
 

 „Като птица 
 аз имам нужда 
 от небе 
 и хоризонти, 
 непознати и далечни, 
 които искам да превзема,  
 за да бъда себе си 
 и истинска“. 
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Надежда Бонева е щастлива, че по 
пътя на бездни и взривове е разбрала, че 
времето е необратимо и трябва да вър-
вим все напред, защото смисъл има 
„радостта да се живее във мига до болка 
син от изгреви“ и че може да е късно за 
много неслучили се неща, но никога не е 
късно за поука и промяна към добро. За 
нея любовта е болка, но не спира да оби-
ча, светът е „неизлечимо болен“, но не се 
отказва да воюва със сърцето си на Дон 
Кихот. За Надежда Бонева „животът е 
божествен дар, дори за миг да ни е да-
ден“ и в пътят ни трябва да има  милост 
към другите. 

Много истински и искрено Надежда 
Бонева разкрива своите преживявания за 
любовта, за чувството да бъдеш „безпа-
метна за времето в ръцете“ на любимия, 
да бъдеш будна, когато „не спят гнездата  
и дървета са цъфнали внезапно в нощта 
от нежност премаляла“ и да искаш с 
този, когото обичаш да остаряваш бавно, 
„ръка в ръка, която води в мрака към 
светлината до залеза, потъващ във реката 
на живота“, „в очакване на чудото“ на 
любовта, „превръщащо света във при-
казка“. 

Но в този свят, изтъкан от любов, На-
дежда Бонева вижда и разкрива в 
стиховете си несправедливостта, истинс-
кото лице на живота, който ни притиска. 
Тя е неусмирима и гневна, ранена от 
злоба и лицемерие, подлост, от това, че 
любовта се превръща в омраза и всичко 
се измерва с пари, и не може да е клоун, 
да се преструва, да пада на колене и 
трябва да преодолее страха, който ни е 
завладял и ни „отнема свободата“. Пре-
мазани от мафия, корупция и робско 
примирение по време на прословутия 
преход, който според нея, след време ще 
бъде „мъртвото безвремие“. Тя не може 

да се примири с омразата, с това, че се 
потъпква надеждата и любовта. За нея 
преходът е „запустението на душите ни, 
които се продават евтино“ и тя крещи за 
възмездие, за справедливост. 

Не иска и не може да се примири, и с 
агресията и тероризма. Не случайно е 
посветила стихотворение на Сирия, с 
надеждата, че ще дойде ден, когато тази 
страна, сама ще пише историята си. Тя 
смело изразява в своята поезия, подкре-
пата за тези, които воюват срещу 
уродливата действителност в страната 
ни и в света – „Гняв“, „Страх“, “Не са 
забравили звездите“ и редица други 
стихотворения. 

Надежда Бонева, макар и далече от 
другия край на света – Калифорния, 
носталгично споделя обичта и тревогата 
за Родината, за България, „за болката в 
сърцата ни , когато стрелят в свободата“. 
Тя сътворява откровение и за Апостола 
„бесилото превърнал в разпятие“ и вя-
рата си, че „не е късно да обичаме 
България като Апостола“. 

Тя е усетила атмосферата и харак-
терните черти на различните градове, в 
които е пребивавала – Париж, Лос Ан-
желис, Ню Йорк, Асизи и е написала 
стихове за тях. Също така в творбите й се 
чувства въздействието на красотата, сът-
ворена от големите световни майстори в 
Италия, Франция, Испания, някои 
древни и други страни, на перото, на 
четката, длетото и техните послания за 
човечност, любов и милосърдие. 

Надежда Бонева преминава през бол-
ката и знае, че нейния път „макар и 
кратък да стане може мост за ветрове и 
хора“, да остави следа след себе си, да 
бъде  

 „мост към другите 
 с протегната ръка, 
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 с усмивка,  
 със залък хляб 
 с разплакано сърце.  
 С мостове от обич.“ 
 

Тя иска и остави, както самата написа 
за поколенията не болката, а „радостта 
от синевата на небето, от светлина на 
изгряващото утро“, остави в стихове 

 

 „гневни и задъхани, 
 обрулени от ветрове 
 и милосърдие, 
 въпреки омразата, 
 сърцето си, 
 оцеляло от куршумите на време-

то“ 
 

Надежда Бонева знае, че само любов-
та не е подвластна на смъртта, защото:  

 

 „човек се ражда, 
 за да даде любов 
 и познае 
 нежността на утрото 
 в ръцете 
 които прегръщат 
 безкрайността 
 в мига“ 
 

За човек, който обича до извисяване 
няма забвение, любовта може да стигне 
отвъд мига, преходността, края, до веч-
ността. Ние ще помним Надежда Бонева 
преди всичко с хуманните послания, с 
нейния изгарящ порив към необятност-
та и силата на любовта, човеколюбието, 
копнежа за нежност и „красота с която 
светът ще бъде спасен от новия Апока-
липсис“ 

 „В зениците събудени на утрото 
 прииждат ветрове от юг 
 с предчувствие за красота 
 на новоизгрели върхове, 
 които ни очакват“ 
 

Нейната поезия отмества хоризонта 
по пътя ни към духовно обогатяване. Тя 
е вълнуваща и ни завладява, въздейства 
и ни прави по-добри. А това никак не е 
малко. 

 

Иванка Янкова 
 

ПОЕЗИЯТА НА НАДЕЖДА БОНЕВА 
 

СВЕТЛИНА 
 

Макар че притъмняваше, 
бе светло 
от пеещи щурци 
и леещи се думи, 
и ромон на вода, 
прииждаща от някога, 
вода пречистваща, 
защото идва 
от началото, 
от извора. 
Макар че притъмняваше, 
бе светло 
като ден, 
заченат във утробата 
на лятото. 
Бе светло 
като ден 
от пеещи щурци 
и падащи звезди, 
от леещи се думи. 
Светлината прииждаше  
от детството. 
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ЗАВЕЩАНИЕ 
 

След мене 
да остане искам 
не парещата болка 
от човека, 
непоискал да лети, 
а радостта 
от синевата на небето. 
След мене 
да останат  
искам 
не бездните в сърцето - 
огледало на предателството 
и страха, 
а светлината 
на изгряващото утро 
след несъмващите нощи. 
Като Франсоа Вийон 
искам да оставя в стихове, 
гневни и задъхани, 
обрулени от ветрове 
и милосърдие 
въпреки омразата, 
сърцето си, 
оцеляло от куршумите на времето. 
 

БЪЛГАРИЯ 
 

Оттук, от рая на земята, 
с изобилието на един сезон, 
където всичко е пари, 
аз мисля за България, 
където всичко се измерва 
със любов, 
според закона на предците ни. 
Аз мисля за България, 
която в лавата на вековете оцеляла, 
дочака кладата на нашето 
безвремие, 
за тялото й, разпнато на кръст 
от хули, мерзост и безверие, 
аз мисля 
с обич и доверие. 

Любов ни трябва, 
за болката в ръцете ни, 
изтръпнали от чакане, 
за болката в гледците ни, 
пронизвани от мълнии, 
за болката в сърцата ни, 
когато стрелят в свободата... 
 

Калифорния, 1994 
 

ПЪТУВАНЕ КЪМ ТЕБ 

С НЕЖНОСТТА НА УТРОТО 
 

След дълга 
и безсънна нощ 
идва прозрението: 
човек се ражда, 
за да даде любов 
и познае 
нежността на утрото 
в ръцете, 
които прегръщат 
безкрайността 
в мига. 

 

КАТО РАЗЛИСТЕН КЕСТЕН 
 

В спиралата от падащи звезди, 
с цвят на люляци измислени, 
е кратък пътят ми към теб, 
ако в утрото 
като кестени разлистено 
го измина боса по снега, 
със слънцето, 
останало от лятото. 
Сърцето ми ще бъде 
цвят на кестен, зелен, разлистен, 
подпрял със клоните небето. 
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С НЕЖНОСТТА НА ИЗГРЯВАЩО УТРО 
 

Не съм забравила, 
че има смърт 
край нас и в нас, 
и страха от неизвестното 
в отвъдното. 
Но има и надежда, 
която ни събужда 
с благодарност 
за светлината във очите, 
за всяка капка дъжд, 
след който семената стават 
като гълъби пияни, 
пронизали със порива светкавица, 
за всеки кълн, във лавата поникнал, 
изправен срещу вятъра, 
за ръцете, които с нежността 
на изгряващото утро 
благославят 
полета ни към небето. 
 

Всички текстове и стихове в памет на д-р 

Надежда Бонева са подготвени и подбрани 

от Иванка Янкова 
 

НОВА ПОЕЗИЯ 
 

РАЗСТОЯНИЯ 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 

ПОГЛЕД НАГОРЕ 
 

За какво ли си мисля? Вървя и гледам 
надолу. Сякаш броя стъпките си. Сякаш 
търся в пръстта нечии следи... Но когато 
погледът ми се замъглява – без дори да 
съзнавам, търся опора в небето. Опора в 
безплътното, бездънното, необяснимото. 

Само че днес небето е друго – надве-
сено над мене и толкова близко! Това 
небе днес – трябваше да стигна до ми-
сълта за теб, до самото ти сърце – за да го 
открия. 

 
Поглед нагоре 
В сълзите ми – 
блясъкът на юнските листа 
 

РАЗСТОЯНИЯ 
 

Изгрява светлината 
на угаснала звезда 
Разстояния 
 
Не е ли толкова далече и мъртвият? 

На светлинни години оттук. Не е ли 
угаснал и неговият лик? 

Но светлината му приижда, светли-
ната му достига твоя свят. Очертава се в 
тъмното – само за теб. Звезда в небето на 
затворените ти очи. 
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СНЯГ 
 

Безмълвни девствени полета. Опия-
няваща безбрежност. Без начало и без 
край. Без хоризонти. Сняг. От хиляди 
години звездите пазят тайната за него. 
Какво ли значи да оставиш тука свойте 
знаци? Да очертаеш онзи бряг, от който 
ще разчиташ паметта на нощите и дни-
те? Прозвънва въздухът, кристалният му 
дъх замайва. Хайде, тръгвай!  

 
С думи прекосявам 
белия лист 
Стъпки по снега 
 
Тихият мой стих – 
Тайната 
на белотата 
 
 

ПРОЛЕТ 
 

Спуснах се по хълма към градината с 
плодните дървета. Отдавна вече дъждът 
е отмил и отнесъл цветовете на рая. Сега 
търся между листата... 

„Рано е за тебе!” – сякаш чувам иро-
ничния си вътрешен глас. Рано е – за 
сладостта на съвършенството. 

Но ах, нетърпеливата младост! Тя ве-
че е минала оттук. Нейните жадни устни 
не се страхуват от тръпчивия допир. 

 
Осеян пътят 
с откъснати череши 
Недозрели 

ИМПРЕСИИ 
  

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

ПОГЛЕД, ВАРИАЦИИ 
 

Нощ без светлик и без цвят; 
свят на изначалното черно 
с допир без усет докосва очи; 
ставаш въпрос: 
„Взори мои, къде сте?“ 
 

А поглед бе нявга, 
сега е без него покой. 
И бяха нощи 
в сън неизбродени 
птици – от очи недогонени. 
А тебе, 
неспирно тебе те носи 
безкрайният миг на словата 
„Съм“ след „Не съм.“ 
 
* * *  
Нощни скиталчества 
когато улиците стават еднакви 
и те правят бездомен, 
сякаш усетил утрото дух 
е забравил пътя назад. 
Но идва тогава страхът 
от някакво орисано връщане, 
от прастария миг – 
до болка еднакъв. 
 

И без поглед оставаш – 
прибран от залязла Луна, 
ще си спомни ли нявга за теб. 
А помниш – 
имаше лунна пътека, 
без начало и край, 
без тръгване, без завръщане. 
Без страха и от двете. 
И е някак странен изгревът. 
Ако можеш без поглед да видиш. 
Ако има нещо останало 
в теб 
да изгрява. 
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* * *  
Носят с крилете си времето чайки, 
а кацнат ли 
става покоят гнездо, твоя поглед, 
останал без тебе, прибира 
ведно с моменти и дни. 
Уморена от времето 
върху погледа чайка понякога каца, 
сякаш те търси отдавна отишъл си миг. 
Не искаш 
намиран да си дори и със слово; 
лица побелели 
в неспирна редица ще те крият от теб. 
 

А погледът сякаш чува гласа ти. 
Бягай от мене; виж и брегът ми 
без чайки остава. Мъчително чезнат 
ден подир ден. 
 

Lugano 
 

СТАРОСТ. ИМПРЕСИИ 
 

Старец 
в есенно утро. 
Разравят стъпките 
жълта пътека. 
Отдалечава се старецът, 
смалява се. 
Сякаш 
ей сега ще се скрие 
под някое сухо листо. 
 
** ** ** * 
Прозорец  
приютява сутрин 
лика на стар човек. 
В сянката на век, 
закътани от бръчки, 
живеят две очи. 
Вечер някой го прибира. 
Ослепял, 
прозорецът мълчи. 

** ** ** * 
Бяга от мен, 
бяга от нас, 
неусетно изчезва, 
отива си, 
отишъл си е, 
вече го няма 
нашият свят. 
А ние без него 
все още сме тук  
сираци на времето. 
Думи сякаш 
напуснали звук. 
 
** ** ** * 
Старите страници 
обратно прелиствани, 
могат ли върна 
духа на отминало време, 
нещо от нашия свят. 
Или някъде някой 
за нас 
нови майки зачева … 
 
** ** ** * 
Ще си отнемам 
по малко радост 
всеки ден. 
Не ще да е 
толкова трудно. 
А може би 
и не ще да боли. 
Ще звучи като път, 
като стих, 
който заспива. 

 
** ** ** * 
Ако можех 
да запиша всеки сън, 
с мен 
през нощите вървял... 
Ако можех 
филм от сънищата 
да слепя... 
Ако можех... 
да не го гледам. 
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Да стана и да си отида. 
 
** ** ** * 
Години. 
Смазвани от тежестта си 
една над друга, 
те се смаляваха в дни, 
а словото, носещо някаква радост 
или мирис от жигосването 
постепенно се превръщаше 
в усещане. 
Чезнеше и порядъкът на дните. 
Спомените за тях 
раждаха странни изречения 
за път към мига, 
който натрапваха като твой. 
Мига, в който пъпът 
понасяше със себе си 
белега на Мойрата. 
Нещо спотаено прибираше спътниците, 
останали в бъдещето. 
 
** ** ** * 
Трябва 
да не крещиш. 
Легни, 
спри погледа 
и ... мълчи. 
И прав 
не ще да избягаш. 
 
** ** ** * 
Изпревари ме вече сънят. 
Кацнал върху клоните 
на неотменимото, 
чака плода му. 
И мен ? да го вкуся 
и, омагьосан от него, 
да чуя мига 
на необратимото минало. 
И ще падат празни 
черупките на „Ако ...” или 
„Ако не ...”, за да остане 
само дъха 
на зреещото отвъд. 
В което няма думи. 

** ** ** * 
Така си крета ден след ден, 
върви и пътят, от стъпки уморен, 
а аз стоя край нещо, което 
смътно напомня ми на мен. 
От страховете ми е жива само 
боязън от погледа назад. 
С минало, във плен, 
оставам все така богат. 
Лудост ли е да поискаш 
да си още дълго малък, 
но от мъдрост осенен? 
Глупост е било, когато 
бягал си от слабостта 
в мечтата за пораснал, 
сякаш посветен. 
 
** ** ** * 
Още малко 
и ще дръпнат паяците 
своите мрежи, 
от тавана провиснали, 
и ще паднат, 
ще те затрупат парчета 
от нявгашни разговори и 
прашни думи 
от нявгашни устни. 
 

2011 – 2014 
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ЦВЕТЪТ НА ЗИМАТА, 
ТРИСТИШИЯ И ХАЙКУ 
 

ВИОЛЕТА СОЛНИКОВА 
 
***   
Голи клони 
дирижират 
песента на вятъра. 
 
*** 
Януарска вечер. 
По фаровете на колите – 
целувки от снежинки. 
 
***  
Върху нощния сняг 
следи от шейната 
на вятъра. 
 
***  
Два замръзнали силуета 
под уличната лампа –  
горещи целувки. 
 
***  
Кръгла луна. 
В снежния двор – 
стъпки на лисица. 
 
***  
Зимно утро – 
птичи пера 
по стъклата. 
 
***  
Дантели – 
топлина 
от ръцете на мама. 

 
***  
В края на зимата  
под ласките на слънцето – 
теменужка. 

***  
Слънчев нож разряза 
снежната торта 
на хълма. 
 
***  
Зимна луна 
на прозореца – 
каня я на чай. 
 
***  
Кози стъпки 
в калта – 
чашки за птици. 
 
***  
Капки дъжд 
на устните ми – 
пролетни целувки. 
 
*** 
Локва на пътя – 
прозорец 
към небето. 
 
***  
Безсънните ми мисли – 
в прегръдката 
на вятъра. 
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ВЪЗДИШКА ПО ВЯТЪРА 
 

ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ 
 

Приех те –  
необходима глътка кислород. 
Пуснах те –  
въздишка по вятъра. 
Дали те преживях или още те измислям  
в онова пространство между нас,  
което никога не преодоляхме? 
Превърнах те в култ –  
упование в самотата. 
Но, оказа се, Кодексът на боговете  
им забранявал да стъпват по земята. 
В крайна сметка ще се кланям на богиня,  
но ще правя секс със землянка. 

 

***** 
Поглеждам  
очите ти –  
две планети  
от светлина, 
 

поглъщам ги,  
но всъщност  
те мен. 
 

И ме повличат   
в орбита,  
и мечти политат,  
и обречен на  
гравитацията  
във тях пропадам.  
 

Това е Едем,  
сърцето си 
там засаждам, 
под дървото на живота,   
за да мога един ден  
да възкръсна в твоето. 
 

До тогава  
ще умирам бавно,  
отпивайки  
на глътки 
отровната  
ти липса. 

ЗАЛЕЗ 
 

ЕЛИСАВЕТА ШАПКАРЕВА 
 

ЗАЛЕЗ 
 

Този залез е последен и първи  
като последна и първа  

   любов. 
Ляга слънцето морно в тревата  
и въздъхва денят. 
Падат сенките,  

  сякаш са тъмно  
огледало на целия свят. 
И дори вятърът спира да бърза  
насред път. 
Тишината се спуска по склона –  
закъснял босоног минувач –  
в този залез  

последен и първи  
като всяка любов. 
 

В ТЪМНИНАТА, НА БАРА 
 

В бара е тъмно. 
По масите – двама по двама –  
хората хапват и пийват,  
дори си говорят. 
Посред дансинга двойките,  
тихо прегърнати,  
чуват леко телата си. 
Само в ъгъла,  
на бара облегнат, 
той е сам  
срещу двете си бири.  
По-самотен от всякога. 
Все по-тъмен от всякога. 
А на бара е сякаш по-тъмно отвсякъде. 
Само чашите светят  
с отразени от някъде  
блясъци. 
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НАСРЕД ТРОТОАРА 
 
Моята болка 
е пролетен дъжд –  
напоителна,  

 тръпна  
и лека. 

Но защо,  
защо изведнъж 
ме повежда  

 по друга пътека? 
И защо,  
защо изведнъж  
ме застига  

насред тротоара? 
Моята болка  
е есенен дъжд – 
изстудяваща,  

   мътна 
и стара. 

И когато 
спира дъждът 
моята болка –  

измита и свежа, 
ей така – насред път, 
се превръща  

отново в надежда. 
 

В СЕЗОНА РАЗПЪТЕН 
 

ИВАН БОБЕВ 
 

СТАРЦИ 
 
Присядаха често сами на балкона 
под свода на своето глухо небе. 
Тя тътреше бавно, със кашлица, стола, 
а той като Господ, подноса с кафе. 
И чуваше Господ концерт за пиано, 
за влюбена флейта и глух контрабас 
и дълго със тях се люлееше само  
златистият залез на стола. Без глас! 
 
 

ДОН КИХОТ  
 
Със копието днес на тишината 
пронизан си, мой рицарю, до смърт. 
И ден след ден отива си по малко 
на вятърните мелници духът. 
И ден след ден очите ти са кухи, 
без кладенец е твоята душа; 
дочуваш ли в небето стъпки глухи –  
препъва се добрият Росинант. 
Защото ти безумно се сражава 
с въздушни кули в лепкавата кал 
и затова сега ръждата бавно 
покрива те със мъка и печал. 
Но ти си рицар и така – без броня, 
за удар точен пак сe прицели; 
преди да кажеш: Дулцинея, сбогом – 
магарето на Санчо повали! 
 
 

ЛЯТО  
 
Миди седефени – светли отблясъци, 
чайки и гларуси – шум на крила; 
чезнат във дюните буквите пясъчни 
с нашите стъпки – сълза по сълза… 
Тръгва си лятото, тръгва си с ятото, 
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с устна хармоничка, с песен в нощта; 
с ласка на вятъра някъде, някъде 
греят запалени всички гнезда. 
Скритите думички в тайните улички 
махат за „сбогом” и кимат с глава, 
а с очи изумрудени гледат учудени 
лодките с котвите пак на брега. 
Само рибарите, с мрежите – старите – 
в лов на сирени сред песни в нощта, 
знам, ще дочакат – по-бели – от чайките 
лятото пак със лула във уста! 
 
 

ПОСЛЕДНОТО ПИСМО         
 
В сезона разпътен, когато 
сред залеза тих листопада 
дими, а писмото последно 
лети към вратите на ада – 
ще тръгна с фенерите жълти 
на кораби сини в мъглата 
по пустите улици, мъртви – 
замислени сфинксове в мрака... 
Без теб ще приседна на бара 
в кварталната кръчма. Самотен! 
Ще трака един вентилатор 
с лиричен мотив като спомен... 
дъждът по стъклата с червило 
чертите ти в транс ще рисува, 
ще бъдеш ти толкова жива, 
че аз ще повярвам във чудо... 
Ще влезеш... Венеция цяла 
в гондола от мъжки въздишки – 
жената със ангелско тяло, 
с която без дъх – съгрешихме... 
когато в сезона разпътен 
сред залеза тих в листопада 
се сляха писмата ни смъртни 
на път към вратите на ада... 
  
 

ИКОНА  
 
Във храма на моите сънища нощни  
не искам да влизаш – обичай ме още;  
така ме обичай – самотна и дива –  
ти, моя любов – безпощадно красива …  
Къде ме повеждаш, не искам да зная;  
дали е начало, или ще е краят,  
когато потъвам в косите разкошни  
и чувам да шепнеш: обичай ме още …  
Такава те искам, да бъдеш икона –  
със връхчета остри, сред свещите гола;  
да бъда аз кръста за теб на стената,  
а ти върху него – грехът на жената …  
Такава те искам – самотна и дива –  
ти, моя любов – безпощадно красива –  
от мен да не молиш ни милост, ни прошка,  
когато ми казваш: обичай ме още …  
Да плаче дъждът върху твоето рамо,  
когато заспиваш, а устните само  
да шепнат безбожно в прозореца нощен:  
обичай ме още, обичай ме още …  
Когато закапят горящите свещи  
и в мрака засветят душите ни грешни  
да бъдеш последната моя икона,  
с която ще вляза във храма на Бога …  
И вечно със теб – и самотна, и дива –  
с теб, моя любов – безпощадно красива –  
аз – кръст – върху твоите връхчета остри  
да шепна безбожно: обичай ме още … 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

26 

 

МИГОВЕ, ХАЙБУНИ 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

НАШАТА СНИМКА 
 

На нея сме аз и двете ми сестри. Брат 
ми още не е дошъл на този свят. Подре-
дени сме една след друга, така както сме 
се родили. Аз гледам с любопитство и 
така цял живот. Всичко ме интересува. 
Другата ми сестра е леко усмихната и 
иронично поглежда с намигване към 
света, а най-малката свенливо е свела 
очи. 

Всяка от нас е себе си. Три сестри, три 
различни личности. Три пътеки в живо-
та, които винаги са се пресичали. Идват 
от родния дом и се връщат пак в него. 

 

път към дома 
на прозореца – 
светулки 
 

ДЪЖД И СЛЪНЦЕ 
 

Вали. Тихо ромолят капките. Тихо, 
кротко попиват в земята. А тя зажадняла 
ги поема и не може да се насити. 

Прокрадва се облак, черен, кълбест. 
Светкавица проблясва. Гръм и трясък и 
после пак утихва. 

Стоим до прозореца и гледаме как 
всичко се успокоява. Небето се избистря. 
Слънчевите лъчи пробиват облаците и 
светлината прониква и в стаята. И ние с 
моята внучка сякаш се пробуждаме. 
Приказка четем за слънцето и дъжда. 

 

малко мече върви 
по горска пътека 
дъжд и слънце 

ЗИМАТА НА ЖИВОТА  
 

МАРГАРИТА НЕШКОВА 
 

УМОРА 
 

   На една учителка 
 
Несресана, раздърпана и непозната… 
Цял живот  учителка била... 
Каква ли грижа диша в тишината 
на мислите й – оставила следа? 
 
Не познава вече близките си хора. 
Движи се подобно странен пилигрим, 
като сянка тъжна скита се из двора 
и говорът й – дъх неуловим… 
 
А беше, беше спретната и чиста… 
Шиеше, бродираше, плетеше… 
Почеркът й, като везмо на листа, 
на първолаци тетрадките красеше. 
 
Сега пред портата седи самотна, 
дописва тъжно своя тих роман, 
не ме позна, но пак ръка подава – 
аз милвам хладната й длан… 
 
 
 

ПЪРТИНА 
 
Вали, вали и неумолима 
е зимата със своя хладен дъх, 
надежда бяла само в нея има 
и растеж оскъден като мъх… 
 
През разстояния и кръговрати 
в преспите потъва всеки ден. 
Много бедни, незаслужено богати, 
а болката се е закотвила у мен. 
 
Къде ме водите, дни зимни? 
На пързалката и в бъдещия ден... 
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Чувам пак ридания на химни, 
а копнежът е все още вдъхновен… 
 
Но бурята пъртини заличава, 
загубват се в миражна белота, 
а вдъхновението не се предава 
и надежди пръска по света. 
 
Но ето, че гърдите ми изстиват  
И сетива, и пръсти, и сърце… 
Като лавина пак миражите се сриват. 
В далечината свети слънчево лице… 
 
 

 
 

Слънчево лице, худ. Габриела Цанева 
 
 

ГРАДЪТ НА БЕЗУМНИТЕ 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 
****** 
 

На града  
му беше трудно  
да заспива. 
Духът му  
се прибираше  
в онези стари лампи,  
които трепкаха  
едва-едва 
в гърдите на панелите  
столетници,  
а тялото лежеше  
окървавено на запад,   
където слънцето 
изгаряше във пламъци 
и хвърляше жарава  
над комините,  
антените на операторите,  
над прашните прозорци,  
от които се провиждаха 
подпухнали лица  
и празни маси, 
размахани юмруци 
пред нечие  
застинало лице,  
едно дете,  
което плачеше  
в съня си, 
задрямала старица  
в люлеещия стол 
и някакво момиче  
с невиждащи очи, 
вградени сякаш  
в синьото на телевизора. 
Градът отчаяно  
мечтаеше 
да може да заспи  
и да сънува другото- 
белите пъртини,  
млечното небе 
и звездните пътеки,  
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дето го зовяха 
да тръгне да преследва  
мрака... 
 
****** 
 

Градът загърна 
траурна жилетка,  
скърбеше  
за отминалия ден,  
за шумната навалица 
във мола,  
за върволицата деца,  
поведени 
от някакво момиче 
към метрото. 
Градът едва сега 
си даде сметка,  
че е загубил 
всякаква охота 
да бъде мястото 
на карнавала. 
Една предколедна  
депресия 
го бе обхванала 
и той заспиваше 
във тая закъсняла  
есен. 
И все сънуваше 
избухналия взрив 
на коледното  
празнично тържище,  
когато царят  
мина гол 
по неговите булеварди,  
а някакво дете  
извика: 
''Вижте го!'' 
 
*******  
 

На границата  
между тъмното  
и светлото 
градът изглежда  
като омагьосан. 
Коварни лампи  

тихичко просветват 
в очите  
на наивни локви. 
Замлъкнал в своя сън  
вековен, 
оттатък улицата  
е строежът. 
Забравен и отчаян,  
и самотен,  
потънал  
във ръждива прежда. 
Убодена  
на тънкото вретено, 
орисана  
от крайните квартали, 
една принцеса  
кротко е полегнала 
сред арматура, тухли  
и фекалии. 
А множеството  
празни стаи 
примамват  
със вълшебства  
по стените, 
разказват  
чудни приказки за Рая 
с езика си  
на улични графити. 
Сънува своя сън  
в безкрая 
принцесата,  
заспала под звездите, 
и в мрачна  
хероинова омая 
за своя принц спасител  
пита. 

 
******* 

 

Ръкомахат 
черните клони, 
здрависват се 
с тежките облаци. 
Най-сетне е утро, 
градът проговаря. 
Мълчи само 
нашата улица. 
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Мълчаливо се люшка 
прането, щипките 
от вятъра падат, 
с кафяви сърца 
е зарината  
твойта тераса, 
Мълчи дограмата, 
климатикът е замръзнал 
във мрака, 
липсва коледната 
украса. 
Най- сетне е утро. 
Градът проговаря. 
В мълчаливата улица 
се разминавам  
със спомена. 
Не го гледам в очите, 
не поздравявам, 
макар че нещо 
трепери в гърдите ми. 
И тогава те виждам 
как пресичаш отсреща, 
главата заклещил 
в попрегърбени рамене, 
и ме плисва в очите 
вълната гореща 
в светофарно червено. 
И внезапно крещи 
всичко около мене, 
тишината, взривена, 
полита нагоре 
към черните клони, 
полепва по тях 
и остава така, кървяща 
от самота... 
Тогава започвам и аз 
да крещя. 
 
****** 
 

Градът стовари 
в очите ми 
нощните си безумия. 
Светлинно море 
разпенваше срещу мене  
вълни  
в различни оттенъци – 

коледна вакханалия, 
разточителен жест 
на прикривана бедност, 
истерия. 
Съчетания, пагубни 
за художника гений, 
кичозни фрагменти, детайли, 
извивки,  
нови апартаменти 
за преселението. 
Всички да свикват 
с калта и транспорта, 
отровния въздух, 
лабиринтите 
на ремонта, 
анемичното слънце,  
луната по Смирненски, 
просяците и циганите, 
карциномите 
на запустелите къщи, 
нелечими,  
без зов за завръщане. 
Съчетания, пагубни 
за здравословното хранене, 
за нечие детство, 
за образованието 
и културното ни наследство, 
за здравното министерство. 
По пешеходните зони 
ни размазват редовно 
и даже не се обръщат. 
Ние сме тези, 
които поднасяме легените 
на преялите, 
на безнаказано ситите – 
да повръщат. 
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РЕКВИЕМ ЗА ЖИВОТА И 
МЪРТВИТЕ 

 

СИДОНИЯ ПОЖАРЛИЕВА  
 

ГНЯВ И МЪДРОСТ 
 

Гневя се срещу вас, 
които срутихте света ни. 
Гневя се срещу вас, хора без сърце, 
които изпихте кръв и пот 
от смелите, с коравите ръце,  
дръзнали света да преустроят. 
Гневя се срещу вас, 
които стъпкахте в годините строеното 
и смазахте мечтите ни за светлина. 
 

***  
Но не угасихте в нас последната искра. 
Разгаря се тя в пламък нов 
за идния ни Ден, който ще разпръсне  
тази тъмнина. 
Че тук са нашите деца  
с индигов ореол – 
на Божията мъдрост знак. 
А идват новите, кристални същества, 
които ще разнасят космическия зрак. 
 

От тях страхувайте се болни и 
нещастни въображаеми могъщества! 
 

*** 
Не ще намерите спасение 
зад тежките заключени врати – 
зад страшните си зидове – видения, 
ни в тлъстите си банкови следи, 
чрез фините си интернет-измами. 
Не вярвайте, че като древни мумии 
отвъд ще отнесете всичко крадено! 
Ще ви смаже едно велико знание 
и накрая  - съвестта ви препродадена! 
 

*** 
И ще бъде Светлината Божия 
на Земята чиста, обновена! 
 
Септември 2010 

ОТТАТЪК 
           
 /След смъртта на моя Тодор/ 
 

Сенките на моите ели 
направиха мост над реката. 
Не смея да мина по него – 
Оттатък... 
 

Октомври 2019 
 

КОСМИЧНА ТИШИНА  
 
На Т. 
 
Аз мисля за теб и ти говоря наум. 
Усещам твоя дъх, смълчан сред звездите. 
И няма ветрец, и никакъв шум... 
Но здрачът ме тегли към теб и ... политам. 
 
И се нося сама, по-бърза от ракета.  
Привлича ме дъхът ти, тъй учестен, 
усмивката нежна. Но, аз съм неприета, 
в космична тишина, без пропуск позволен... 
 
 Октомври 2019 
 

ПЪТ 
              
На Т. 
                    
Сълзите пресъхнали 
искат да изтичат. 
Какво ги запира? 
Отново забрани?... 
 
Но те са логични – 
че пътят ми тука не спира: 
аз нося дълга си  
и ... рани... 
 
Октомври 2019   
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НАЧАЛО В КРАЯ 
                               
Реквием за Светлин 
 

Нежност като началото 
на Седмата симфония на Брукнер. 
Тръпнещи акорди на доста закъсняло 
мислено надпяване на синигер. 
 

Огнени лъчи, пречупени от огледало  
на нечакан залез на възвишена душа. 
Пропуснато начало, в спомен засияло, 
отишло си с ефирно тяло и с не една мечта... 
 
Юни-юли 2018 
                       

ЖИВОТ  
 
Животът винаги е прост. 
Но в неговата простота 
се крие зрънце красота, 
придала смисъл – жизнен лост... 
 

Във вихъра на танц от злост,  
когато чувстваш ти провал, 
внезапно виждаш засиял 
премъдър поглед – тънък мост... 
 
Август 2019 – среднощ 
 

НОЩНА ТРЕВОЖНОСТ 
 
Мъжете тука се избиват. 
Жените със усмивка си  
                           прощават. 
Отдавна трябваше да дойде 
            честният матриархат... 
 

Какво ли прави горе Господ 
със тези войнствени мъже? 
Усмирителните ризи 
        по тяхна мярка ли са те? 
 

Ангелските гласове 
               на Гена, Паша, и сие 
подкрепят ли с дъха  
               на „Българската роза” 

изстрадалата му душа? 
 
И как със разум да обеме 
онези, извечните проблеми 
на непокорните, 
               погубените светове; 
на новите, коварни 
                         черни сили, 
които разпростират пипалата 
над  У н и в е р с у м а 
                                  разклатен? 
 

Но Бог дарил ни е 
                      със разум и душа  
нас, „дребничките хора”, 
                       присъединили се 
към ангелските бдители 
                                 неуморни... 
 

Докрай ще носим 
                       С в е т л и н а т а, 
която буди, просветлява 
и неизменно  
                                обединява 
лъчисти     милиони 
                        смели        люде 
за най-достойната  борба – 
                               б о р б а т а           
за   ж и в о т ! 
 
Август 2019 
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РАЗГОВОР С ВРЕМЕТО 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

ЧЕСТВАНЕТО НА АПОСТОЛА 
 

От барелефа гледаш ни със съжаление 
и с поглед, сякаш, даваш ни ти опрощение. 
А под теб доволните и тлъсти политици 
пак редят се и нареждат в правилни редици. 
 

За храма на истината и на свободата, 
но не за оня, единствения, във сърцата, 
говори президентът в приветственото слово, 
в което всичко бяха думи, думи без слова. 
 

Но тържеството свърши. Всички си отидоха. 
Така почели го, отново го обидиха. 
А Левски на площада, единствен, сам остана. 
И потекоха кърви от старата му рана... 

 

ДЕТЕНЦЕТО НАРОД 
 

„Народе ????” – само туй за нас написа. 
И, тъжен, на бесилото увисна. 
Гарванът грачеше грозно, зловещо, 
сърцето ти още беше горещо, 
 

когато народът, за който погина, 
бързо, безславно, в пръстта те зарина. 
За да не запомни до днеска никой 
гроба, от който ти пак би извикал: 
 

„Народе ????” – с четири въпросителни. 
Със които ти пак би запитал ни: 
„Защо да пораснеш тъй не успяваш, 
а…все детенце невръстно оставаш????...” 

 

СМЪРТ СЕ САМО ПОМЕНУВА 
 

Ти, който времето обърна 
и каза ни, че то е в нас, 
за родина смъртта прегърна, 
къде си в този светъл час? 
 

Когато Левски пак празнува 
нашата родина днешна. 
Тя с теб отново се сбогува. 
И с душата ти безгрешна. 

На бесилото те праща пак. 
И смъртта ти пак празнува. 
Мисля, време е да пратиш знак – 
смърт се само поменува. 
 

Но сигурно и днес са прави, 
че смъртта ти отпразнуват. 
Републиката им се нрави. 
Имат право да пируват. 
 

Как ли биха другаде могли 
тъй свободно да пълнеят? 
И на друго място надали 
те с успех ще надделеят. 
 

Затуй, Апостоле, днес плача. 
За стъпканите идеали. 
Пред гроба ти аз коленича. 
За душата свещ ти паля… 
 

НЕ ИСКАМ ДА СЪМ РОБ 
 

Няколко кичура буйна коса. 
Старо тефтерче с огнени слова: 
„Не ща да съм турски, никакъв роб. 
Същото искам за милий си род.” 
 

Апостолът само това завеща. 
Нашият мъдър, грижовен баща. 
На несметно богатство с цена е, 
но никой не иска туй днес да знае. 
 

Само вятърът тръните гони. 
Нейде в полето…И по балкони… 
Жените плачат, пищят децата… 
А народът пак плаща цената… 

 

РАЗГОВОР С ВРЕМЕТО 
 

И пак съм в Карлово. В най-българския дом. 
Коленичил, аз загрижено те питам: 
„Ти, най-българският, който тук си родом, 
днес, защо децата ни оттук отлитат? 
 

Във плета защо цървула си заплете, 
лъвски скок, когато, винаги си правил? 
Как на зло във паяжина се оплете 
народът ни, и за теб дори забравил? 
 

Защо нямаш гроб, а с гробове е пълно? 
И свободни се зовем, а е роб Духът? 
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Как някога за свобода ни ти кълна, 
а с робство и злоба днес пълен е светът?...”. 
 

Знам, че можеш, но сега не отговаряй. 
То отговора времето ще ни даде. 
С него, първо, Апостоле, разговаряй. 
Че казал си – в нас то е...и…ние в него…Сме!!! 
 

КАК ДО ТЕБ ДА СТИГНЕМ ? 
 

Светлина от сините очи струи. 
Като икона пред мен днеска стоиш. 
Свобода във въздуха горещ трепти. 
Всичкото в едно – това си само ти. 
 

Със лъвски скок политаш в небесата. 
Прохладен вятър духва над земята. 
И сбъдваш днес на хората мечтата – 
със свобода засищаш им душата. 
 

Апостол вечно ти за нас оставаш. 
Като звезда Зорница тук изгряваш. 
И робските сърца ти все ще сгряваш 
със светлината си, коя им даваш… 
 

И ставаш ти за нас икона съща, 
сърцата ни, която все прегръщат. 
Където и да си, при нас се връщаш. 
Ти родна, бащина, за нас, си къща!... 
 

„Свобода или смърт” – ти все ще зовеш. 
И пример със себе си ще ни дадеш. 
Обесен, макар, ти вечно живееш. 
Да те стигнем, светецо,…ще ли успеем?... 

 

НА ВЕЧНОСТТА  

ПО СИНЯТА ПЪТЕКА 
 

По сините пътеки на очите ти 
и днес не спирам да вървя и питам те: 
Ти, който бори се за чест и свобода, 
защо за годеница си избра смъртта? 
 

Защо и страдащата българска душа 
единствено с “Народе????” слово назова? 
А с тези, душата стряскащи въпроси, 
свобода за нас духовна ли изпроси? 
 

Защо без гроб си, а пълно е с гробове? 
Гдето дремят православните скотове. 

А Духът ти днес разкъсван тук се мята, 
без място свое в небето и земята. 
 

Бе дошъл да ни изкупиш греховете. 
И да прогониш от смъртта страховете. 
Ала синя пътека само остана 
по пътя твой от “Разпни го!” до “Осанна!”. 

 

ЛИЦЕ НА СВОБОДА 
 

Към нас ли ти пътуваш? 
Или към тебе ние? 
И още съществуваш, 
но как да те открием? 
 

Че времето без диря 
минава през душата. 
Следи от Теб намирам  
в лика на Свободата. 
 

Единствено при него 
очите ти небе са. 
Как Времето да спре го 
да литне в небесата?!... 

 

ПАК НАРОДЪТ ПЛАЩА 
 

Няколко кичура руса коса. 
Старо тефтерче с огнени слова: 
„Не ща да съм турски, никакъв роб. 
Същото искам за милий си род.” 
 

Апостолът само това завеща. 
Нашият мъдър, грижовен баща. 
На несметно богатство с цена е, 
но никой не иска туй днес да знае. 
 

Само вятърът тръните гони. 
Нейде в полето…И по балкони… 
Жените плачат, пищят децата… 
А народът…пак плаща цената… 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

34 

 

БЪЛГАРИЙО, ПОКЛОН! 
 

ХРИСТИНА ВЪЧЕВА 
 

РОДИНО! 
 

Такава сила няма, 
която 
от тебе да ме отдели, Родино! 
В очите ми си майчица 
грижовна, 
светиня си, която 
пази ме във черни и във бели дни. 
В сърцето ми си цъфнал цвят, 
бленувам те, на яве и на сън, 
с онази пролетна магия, 
която Бог е сътворил. 
И дебрите, Балкана – синия, 
нашепват ми със нежен глас, 
че свята орис са героите, 
които пазим в този час. 
Българийо! 
Не ти, 
децата ни прокуди, 
немили да се скитат 
и на сън да сричат твойто име. 
Властта обсеби днеска 
алчна клика, народът ти 
навън потърси 
хляб, признание, сполука... 
В кръвта си нося робска 
струна – 
многовековна и трънлива 
на моя страдал, неведнъж народ, 
Ала тракийска сила ме изправя – 
българското царство. 
Пулсира Тервел в мойте вени, 
във мен кръвта на Ботев и на 
Левски вика, 
звъни Април с бунтовен плам 
и Шипка съдбоносно грее, 
покрита с кости на светини.... 
 
 
 

Българийо, велика мъченице! – 
венец ти свивам във поклон! 
 

„Родопа, люлка за сърцето ми“, автор 
Христина Въчева, изд. „Многоточие М”, С. 
2019 
 
 

МОЯТА ЗЕМЯ 
 

Една земя събудих с любовта си 
и в мен се съживиха корени далечни. 
Със житни класове населих 
да милват ручеите вечни, 
моята земя! 
Родопско злато е земята ми, 
разсипано във хълми, равнини. 
И синьото е боднато 
в небето 
и пъстра песен като наниз 
окичва моите гърди... 
Една земя 
от близкото до края, 
от изгрева до късен мрак, 
и стига ми дори  
на вечерта покоя, 
на хляба твой, 
насъщен , драг... 
Една земя ! - погача свята  
и виното в лозниците ? вика... 
И песента ми -  
пречистено злато 
в нечия гайда извива! 
 

 „Усмихнати небеса“, автор Христина 
Въчева, изд. „Светулка 44 Атеней“, С. 2016 

 
 

РОДОПА, ЛЮЛКА ЗА СЪРЦЕТО МИ 
 

Събужда се, като през пролет 
моята Родопа, 
в косите й – треви, земята пие светлина 
и птиците подобно химн 
огласят планината, 
и пее нейната снага – окъпана в дъгата. 
А боровете горди, приказки шептят, 
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за времена размирни, 
за синове, целунали във бой земята –  
безсмъртие коват и 
чувам песен – гласа на планината, 
молитвено отправям взор. 
Родопа!  
Пъстра моя, шарена шевица – 
богата с хората, с тютюнево 
тракийско злато, 
със песните – извили път към небесата, 
ти, люлка за сърцето и душата ми... 
И аз, пречистена заспивам, 
като дете в прегръдката ти свята. 
 

 „Родопа, люлка за сърцето ми", автор 
Христина Въчева, изд. „Многоточие М”, С. 
2019 

 
 

БЛАГОСЛОВЕНА ЗЕМЯ 
 

Тъмнее хребета на планината, 
замислени дърветата мълчат, 
разпорено от рог 
на виторожка дива - 
светлото небе млекото си 
излива. 
Зелена пролетна шевица 
опасва моята земя, 
Родопа ниже огърлица, 
разпръснатите в скута ? 
селца... 
Разсипват обич по полята 
на мама селските ръце. 
Пред хляба и земята ти , 
Българийо, 
в поклон тържествен 
ляга моето сърце. 
И песента на твоите 
мадони, 
благославя земята ми , 
Майсторе! 
 
„Усмихнати небеса“, автор Христина 

Въчева, изд. „Светулка 44 Атеней“, С. 2016  
 

ТРАКИЯ 
 
Земя на благодатно слънце, 
на полски и планински багри! 
На морски полъх и човешка доброта, 
земя любима, най-добрата на света! 
Донесла си от миналото свойте мъки 
и спомена за героична бран, 
горчилката на робство и разлъки 
с вярата на един тракийски капитан. 
Помним имената на тракийските войводи - 
горди българи - кръвта им и днеска ни зове. 
Примерът им към единство днес ни води: 
да бъдем на България достойни синове. 
И въпреки , че имаш спомен – кървав знак, 
във звучната тракийска песен 
носи мъка тя, и дни на радост пак, 
възрадвала и Бога, на свода небесен. 
Ти си слънце като разтопено злато 
и пламва цялата безкрайна шир. 
А звуците нощем даряват те богато 
с благословия и неземен мир! 
 

„Изворен звън“, автор Христина Въчева, 
изд. „Светулка 44 Атеней“, С. 2017 
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СЕЗОНИ, ХАЙКУ 
 

ЦАНКА ШИШКОВА 
 

ЗИМА 
 
*** 
снежни облаци... 
планинският връх   
блед силует 
 
*** 
топла камина 
и чай за двамина - 
бяло безвремие 
 
*** 
бели пътеки 
и прозорци в дантели... 
снимки от стара ракла 
 
*** 
слънчево зайче - 
всяка снежинка 
огледалце 
 
*** 
снежни преспи... 
проблясват рубини 
под шипковия храст 
 
*** 
малък сечко... 
първи кокичета 
в двора 
 
*** 
сняг 
малка сойка 
се чуди 
 

*** 
слънчев ден ... 
бяло кутре опитва 
белия сняг 
 
*** 
първи сняг 
снежно човече 
на тротоара 
 
*** 
мразовито утро... 
топъл аромат 
от квартална фурна 
 
*** 
зима... 
в локвата 
светлините на града 
 
*** 
сняг... 
само следи от птици 
пред вратата ми 
 
*** 
тих снегопад... 
топлината 
на устните ти 
 
*** 
хоризонтът 
все по-невидим... 
зима 
 
*** 
бели покриви 
снежинки следват 
вятъра 
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ПЕСЕНТА НА СЕЗОНИТЕ 
 

*** 
вятърни камбанки - 
звуците 
на моето детство 
 
*** 
цветни венчета 
в придошлата река - 
надпяват се лазарки 
 
*** 
песен на кос 
изпреварва будилника - 
зазоряване     
  
*** 
жътва 
в тишината на нощта 
песен на щурец 
 
*** 
приглушена песен  
на подранили рибари - 
корабна сирена   
 
*** 
лятна буря... 
водни перкусии 
на скалистия бряг 
 
*** 
сутрешни камбани в градския шум          
 
*** 
звук на флейта... 
разлиствам 
стар дневник 
 
*** 
цветни дъги 
и космични звуци - 
планинско поточе 
 

*** 
мида в куфара... 
все още пази шума 
на морето   
 
*** 
звукът 
на старата цигулка... 
отново у дома 
 
*** 
рок концерт... 
всеки пее и танцува 
в собствен стил 
 
*** 
безлюдна алея 
старец потропва  
в ритъма на блус                            
 
*** 
планинска хижа... 
след градския шум 
белоснежна тишина        
 
*** 
коледа ... 
деца звънкат звънчета 
по тихата улица 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

38 

 

ПРОЗА  
 

В ПАМЕТ НА 
 

Д-р ИВАН ПАЧНИКОВ 
 

БИОГРАФИЯ 
 

Роден на 19 януари 1920 г. в Ново село, 
Троянско, (днешен град Априлци). Произ-
хожда от стар възрожденски род. Дедите 
му Нанко и Колю Пачникови посрещат 
Васил Левски в дома си и там, през 1872 г., 
е основан Новоселския частен революцио-
нен комитет. През 1875 г. в същата къща е 
основан и вторият комитет, за подготовка 
на Априлското въстание, в което двамата 
вземат участие. 

 

 
 
Иван Пачников завършва Софийската 

духовна семинария през 1941 г. и Меди-
цинският факултет в София през 1949 г. По 
същото време неговата сестра Неда се 
омъжва за Григор Бояджиев, близък прия-
тел, съратник и сват на Александър 
Стамболийски. Това му дава възможност 
отблизо да общува със семействата Стам-
болийски и Бояджиеви, като по този начин 
се докосва по един неповторим начин до 

земеделската идея, която остава вкоренена 
дълбоко в същността му. 

Четиридесет години д-р Иван Пачников 
е лекар, специалист по костно-ставна ту-
беркулоза, и завеждащ отделение в 
Русенската болница.  

Публикува статии и дописки в местния 
и централния печат. Издава „Кратка исто-
рия на борбата с туберкулозата в Русенски 
окръг” (1987) и „Пътепис до Света Гора 
Атонска - по стъпките на свети апостол 
Павел” (1988). 

Като писател и краевед се утвърждава 
след промените през 1989 г. Автор е на 
книгите: „И аз бях на този свят” (1993), 
„Благослов за Ново село” (2001), „Русенски 
етюди - видяно и преживяно” (2006) и 
„Иван Марангозов” (2008). 

На 8-ми май 2013 г. фондация „Април-
ци” присъжда на д-р Пачников отличието 
„Лицето на Априлци“ за цялостната му 
изследователска и краеведческа дейност, 
свързани с град Априлци, и за високия му 
професионализъм като лекар. 

Д-р Пачников има подготвени за печат 
множество монографии, между които че-
тиритомникът „Балканска четирилистна 
детелина” с избрани произведения за Ново 
село, Острец, Видима и Зла река. 
 

НА ГОСТИ ПРИ БАБА МИ НЕДА 
 

Бях около петгодишен. В един хубав 
пролетен ден баща ми каза на мама да 
ме приготви, че ще ходим на гости при 
баба ми Неда, горе, при Пачниците. Тя 
настоявала да ме види, че не била ме 
виждала от кръщенето ми. Мама ми 
облече чиста дълга риза, като рокличка 
на момиче, сложи ми жилетка, обу ми 
новите сандалки и аз изтичах до портата. 
Баща ми изкара коня си от обора, потупа 
го по врата и по задницата, като му гово-
реше нещо, вчеса го със специална четка 
от двете страни, пак го погали и го върза 
у един кол до портата. Конят беше араб-
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ска порода, с къс лъскав косъм. Имаше 
снежнобели петна на челото и над копи-
тото на предния десен крак. Баща ми го 
ползваше само за езда. Ние с Арап бяхме 
връстници, само че той беше едър, силен 
красавец, а аз бях дребосък, кажи-речи 
колкото главата му. Конят ме огледа 
отвисоко, после наведе глава току до мен 
и аз много се изплаших. Баща ми дойде 
при мен, хвана ме за ръчичката и ме 
накара да погаля коня по челото, по бя-
лото му петно. Той ми каза, че конят е 
много умно и добро животно и много 
обича децата. После започна да го осед-
лава, а Арап ту вдигаше високо глава, ту 
я сваляше до моята и аз плахо го галех. 
Накрая татко му сложи дисагите и ме 
намести на седлото. Конят тръпнеше, 
бързаше, искаше да потича... Най-после 
излязохме от селото. Тръгнахме по 
стръмен път с пъстри поляни, по тесни 
пътечки, под едри дървета, чиито клони 
често се навеждаха до главите ни. Така се 
изкачихме доста високо и стигнахме 
пред една голяма дъбова порта с навес от 
плочи. Отнякъде дотърча грамадно куче 
и като позна баща ми и коня, весело за-
маха с опашка. Баща ми му хвърли голям 
комат хляб, а на мен каза да не се плаша, 
но аз гледах стреснато и кучето, и широ-
кия двор и двукатата къща. Тогава, на 
горния край на стълбата се показа една 
стара жена и ведро ни каза „Добре дош-
ли%. Тате ми прошепна, че това е баба 
ми и трябва да й целуна ръка. Аз това си 
го знаех и се затичах да го направя, а тя 
ме грабна под мишниците, издигна ме 
високо над главата си и там ми рече: 

-Да пораснеш голям като баща си!  
после ме целуна и ме остави на едно 
столче на сайванта, а тя влезе в къщата. 

След малко се върна с голяма паница 
със сушени плодове и захаросан мед. 

Каза, че татко много обичал мед и затова 
станал такъв едър и як. Заразпитва ме за 
кака ми Неда и батя ми Петър, за мама. 
Този ден за пръв път виждах баба си 
Неда, но я обикнах веднага. И сега виж-
дам бледото старческо лице и живите й, 
добри очи. Тя беше забрадена с „бечка”, 
кърпа, минаваща под брадата и завърза-
на на клуб горе на главата. Облечена 
беше с бяла риза с дълги ръкави, с бро-
дирана яка и пазва, с атлазено елече с 
много копченца и гайтани, носеше дълъг 
сукман до глезените и шарена, домашно 
тъкана престилка. Препасана беше с 
широк пояс с чапрази. Беше лека и под-
вижна, много радостна, че ме вижда. Тя 
помоли баща ми да ме остави да преспя 
при нея и аз също му се примолих. Той, 
макар и с неохота се съгласи и си тръгна. 

Когато останахме сами, баба ме заведе 
в кошарата да видя агънцата. Те се подп-
лашиха, но баба им наля водичка да 
пият и те скоро се скупчиха край нас. 
Бяха бели, черни и шарени... някои още 
имаха мартенички по вратлетата. Когото 
им се нарадвах, с баба отидохме и в обо-
ра и там погалих по брадата едно 
кафяво хубаво теленце. Минахме и пок-
рай кочината, където една свиня майка 
кърмеше десетина розови прасенца. Те 
се катереха по нея, боричкаха се, но тя ги 
гледаше безучастно. Накрая, до герена, 
баба ми показа и една кокошчица  кло-
пачка с няколко пухкави пиленца. Като 
ни видя, тя настръхна, прибра челядта 
си и беше готова да се хвърли и изкълве 
всеки, който би посегнал на дечицата й. 
Баба ме предупреди да стоя далеко, а тя 
хвана две пиленца и ми ги донесе в прес-
тилката си. Аз ги галих, радвах им се и 
както баба ми каза, сложих ги до ухото 
си, за да чуя как нежно писукат. Когато 
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ги пуснах в тревата, майка им веднага 
дотича, за да си ги прибере... 

Денят мина неусетно. След залез 
слънце първо си дойдоха овцете тичайки 
и блеейки, за да намерят своите агънца. 
Щом овчарят Цочо отвори кошарата, 
агънцата бегом  всяко намери своята 
майка и почна да бозае. След това един 
по един се прибраха и другите пастири 
и работници. Дядо ми Петър напето 
влезе в двора с коня си. Той беше сух и 
жилав старец, който умело ръководеше 
своя доста голям имот. Беше добър ездач 
и почти винаги караше коня си в галоп. 
Казваха, че до Дамяново отивал и се 
връщал като стихия. Той ме видя, но 
много не ми се зарадва. Познаваше и 
обичаше само своите пет внука, кръсте-
ни на неговото име. Лани, на Петровден, 
беше дал на всеки по двадесет златни 
наполеона, заради името си. Неговият 
домашен прислужник, който се грижеше 
да му носи студена вода от кладенеца, да 
мете двора и да гледа коня му, пое пово-
дите на умореното животно и се зае с 
него. 

Дядо дойде при нас, на сайваната, а 
ние му поляхме да се измие с ибрика. 
Баба сложи паралията с ядене. Донесе 
едно шише с жълта кайсиева ракия и 
кисела туршия. На паралията при дядо 
седнаха чобанина Цочо и слугата Панко. 
Тримата пийнаха по 2-3 чашки, хапнаха 
боб и суха пастърма. Дядо нареждаше 
как утре копачките да копаят царевица-
та на Горния лъг, а също и за идващата 
коситба и жътвата говореше - и тук и в 
село Дамяново. После си изми краката 
със студена вода в големия леген, обу си 
калцуните и отиде да спи в плевнята, 
където имаше постлано легло в прясното 
сено. Баба каза, че обичал да му мирише 
на билки. 

Ние с нея вечеряхме с гъсто овче ки-
село мляко и сирене. На мен рано ми се 
доспа. Баба ми постла една чиста, бяла 
овча кожа и ме зави с топло, меко одеяло. 
Тя запали кандилото пред иконостаса, 
прекръсти се и дълго се моли на колене. 
Попита ме зная ли да се прекръстя и 
зная ли някоя молитва. Аз се прекръстих 
три пъти и казах „Татко наш”, обърках я, 
ама мина... Баба много ми се зарадва, пак 
ме целуна, прегърна ме и легна до мен. 

Сутринта се събудих късно. Всички 
бяха заминали на работа. Пак бяхме 
само с баба. Тя ми даде за закуска слани-
на с яйца и прясно мляко. 

Към обяд баща ми дойде с коня от 
Троян да ме вземе. Вече бяхме на порта-
та, когато баба се развика да почакаме и 
ми донесе коледарска торбичка със су-
шенки. Сложи ми я на рамото, повдигна 
се на пръсти, прекръсти ме и ме благос-
лови: 

-Да станеш истински Пачник! 
Конят ни понесе напред и бързо 

стигнахме у дома. Аз се разплаках, защо-
то още исках да яздя коня с баща ми, а и 
баба... как исках пак да съм с баба! 

Баща ми се върна от дюкяна, обърса 
сълзите ми и ми обеща, че пак ще ме 
заведе при баба Неда. Не усетих как 
сладко съм заспал в прегръдките му. 

Събудих се и дълго се чудих кой кой е 
бил в съня ми - баба ми Неда ли ми е 
баба, или аз съм нейн дядо, защото аз, аз 
съм на деветдесет? 

Разказах този сън с удоволствие, за-
щото в него се преплитат и споменът, и 
мечтата. 
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ПЕТКО ОГОЙСКИ 
 

(01.11.1929 – 23.01.2020) 
 

ТРОХИ ОТ ХЛЯБ 
 

АФОРИЗМИ 
 
* * *  
Съдбата ни е лишила от правото да 

избираме: къде, кога и като какви да се 
родим. Затова пък, в повечето случаи ни 
е дала правото сами да извоюваме като 
какви да си отидем! 

 
* * *  
Жаждата за слава е естествена при-

същност на всеки човек, но тя е, или 
велика дързост, или подъл егоизъм, в 
зависимост от средствата, с които се до-
могва до нея. 

 
* * *              
Неизвестността е най-тихият убиец 

на духа. 
 
* * *  
Легендата е почти винаги разказ, ус-

тановил справедливостта, вместо 
истината... 

 
* * *  
Ние твърде малко осъзнаваме, че ти-

ранията, стискала ни в лапите си цели 45 
години, ни е щамповала почти буквално 
като свое, макар и другоцветно копие... 

 
* * *  
Сълзите, това е душата ми, втечнена 

от мъка! 
 

* * *  
Колко неосъзнат егоизъм има в чове-

ка! Зле ли е – мислейки за тези, които са 
по-добре – се ожесточава. Успокояващо 
му въздейства само мисълта, че има ня-
кои и по-зле от него. 

 
* * *  
Очите ми опипват света, сърцето ми 

го сграбчва... 
 
* * *  
Кулата на нахалниците, пробивните, 

макар здрава и гъвкава, е изградена от 
най-посредствен материал: търпението и 
страхливостта на останалите хора. 
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НОВА ПРОЗА 
 

МИГАЩА ЛАПМА 
 
ГЕРГАНА ХРИСТОВА 

 

Светлината от лампата в чакалнята 
прекъсваше. „Как пък не я оправиха тази 
лампа” – помисли си тя. За пети път ид-
ваше през последната една година и тази 
лампа все мигаше. На ум прехвърляше 
фактите – падна по стълбите, мокро 
беше, току-що измито, толкова е нес-
ръчна и непохватна…  

Извикаха я. Дежурният лекар я прег-
леда – две счупени ребра, множество 
натъртвания, синини… Подготвяха до-
кументи за прием в отделение… Не, не, 
тя не иска, да я оправят и ще се лекува в 
къщи, ще внимава… Как няма как? Само 
две ребра, голяма работа… завива й се 
свят… нещо я дави и не може да диша… 
светлините се завъртат, пода се движи... 
студен е и мирише на белина…  

Колелцата на носилката тракат по 
неравностите, тя ги усеща като хиляди 
игли, забити в нея… унася я сън… 

Събуди се на болничното легло, вър-
зана и накачена с маркучи. Дълго гледа в 
тавана, не й се говореше, не искаше да 
вижда никой.  

Наслаждаваше се на тишината и лип-
сата на въпроси. Страхуваше се от 
момента, в който ще видят че е будна.  

Дочу движение отвън, вратата се от-
вори, затвори очи.  

Позна го по миризмата. Алкохол и 
парфюм… носеше цветя, усети и тях – 
карамфили. „Защо всеки път карамфи-
ли?”... Тя ги ненавиждаше, миришеха на 
гробище. Той ги обожаваше. Седна до 

нея. Кожата й настръхна. Усещаше и 
друг парфюм, не беше сам… същият, 
който усети преди да заспи. Отвори спо-
койно очи. Другият беше докторът, 
който я оперира.  

Той беше както винаги добър, остави 
карамфилите до нея, а тя му се усмихна. 
Каза й, че ще му се наложи да напусне 
работа, ако продължава така да се хаби с 
чистене и да не се пази, ще й намери 
прислужница, хем да й помага, хем дру-
гарка да си има… Пошегува се с лекаря и 
си тръгна. Обеща да дойде довечера пак. 

После процедурата се повтори – со-
циален работник, психолог, тъжни лица, 
много въпроси… Тя отговаряше вяло, 
отричаше… Веднъж каза истината и 
после лежа без помощ в къщи два месе-
ца... той не я докара до спешното. 
„Полиция ли? Не, не е викала, защо, за 
падане от стълби трябва ли… да, нес-
ръчна е, непохватна, често пада, сигурно 
главата й нещо не е в ред, ще отиде при 
личния да…” 

На шестото посещение не се наложи 
да я приемат в отделение, преведоха я в 
моргата… 
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КАРТИНА С ЦВЯТ  
НА СПОМЕНИ 
  

ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ 
 

Зеленото на очите й го обхващаше и 
той потъваше необратимо и безвъзврат-
но. Сякаш беше друг свят. Свят, който 
той не познаваше, но нямаше нищо про-
тив да опознае. Стори му се, че е влязъл в 
някаква приказна история. Чувстваше се 
добре и искаше да се разтопи и слее с 
това зелено, пленило го от първия миг… 

Запознаха се преди седмица. Вървеше 
по брега на морето подритвайки пясъка 
и реейки поглед над вълните. Мартенс-
кият вятър шибаше лицето му, а далечна 
гръмотевица водеше дъжда към сушата. 
Навъсени тъмни облаци отнемаха си-
ньото на водата и правеха пейзажа 
черно-бял. Гларусите допълваха карти-
ната с присъствието си, улавяйки такта 
на прибоя. Последният разказваше жи-
вота си, изписвайки го върху пясъчната 
ивица. Човекът наблюдаваше всичко 
това като мислеше, че няма по-велик 
художник от природата.  

Изпитваше благоговение пред твор-
ческият й ентусиазъм и същевременно 
страхопочитание пред умението й да 
твори чрез стихиите. 

Реши да се поразходи, за да проветри 
и освежи застоялите мисли, да поеме 
пресен въздух и да се отърве от натрупа-
ния в апартамента негативизъм. 

Снимката на жена му го наблюдава-
ше от некролога вече половин година. 
Отдавна изхаби сълзите си, тялото му 
заприлича на мумия, а изпъкналите очи 
придобиха блясък на елмаз. Приятелите 
не го търсеха и той се отдаде на обсеб-
ващата мъка. От тогава всичко около 

него беше черно – дрехите, въздуха, нас-
троението.  

Погледът  му изгуби способност да 
различава цветове. Ето и сега, когато се 
разхождаше, времето като че ли течеше в 
кинескопа на черно-бял телевизор. И 
макар пролетта да пристига в цветна 
премяна и нея възприемаше по същия 
начин. Сякаш придоби алергия към 
всичко цветно и очите му отново про-
сълзиха. Започна да носи тъмни очила. 
По този начин виждаше света такъв ка-
къвто искаше – черно-бял. Такава бе и 
скалата с причудлива и неясна форма. 
Когато приближи достатъчно, за да се 
изясни фокусът на зрението му, забеляза 
фигура, може би на жена! Чудеше се 
какво би правил човек там и то във време 
като днешното! Дъждът започна да раз-
сича въздуха с редки ледени капки, но 
любопитството го поведе нататък, към 
необичайното място. 

Когато пристигна, оприличи скалата 
на малко плато. На самия ръб надвесен 
над вълните, стоеше жена с нещо бяло в 
ръце. Лист хартия или кърпа! Спря на 
двайсетина метра за да не я стресне. Не 
знаеше какво е намислила, но реши да 
прояви самоинициатива и да я спаси. 
Едва ли беше го забелязала. Каза си, че 
трябва да остави чадъра, за да са свобод-
ни ръцете му. Дъждът се усилваше, 
вятърът напираше, морето се вълнуваше 
в синхрон с тях, а той не отделяше очи от 
нея. В момента на допира до скалата 
пред него избухна светлина. Бяла като 
безкраен киноекран. Запита се къде из-
чезна всичко? Почувства се малък като 
прашинка. Прашинка, която не вижда-
ше нищо друго, освен безкрайното бяло 
и чува единствено несекващ тътен. Яв-
лението му се стори интересно от гледна 
точка на физиката… всъщност не беше 
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ли на някаква скала, където наблюдава-
ше някаква жена? 

– Не, това не е възможно! Та аз съм 
прашинка! А прашинките не могат да 
разсъждават, нито да говорят, нали? Си-
гурно сънувам! Ехоо, има ли някого? 
Чува ли ме някой? 

– Защо си тук? – чу непознат глас зад 
себе си. 

Когато се обърна, за да види кой го-
вори, едва не припадна. Поне така му се 
стори, защото бе забелязал, че няма кра-
ка, нито тяло. А само очи, но и за тях не 
бе сигурен. Срещу  него стоеше огромна 
уста с червени устни, чийто глас вероят-
но беше чул. Преодолявайки неверието 
си с мисълта, че всичко е само сън, рече: 

– Мен ли питате? 
– Вероятно, защото не виждам други-

го – отвърна устата, разкривайки два 
реда бели зъби в перфектна усмивка. 

– Но, но… как е възможно? 
– Кое, една уста да говори ли? Нали 

това й е ролята. 
– Да, но сама уста… 
– Не си ли слушал, че „В началото 

беше Словото…” 
– Боже, как… 
– Е, чак пък Бог, но благодаря за ком-

плимента! 
– Не исках да кажа това, но да не би 

наистина да си Той? 
– Нито Той, нито Тя! Аз съм То – твое-

то съзнание. 
– Как така? 
– Аз, ти все едно, дори този безкраен 

бял екран. Погледни в него и кажи ня-
каква дума, която и да е! Хайде! 

– Добре! Дърво – току-що изрекъл го 
и то се появи върху платното съвсем като 
истинско. 

– Продължавай! – рече устата. 

– Скала! – и тя изникна от нищото 
пред него. 

– Давай смело! – окуражи го тя. 
– Море… облаци… дъжд! – всичко 

никнеше незнайно откъде и заемаше 
мястото си, все едно винаги е било там. 
Бялото постепенно отстъпваше място на 
цветовете, които даваха форма на думи-
те и ваеха неповторим пейзаж. 

Продължи да експериментира с нови 
думи – къщи, пътища, растения, живот-
ни. Словото вършеше своята работа 
твърде лесно, а скалата му се струваше 
определено позната, но какво ли й липс-
ваше? Затова реши да е по-смел: 

– Жена! – изрече някак си повелетил-
но. И тя се появи, на ръба на скалата. С 
нещо бяло в ръце. 

– Аз, аз, аз! – викаше неистово, веро-
ятно спомнил си за намерението да я 
спаси. Гласът му заглъхна и стана немо-
щен. Изчезваше като в някаква фуния. 
Срещу себе си видя Устата, която зас-
мукваше като торнадо и унищожаваше 
сътворената от него картина. Тъй като 
беше част от нея, действието го повлече в 
скоростно спускане към малка черна 
точка. Шеметното приближаване към 
нея увеличаваше размерите  и цвета й, а 
той се смаляваше и гореше в червено. 
Точката бе се превърнала в огромна си-
ньо-зелена планета, в която така 
стремглаво щеше да се разбие.  

Точно, когато трябваше да се случи, 
чу гръмовен тътен и удар в гърдите, от 
който очите му се отвориха широко. 
Срещу себе си видя устата и конвулсия 
от паника премина през тялото му. 

– Защо си тук? – попита го тя. 
– Мен ли питате? – и едва изрекъл го, 

доби усещане за deja-vu. – Ти си моето 
съзнание, нали? Пред него се стелеше 
зелено петно  и той потъваше в него не-



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

45 

 

обратимо и безвъзвратно. Сякаш беше 
друг свят. Свят, който той не познаваше, 
но нямаше нищо против да опознае. 
Стори му се, че е влязъл в някаква при-
казна история. Чувстваше се добре и 
искаше да се разтопи и слее с това зеле-
но, пленило го от първия миг… 

– Хей, не се унасяй отново! – чу бли-
зък глас. 

В следващият момент погледът му се 
проясни и той видя най-прекрасните 
зелени очи, които могат да съществуват 
у една жена. Не можеше да отдели пог-
лед от тях. Едва сега разбра какво е да се 
чувстваш като хипнотизиран. Изпълва-
ше го блажено бездействие, но се сепна 
от собственото си възприятие за цветно 
възприемане на света. Обхвана го нов 
пристъп на паника, защото преди шест 
месеца пожела да вижда черно-бяло и 
как стана не разбра, но се получи. След 
това даде обет да възвърне цветните си 
сетива, само ако Господ  реши, че има на 
света друга жена, с която могат да бъдат 
щастливи. Малко егоистично от негова 
страна, в онзи  момент да мисли за собс-
твеното си щастие, но тогава беше сляп 
от мъка и мислеше, че това няма да се 
случи докато е жив. До преди малко. 
Защо ли се сети за фразата на Уилям 
Купър: „Неведоми са пътищата Господ-
ни”? Поуспокоен от нея отвори широко 
очи и чу несвойствения си глас да изри-
ча: 

– Прости ми ангел мой! 
– Ха-ха, изглежда мълнията здраво те 

е праснала, но си късметлия! – каза зеле-
нооката нимфа с червеникавата коса. – Е, 
чак пък ангел… но благодаря за комп-
лимента! 

Не искаше да уточнява, че това бяха 
думи насочени към съпругата му, която 
може би наблюдаваше сцената от олов-

ното небе и реши да продължи разгово-
ра: 

– Коя сте тогава? 
– Най-обикновена художничка, тър-

сеща вдъхновение в природата, но 
вместо това станах свидетел на най-
чудното превъплъщение. 

– Наистина ли? 
– Разбира се – засмя се тя. Мисля, че 

си Зевс, който слезе в човешки образ на 
този бряг. 

– Не помня нищо от предишния си 
живот като Олимпийски бог, но сега 
пред мен е най-прекрасната богиня! 

– О-хоо, май се съвземаш твърде бър-
зо за човек! 

– Човек се съвзема толкова бързо, 
колкото му позволи заобикалящата го 
среда. 

– Тези житейски прозрения да не ти 
ги втълпи мълнията? 

– Дори не се познаваме, а вече се за-
яждаме – каза той и понечи да подаде 
ръка, но изохка от болка. 

– Спокойно, стой спокойно! Линей-
ката вече идва. И не забравяй да 
благодариш на дървото отклонило не-
бесния гняв към себе си! 

– Едва ли ще ме разбере, но след като 
настояваш. По-скоро ти си тази на която 
трябва да благодаря. 

– Не знам дали този е най-добрият 
начин на запознанство, но го възприе-
мам като знак свише. Идвам тук всяка 
неделя. Когато се оправиш, ако все още 
ме помниш, можем да продължим разго-
вора си… 

„…оранжево-бяла линейка пръскаше 
синя светлина на фона на проясняващо-
то се небе. Пронизителната й сирена 
заглъхваше в мъгливия следобеден град. 
Златисто слънце надничаше зад перде от 
скъсани сиви облаци. Синьо-сивото, 
доскоро, бурно море отмерваше пулса си 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

46 

 

със самонадеяни вълни, разбиващи илю-
зиите си в твърдия брак между пясъчно-
жълта скала и зелени водорасли. Обго-
рено от мълния дърво със зелена корона 
и жилави корени уверено стоеше на 
каменния престол, от който наблюдава-
ше колебливите морски настроения. 
Жена около трийсетте с дълга червена 
коса и закичена жълта хризантема стое-
ше пред платно с четка и палитра в ръце. 
Извърнала поглед след линейката, не 
забелязваше закачките на вятъра с раз-
пуснатата й резедава риза…” 

Възрастната жена обърна картината. 
Надписът на гърба гласеше: „За спомен 
от едно необикновено запознаване!” 
Следваха нейният подпис и дата отпре-
ди трийсет години. 

Тя изгледа с умиление тичащите око-
ло нея внуци, изтри с длан насълзените 
си зелени очи и окачи картината на мяс-
тото й. Някой ден щеше да им разкаже за 
необичайното запознаване с дядо им, 
който толкова много ги обичаше. А сега 
може би ги наблюдава с любов от светло-
синьото небе. Да, да, няма как да е 
другояче! Там някъде трябва да е домът 
му, нали е гръмовержец. 

 

Първа публикация в "Конкурсът",  
© изд. "СНЦ - Пътуващите книги на 

Стара Загора", 2017 
 

НЕВИДИМАТА РЪКА 
 

ИВАН СЕЛАНОВСКИ 
 

разказ по действителен случай 
 
През 1950 г. Партийното ръководство 

в родното ми село, взе решение вършит-
бата да се извърши извън селото, на 
определено за целта място. Тази дирек-
тива засягаше само стопаните, обявени 
от партията за „кулаци“. Така се се обра-
зува „Кулашкият склад“. Жътвата 
свърши, добивът бе голям. „Кулаците“ 
от селото превозваха снопите от ранна 
утрин до късна вечер. Охраната на скла-
да беше тяхно задължение. Изпращаха 
по-големите деца. Разпределихме се на 
смени – дневна от трима и нощна, от пет 
човека. 

Юли месец. Дните дълги..., дълги...., 
сякаш – безкрайни. Нощите – мимолет-
ни, изпълнени с духът на узряла 
пшеница. Звездно небе... Съзвездия... 
Усмихнала се луна.  

Една безкрайна романтика под нео-
бятния златисто-пламнал небосвод. В 
тези идилични нощи, когато се съби-
рахме с момчетата от нашата смяна да 
охраняваме склада, говорехме за какво 
ли не.  Ех, незабравими години.... Глъч и 
смях до полунощ! Но, ето че дойде време 
за вършитба. Вършачката с гърмящия 
трактор ще влезе между камарите, ще 
бумти, ще тропа, а житните зърна ще 
падат като безброй жълтици и ще пъл-
нят хамбарите. Стопаните водеха 
разговори помежду си кой на кого да 
помага с работна ръка. Трябва снопи да 
се подават за вършачката, слама да скла-
дира, плява да се събира... Отговорност! 
Зърно се прибира. Хляб за цяла година! 
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Ами за посев, за наряди... Леко ли е?! 
Селска неволя. Откъде ли не идва????  

Ала два-три дни преди вършеенето 
да започне се случи нещо ужасно, нещо 
непоправимо!!!! 

В събота срещу неделя, през нощта.... 
Не беше ред на моята смяна. Свободни 
бяхме. Други бяха. Между тях и едно 
момиче, едва на 14 години. Пепа, от 
Първановия род.  

Този ден родителите ми дадоха по-
чивка. С моя съсед и приятел Гошо, 
решихме да отидем на плаж на река 
Дунав. Тръгнахме сутринта, докато е 
още рано и хладно. Той, със своята прия-
телка, а аз с моята. Път – един час. Не 
вървяхме, а просто летяхме с крилата на 
младостта. Чудесна утрин, предвещава-
ща чудесен ден! Ето ни пред реката. 
Прекосихме ръкава на малкия Дунав, 
който почти бе пресъхнал през лятото. 
Стъпихме на остров „Есперанто“, а отта-
тък – голямата плавателна река и 
Румъния. Пред нас се стрелна плажната 
й ивица, обхванала крайбрежието на 
острова. Самият остров - изпълнен с 
върби, ракита, осеян с треви и вековни 
дървета, сред които ята от комари. А 
ситнозърнестият пясък, сякаш пухкав 
килим върху плажа, отразява с брилянт-
ни отблясъци искрящите слънчеви лъчи. 
Водата – топла, приятна... Рибките про-
зират като през огромен аквариум в 
прозрачните води. При тая пленителна 
гледка, при това неповторимо сияние, не 
ни оставаше нищо друго: плуване, къпа-
не, любуване....Ето ни по бански – 
гмурваме се под водата – пляс-пляс – и 
пак над водата. Пръскаме се с нея, пре-
върнали я в сребристи капчици. 
Същински сме деца... До нас с Гошо са 
любимите същества – това е младостта: 
желание, полет, надежда! Денят неусет-

но преваля. Слънцето клони към залез. 
Със загорели гърбове поемаме обратно 
по прашния път към селото, готово да се 
сгуши под завивката на заспиващия мо-
рен ден. Босите ни крака шляпат из 
праха, а зад нас се извива тънка сива 
пелена.... Доволни и щастливи от изжи-
вените мигове на плажа, стигнахме в 
селото. Полумрак. 

Отдалече във въздуха се носи упой-
ваща миризма на изгоряло, някъде 
откъм селския баир. Неволно попитах: 

-На какво ви мирише?  
-Не на рози – отговориха. 
Тъмна сянка се спусна по лицата ни. 

Шегите спряха.  
Ето ме у дома. Татко и мама обезпо-

коени попитаха: 
-Ваньо, разбра ли, че нощес са запа-

лили „Кулашкия склад“? Но нашите 
снопи не са изгорели. Слава Богу!...  

Мама ми се кръсти и продължава: 
-Пожарът е изгасен. Ходихме с баща 

ти. То... пожарни от Оряхово и Враца, 
народ. Пълно с милиция... Ченгета! Доб-
ре, че нощес не си бил и ти. Бог да те 
пази! – пак се прекръсти. - Знаеш ли, че 
има задържани?! Момичето на Първано-
ви. Откарали я във Враца.  

 

*** 
В събота през нощта, очите потърси-

ли съня.  
-Пепи, - рекли момчетата – ако ис-

каш, един час ти да наглеждаш снопите, 
та да поспим, а после ние – ти ще спиш? 

-Добре – отговорила тя. 
Потайна доба, глуха нощ! Пепа едва 

долавя ударите на сърцето си. Обикаля 
камарите: един, два, три пъти – няма 
нищо обезпокоително. Очите й премиг-
ват, затварят се, но тръгва отново. Преди 
да стигне до последната камара, недалеч 
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от царевичната нива, видение: драсва се 
клечка кибрит от „невидима ръка“ - 
лумват огнени езици, осветяват нощта! А 
ръката – потъва в избуялата царевица. 
Пепа пищи, сълзите давят гласа й. 

Момчетата се будят ужасени. Обаж-
дат се в Оряхово и за броени минути 
пожарната идва. Пристига и от Враца. 
Пожарът е потушен. Местната милиция 
задържа всички от охраната. 

А оперативният работник от ДС не-
въздържано псува, изпуснал нервите си.  

-Вашта мамка кулашки копелета, вие 
ли запалихте снопите?! Сега ще ви на-
уча... - и вади пистолета.  

Не стреля. От Оряхово идва джипката 
на МВР. С нея откарват само Пепа, с 
белезници. Селяните гледат със свити 
сърца. 

 

*** 
Следствието започва веднага. Следо-

вателят пита: 
-Как се казваш, момиче? 
-Пепа Първанова. 
-На колко си години? 
-През септември ще навърша 14... 
-От кое село си? 
-От Селановци. 
-Хъм.... От Селановци, кулашкото се-

ло. Сега ми разкажи кой кулак – баща ти, 
или някой друг, ти нареди да запалиш 
склада?! Виждам – малка си. Сама не си 
решила. Ако ми кажеш – започна хитро 
следователят – ние ще те пуснем. Ти 
само ни го съобщи и готово. Ще си у 
дома. При родителите, а? Хубаво, нали? 

Пепа го гледа смълчано, замислено. 
Той чака... Но чашата на търпението 
прелива. Свил се като хищник, следова-
телят крещи: 

-Казвай! Тук всички си признават!  

Пепа вътрешно трепери – не от страх, 
а от несправедливото обвинение. Съби-
ра сили и говори: 

-Не!... Не съм запалила снопите, нито 
някой ме е карал да го сторя! „Невиди-
мата ръка“ драсна клечката. Това е! 

Следователят съска: 
-И майчиното си мляко ще кажеш, 

кулашка кучка! - пристъпва към нея, 
повдига брадичката й и с тежката си 
ръка я удря през лицето. 

Бузите пламват, подът се отмества....  
-Казвай, мръснице! 
-Аз казах! Друго няма!!!! 
 

*** 
Минаха два месеца и я освободиха. 

Травмата дълбоко бе засегнала детската 
й душа! Пепа вървеше из бащиния двор 
и тихичко повтаряше: „Пожар... По-
жарррр.... Не съм аз! „Невидимата 
ръка“.... 

Един ден се скри в кукуруза – там, в 
ку-ку-ру-за-а-а-а-а. 

Прибраха я в психиатрията. Не мина 
много време и се чу, че е починала.  

В селото вече никой не говореше за 
случилото се, но и днес селановчани не 
знаят кой запали пожара...  

 

Други публикации – в. „Литературно 
земеделско знаме”, брой 2/2017, 

© „Спомени от мрака на тоталитар-
ната нощ”, Иван Селановски, изд. 
„Мултипринт”, С., 2018 
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ПО ОНОВА ВРЕМЕ 
 

МАРУСЯ НИКОЛОВА 
 
Последните дни на септември изти-

чаха, когато най-сетне се реших да 
предприема онова пътуване, което все 
отлагах. Става дума за къщата на леля 
ми, която унаследих преди година. Не 
успях да я изпратя в последния й земен 
път, защото бях на специализация в 
чужбина. Лекар съм, все още млад и ам-
бициозен. Това от една страна ми тежи, 
но от друга ме теши. Не бях я видял 
мъртва и тя щеше да остане в съзнанието 
ми с гладкото си румено лице. Пълнич-
ка, по-скоро ниска, отколкото средна на 
ръст, но подвижна, сърдечна, емоцио-
нална и само на седемдесет и две. Тя 
отдавна бе вдовица, нямаше деца и аз 
бях любимият племенник, поради липса 
на други. 

Умееше да разказва и докато разказ-
ваше, плетеше. Повечето от историите 
бяха измислени изцяло или почти. Но 
винаги започваха по един и същ начин: 
„По онова време бях на осем; по онова 
време бях млада булка; по онова време 
имаше голяма суша...“. Краят често из-
ненадваше и нея, защото историите се 
преплитаха, прекрояваха и героите 
объркваха места и роли. Но винаги ме 
оставяха с отворена от възхита уста. Апе-
титът ми, незнайно как, се повлияваше 
от това. Настървявах се на храната, за 
огромна радост на милата ми леля. За 
нея кулинарията бе изкуство и държеше 
да бъде оценено. Във всяка гозба имаше 
копър и зеленчук от градината й. 
Тенджерите къкреха върху зиданата 
печка на двора, а под лозницата се ши-
реше маса с две пейки. Порциите се 

редяха красиво – по средата голяма 
елипсовидна чиния със салата от печен 
патладжан, домати и краставици, заоби-
колени със сирене и маслини. До нея съд 
с пърлени люти чушки в чесън и зехтин. 
Това бе постоянното, а различното бяха 
десертите – леки, не много сладки. 

Винаги се разстройвах, когато вакан-
цията свършваше. Но се прибирах 
наедрял, със слънчев загар и обогатен с 
преживявания. Те са се отбелязали в 
паметта ми до ден днешен.  

Колата ми с мъка се провря през стес-
нената улица, обрасла с магарешки 
бодил. Тя се преплиташе с пътеката, 
която водеше към царевичната нива на 
единствения съсед бай Стамен. Къщата 
му беше от другата страна до шосето, но 
той бе поел задачата да наглежда имота. 

Излязох от колата и надничайки през 
оградата, неусетно започнах да търся с 
очи леля. Сякаш очаквах да я открия 
сред избуялите плевели, поглъщащи 
самонасадилите се бобени шушулки. 
Несъмнено градината от ден на ден ще-
ше да става все по-зле, докато лехите не 
изчезнат. Но в паметта ми щяха да оста-
нат буйните растения със сочни крехки 
стебла, които учудващо издържаха изо-
билието от боб, бакла, грах и любимата 
бамя на леля, която имаше превъзходст-
во в градината. Питах се дали ще мога да 
заспя тази нощ при толкова спомени, 
нахлули в съзнанието ми. 

Отключих вратата на едноетажния 
дом, но не се решавах да погледна вътре. 
Обзе ме вълнение, след което плисна 
тъга. Исках да запаля цигара, но се сетих, 
че съм ги отказал. Най-сетне се реших и 
прекрачих прага. И първото нещо, на 
което се натъкнах, бе плетката с недо-
вършен терлик и пъстрият пеньоар на 
леля. Знаех какво ще открия в джоба му 
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и наистина го открих – мускалче с розова 
есенция, която обожаваше. Почти във 
всяка дреха с джоб се намираше такова. 
Дори усещах дъха му. Разтворих про-
зорците, за да раздвижа застоялия 
въздух, и влязох в кухнята. Зарадвах се, 
когато открих неразпечатан пакет с ка-
фе. Електричеството беше прекъснато, 
затова стъкнах огън навън и сложих 
джезвето.  

Здрачаваше се, когато внезапно се по-
яви любимата котка на леля – рижата 
Пепа. Тя се изненада от моята поява. Не 
ме позна и се стрелна в плевника, където 
се беше устроила. Но след като й подх-
върлих колбаса от сандвича, се 
престраши и влезе с мен в къщата. Тази 
компания ми беше необходима за овла-
дяване на ускорения пулс. След като 
подготвих свещите и леглото, се разгово-
рих с котката. На всеки въпрос тя ми 
отвръщаше с „мър“, но не направи опит 
да влезе в леглото ми, защото помнеше 
забраната на леля. Откачих гердана от 
изсушени лимонови кори, които леля 
рендосваше в сладкишите, и си поиг-
рахме с него. 

Вече си бях легнал, когато забелязах, 
че Пепа прави странни движения – 
снишава се, напряга взор и души подоз-
рително. Зная, че животните са по-
чувствителни и предпазливи от хората, и 
застанах нащрек. Стори ми се, че външ-
ната порта изскърца и в същия този 
момент свещта угасна. Запалих я отново. 
Ослушах се и реших, че така ми се е счу-
ло. Но котката задраска по вратата и аз я 
пуснах навън. Огледах се, не видях нищо 
обезпокоително и отново си легнах. Съ-
нят дойде веднага и чух гласа на леля: 

–Изглеждаш изморен. Гладен ли си? 
Успя ли да хапнеш нещо от градината? 

–Да, лельо – отговорих, – прасковите 
са узрели, сините сливи също, а ябълки-
те са покрили земята. 

–Щеше да е добре майка ти да дойде 
и да направи нещо за зимата. 

–Лельо, нали знаеш, че тя подготвя 
научен труд. 

–Е, професорите са така – пишат тру-
дове. Други да се трудят в градината... 

Леля грабна плетката и иглите заиг-
раха в пръстите й. Обясни, че застудява и 
трябва да ми довърши терлика. Успо-
редно с това подхвана разказа си: 

–По онова време най-хубавата мома в 
селото беше Гана. Тя лудееше по баща 
ти, но той си избра учена жена от града... 

Леля подробно описа историята, но 
този път краят й ме удиви – правилно е 
постъпил! Гана не родила дете, а майка 
ми дала живот на най-умния, красив и 
добър племенник. Никога не съм й каз-
вал, че я обичам, но моят поглед бил по-
силен от всякакви думи. Молеше ме да 
не бързам да продавам къщата, а да из-
чакам осем години, за да има къде да се 
прибира нощем... 

Беше седем сутринта, когато светли-
ната се сля с тишината. Скочих от 
леглото с чувство на облекчение, че е 
било сън, а не действителност. Но когато 
сведох поглед към креслото, видях до-
вършения терлик. 

Набързо събрах багажа и го метнах в 
колата. Отпраших към шосето, потънал в 
размишления за това, което се бе случи-
ло и което не бях в състояние да си 
обясня. 

Нямах нагласа за неща, за които лип-
сва научно обяснение и бях 
подозрителен към чуто и прочетено, 
съдържащо мистика. Намирах за смехот-
ворни твърденията, че отвъдният свят е 
на една ръка разстояние и можем да 
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установяваме контакти с близките си в 
него, а свръхсензитивните могат да чуват 
и виждат извън физическите си сетива. 
Заковах спирачки край портата на бай 
Стамен, за да го помоля да се погрижи за 
Пепа и да му оставя пари. И тогава чух 
най-странното нещо: леля му се явила на 
сън и го помолила за същото. Казала, че 
може да задържи за компенсация казана 
за ракия, с който му услужила. 

Ако не бях видял с очите си довър-
шената плетка и не чух поредната 
история на леля, щях да се изсмея и да го 
обвиня в присвояване на чужда собстве-
ност. Но сега кимнах безмълвно и му 
подадох парите, които не взе. 

 

ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КОРЕНИ 
 

ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 
 

Когато в първите години на новото 
хилядолетие границите се отвориха и 
дълбоко замразени истини започнаха да 
никнат като гъби, „възкръснаха” поне 4-
5 нови легенди и предания за произхода 
на българския дух и ген.  

Учени и недоучени археолози, исто-
рици, журналисти и свободни 
пътешественици - изследователи, хукна-
ха по всички краища по света да търсят и 
да ни „шашват” с какви ли не сензации. 
Може би някои любознателни читатели 
си спомнят, че една от първите сензации 
беше някакво „научно” съобщение, че  
произхода на  българския геном водел 
началото си от… Сахара! Но доколкото 
съм чел и слушал, най-достоверни, под-
платени с научна фактология, се оказаха 
словесните и археологически доказател-
ства в полза на нашия индо-азиатски 
произход, а още по-точно историята ни 
започва с появата и развитието на Куб-
ратовата Велика Болгария… 

Като  строителен работник, бидейки 
и пътешественик за кратко време по тия 
свещени за нашата история земи, аз 
имах възможност почти при всяко посе-
щение в дома на някой местен приятел 
или приятелско семейство, да се сблъс-
кам „челно, виртуално” с фрагменти от 
онова историческо време като легенда, 
предание или препредаван от уста на 
уста спомен. Иска ми се да споделя нещо 
по темата, без претенции за историческа 
достоверност…  

В един почивен следобед, с един мой 
колега, се озовахме на една маса с местно 
семейство. Почерпихме се взаимно с 
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наливна бира – друг алкохол в общест-
вени заведения не се сервираше. Мъжът 
се оказа краен продукт на украинец и 
рускиня, а жената – казанска  татарка. И 
те като нас, дошли в Мубарек, да припе-
челят по някоя рубла за преживяване. 
Разговорът потече леко, искрено и сър-
дечно, както се казва. След третата халба 
Володя ни покани на гости у тях. Може 
би се досещаше, че щеше да има и нещо 
„яко и силно” за допиване, от нас. При-
ехме със задоволство поканата. Минахме 
първо покрай общежитието да вземем 
две бутилки коняк „Екстра”, от дълбо-
кия запас и след двадесетина минути се 
озовахме в техния гостоприемен дом. 
Посрещнаха ни сърдечно, като скъпи 
гости, с отрупана маса със салати и какви 
ли не деликатеси. Основното ядене, ма-
кар и полуфабрикат, беше също 
чудесно. Жената, изглежда, беше добра 
дегустаторка и остана възхитена от „бо-
жествения” ни коняк и помоли едната 
бутилка  да бъде запазена, та като отиде-
ла на гости в родния Казан, да почерпи 
своите близки с този еликсир.  

Към края на вечерята разговорът 
стигна до дежурната историческа тема. 
Тогава жената вдигна чашата си и неп-
ринудено, естествено  възкликна: 

- Да вдигнем тост за нашия общ, бол-
гарски  корен! И още по-точно: че и ние 
сме издънка от този корен! 

Аз и колегата Георги се спогледахме 
усмихнато, недоверчиво, в смисъл „Как-
ва шега?!”, но приехме тоста. После за 
наша изненада, домакинята съвсем се-
риозно ни поднесе една версия, заучена 
в първите си две студентски години по 
история в Казанския университет, макар 
че по финансови и здравословни при-
чини не могла да завърши висшето си 
образование… 

- Да, скъпи приятели! – продължи тя. 
– Ние произлизаме от вас, болгарите на 
хан Кубрат. Един от синовете му е осно-
вал нашата държава – Булгар, сегашния 
Татарстан. Другият, Аспарух – вашата 
България, третият – продължил рода в 
Италия, а последният – в Македония…. 

И ние знаехме нещичко за нашата 
далечна история, възразихме за версията  
около съдбата на най-големия син на 
Кубрат – Бат Баян. Но домакинята оста-
на непреклонна в твърденията си: 

- Прави сте донякъде, но трябва да се 
знае предисторията. Да, той загинал 
като герой във войната с хазарите. Но 
защо и как по-точно? Пъзелът едва сега 
се подрежда от най-новите археологи-
чески открития и други документи на 
глинени плочки и специално обработе-
на кожа. Хазарският кан дълго време 
пращал посланици да искат единствена-
та дъщеря на Хан Кубрат за своя жена. 
Но висшият хански съвет упорито отказ-
вал тази женитба, тъй като всички 
познавали вероломството на хазарите. И 
кръвопролитната война, с хиляди жерт-
ви от двете страни, започнала. Бат Баян 
бил тежко ранен и попаднал в плен. 
След войната хазарите го продали на 
странстващи арабски търговци като роб, 
заедно с много болгарски пленници. Но 
животът му не свършва тук. Когато кер-
ванът на търговците преминавал през 
Анадола, той бил нападнат от един въо-
ръжен кюрдски отряд. Командирът на 
нападателите, щом разбрал че между 
пленниците бил и най-големият син на 
Хан Кубрат, Бат Баян, веднага заповядал 
да бъде освободен. Кюрдите били бла-
госклонно настроени към най-важния 
пленник, тъй като в много минали битки 
били съюзници на Кубратовата конни-
ца, а и защото вярвали, че имат много 
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общи езикови връзки с балканските на-
роди, основали Аспаруховата държава… 

Спорът стана още по-разпален, защо-
то аз познавах в най-общи линии и 
другата версия за  смъртта на Бат Баян, 
според която той наистина бил смърто-
носно ранен в лютата кулминация на 
битката с хазарите, че повалил със сабята 
си много бойци от свитата на  хазарския 
каган, че неговите телохранители, с це-
ната на живота си, го измъкнали от 
бойното поле, за да го погребат в Киево-
Печьорската лавра като… Иля Морумец! 
Тази версия ми изглеждаше най-
неправдоподобна и незащитена, затова 
се бях заел да питам и разпитвам местни 
хора какво знаят за  Иля Морумец, в кой 
век и в кои години е живял, какво е него-
вото родово потекло, за да се направи 
някаква приблизителна съпоставка с 
историческата истина за Кубратовата 
Велика Болгария.  

Но никой, нищо не знаеше! 
Оставям този наш разговор, тази про-

вокативна загадка за съдбата на най-
големия син на Хан Кубрат, с открит 
финал.  

От една страна, никой дилетант, без 
необходимата научна подготовка, няма 
право да прави изводи и заключения от 
подобни случайни разговори или от 
житейски мнения на най-ниско ниво. От 
друга страна, нали и учените историци 
и археолози градят своите прогнози, 
хипотези и заключения, тръгвайки точ-
но от такива предания и разкази на най-
обикновени хора-информатори...   

СОФИЯНСКИЯ 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 
Дойде един софиянец в село и запри-

казва сладки-медени колко добре се 
живеело в големия град, как имало хляб 
за всеки. Това с хляба не го вярвах, щото 
трябват време и силни ръце. А точно тия 
две неща ги нямат софиянци. 

Бях поседнал в сенките на бай-
Дамяновия орех, а откъм кръчмата до-
литаше приглушено говорене. Баба ми я 
наричаше „хоремаг”. Названието може-
ше да се тълкува и като сбор от 
значението на две думи – хора и мага-
зин, но всъщност трябваше да съчетава 
представата за хотел, ресторант и мага-
зин едновременно. Беше си все същата 
паянтова сграда, да се чудиш как не се 
срутваше. 

Разказваше Софиянския едни неби-
валици, ама аз някак си им повярвах. И 
взе да ме тегли към шумотевицата. Беше 
ми поомръзнала тишината, хората – 
едни и същи, познавах им страховете. И 
се кандардисвах да се разходя по „Ви-
тошка” и аз. Навсякъде имало 
изоставени сгради, просторно било, мо-
дерно. Щях да си вия на воля по етажите, 
по асансьорите, в подземните гаражи. Да 
стряскам всякакъв народ.  

Снощи при англичаните влязох в 
Гугъл и разгледах снимки. Като цъкнах 
„Изоставени сгради в София”, и ми из-
лязоха доста. Беше си екзотика – бетон, а 
не кирпичени тухли. 

Стана съвсем тъмно. Листата на ореха 
ми разказваха своите истории, ама тая 
вечер аз не ги слушах. Разсейвах се с 
подземните гаражи, легнаха ми на сър-
цето. Не исках повече да се местя по 
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хамбари и по плевни, да обирам паяжи-
ните по селските тавани. 

Софиянския излезе от кръчмата. 
Спря се под ореха. И да, започна да пи-
кае, като си тананикаше нещо. Дявол 
мой, едва успях да спася косматите си 
крачища. Тръгнах след него по кривите 
улички. 

-Виждам те! – внезапно оповести Со-
фиянския. 

Ококорих  се, мислех, че в тая тъмни-
ца аз сам не се виждах. 

-Виждам те и те чувам... 
-Обикновено ме чуват, ама не ме 

виждат – казах аз. – Да не би селската 
ракия да е вълшебна? 

Човекът се засмя и ме хвана за косма-
тата ръка: 

-Почерпиха хората. Пил съм, ама мо-
зъкът ми щрака. И да ти кажа 
правичката, аз днес поизлъгах... Слушай 
сега, после казвай, каквото имаш да каз-
ваш...  

Викали му Софиянския, защото пръв 
се заинатил да се мести. Ей тъй, свят да 
видел, на късмет да му тръгнело. И тръг-
нало. Хванал се шофьорче с един 
тарикат. Избутвал му нощните смени с 
таксито.  Делели парите. Добър бил ор-
такът му... 

-Умря моят човек – отсече някак из-
веднъж Софиянския. – Утрепаха го. 
Криминалните казаха: „Инцидент”. Къв 
инцидент, бе? Трима срещу един... Ама 
аз съм виновен. Тогава имах среща с же-
на – хубава, оперена. И се смених с авера. 
Мрънка, мрънка, па се съгласи. За една 
нощ само. И да се случи. Казаха: „Пияни 
или дрогирани били... Още разследвали. 
Взели всички оборотни...” 

В такива моменти мълчанието беше 
гадно, затова попитах: 

-Ами радиостанцията? 

-Не я поправихме тоя ден.  Отложих-
ме – въздъхна Софиянския. 

Луната осветяваше пътя, все още не-
асфалтиран. Краят на селото се 
виждаше. В последната къща светеше 
като нишан в тъмнината. Полюшваше се 
жълтото цветенце на прозорчето. Ту се 
скриваше зад дърветата, ту се показваше. 

 -Няма да се върна – каза Софиянс-
кия. – Ще возя тоя и оня и все ще ги 
подозирам, ще търся мизерниците. Съв-
сем ще ме изяде отвътре това, дето сега 
стяга гърдите ми. 

Повървяхме.  
Стигнахме къщата. Дворът – тревя-

сал, керемидите се изпочупили. 
-Ще постегна, брат, и ще презимувам. 

Със спестеното. Пък после ще видим... 
Ей, къде изчезна? Нито те виждам вече, 
нито те чувам. 

Надникнах през таванското прозорче 
и ми хареса гледката. Пък и широчко 
беше. А долу, видях аз, имаше и мазенце. 
Прохладно, за през лятото. Що ми бяха 
тия подземни гаражи, асансьори и бля-
бля. Стига ми чистият въздух. 
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НАДЕЖДАТА ЛЕВСКИ  
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

И ето ни отново – ние и Той. Ние – 
все по-малки и все по-объркани. Той – 
все по-мъдър, по-силен, по-смел.  

Трудно ни е и още по-трудно ще ста-
ва за нас с безсилието на думите да 
оживяваме на всеки 18 юли надеждите и 
разочарованията и да вадим на длан 
душата народна пред самия Него.  За-
щото какво беше и какво ни остана от 
Апостола, ако не надеждата, че Той е бил 
като нас и ние можем да станем като 
Него. А и какво друго е Левски, ако не 
самият Народ?! Неговите грешки и поу-
ки, страданието и свободолюбието му, 
търпението и победата. Истината! 

Но, всъщност, дали се е раждал и да-
ли е умирал Апостола? Дали го е имало 
или го измислихме, за да оневиним на-
шите слабости и да ни стане пропуск 
към световете на Светлината? Защото в 
реалните измерения на неговия земен 
живот Той беше мечтата, упованието и 
надеждата, а след тях – Възкръсналият 
светец! Звездата на Апостола разсече 
родното небе и сиянието й остана в бъл-
гарската душа, защото всички носеха 
светлината й в себе си, защото я очакваха 
и желаеха.  

Много звезди след Него светваха и 
угасваха, но едва ли някоя вече ще бъде 
Слънце. Тъй като Слънцето е едно. И 
една е България. Левски споходи народ-
ната душа не защото Господ я бе 
изоставил, а защото бе слязъл да се слее с 
нея и да укрепи вярата й в Неговото 
могъщество. Той бе и остана наградата за 
търпеливото й мъченичество. Той бе 
олтара, намерен у него от народа му. 
Разбиран или не, приеман или отхвър-

лян, Той присъстваше в народното съз-
нание, и така ще е винаги, като 
неумолима и властна съдба, като зов, 
като надежда. Само у Него Природата 
отрази лицето си и ни откри крайчеца 
на огледалото, за да види, който умее, 
как е велика и колко е трудно да стигнем 
до Нея. Левски беше и ще остане завина-
ги горещата жажда на българина да 
разбере и обясни себе си. Като такъв Го 
прие и народът му. Не като мит, не като 
легенда, а като сам Господ – винаги чист 
и еднакъв, винаги всичко умеещ и неп-
роменящ се. И точно затуй му зададе 
въпросите, чиито отговори отдавна сам 
знаеше: „Какво видя, Апостоле, в развър-
заната върва на цървула си, прелитайки 
лъвски над Къкринския плет?  

Видя ли колко тънка е чертата между 
робството и свободата? Чу ли шепота на 
времето, което ни изяжда и улови ли 
мириса на нравите на времето? Вслуша 
ли се в левското си сърце, чиито удари 
не можеше да укротиш в гърдите си?  

Видя ли, че и очите на предателя са 
човешки? Разбра ли, че и най-чистата 
идея – стане ли, омърсява се? Умори ли 
се от пътищата към никъде? И от мръсо-
тията на никаквите човеци, на които 
правилно зададе въпроса: Народе????”. 

И продължи разговора си с него все 
така дружески: „Твоята свобода отдавна 
бе истинска, но истината за свободата 
мъчно отиваше до хората. Не защото я 
не искаха, а понеже ги бе страх от нея. 
Защото трябваше да понесат отговор-
ността да бъдат свободни. Не ги 
упрекна, защото бяха роби. А можеха ли 
робите да отговарят? Ти никога не гре-
шеше. А дали сега право постъпи, 
Апостоле? И дали ще те познаем? До 
край?! 
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КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

В МРАЗ КРИЛА ЗА ПОЛЕТ 
РАЗПЕРИ ТОДОР БИЛЧЕВ 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Изумява ме продуктивността на То-
дор Билчев. Наистина, това може да се 
очаква, когато човек прочете биографи-
ята му, но все пак? 

Пред мен е ръкописът на втората 
стихосбирка, която предлага за публику-
ване през новата 2020 година, а януари 
още не е отминал. 

И тук, както в „Отвъд болката и кра-
сотата”, която имахме възможност не 
само да рецензираме, а и да издадем в 
издателство gabriell-e-lit, стиховете са 
датирани, като е посочено и къде са на-
писани. Но в тази стихосбирка, вероятно 
и защото авторът в нея е събрал повече 
стихове, усещането за географичност е 
още по-натрапчиво. Нещо повече, тук 
читателят вече става свидетел на нещо 
необичайно, а бих казала и уникално в 
поезията – тази стихосбирка има и някои 
от характеристиките на пътепис, в който 
сполучливо са вмъкнати фотографии, 
илюстриращи както движението на ав-
тора по географски маршрути, така и 
неговото духовно пътешествие; те илюс-
трират и друго – конкретния повод, 
довел до лиричната изповед на поета. 

Трудно се анализира творчеството на 
Тодор Билчев; неговият импулс към съз-
даване на изповеди в мерена реч е силен, 
неукротим. Искам да видя, да открия 

този духовен двигател, който го тласка 
напред по нелекия път на музите, но и 
на диалога с читателя, на диалога със 
себе си.  

По-лесно е да открия неговото прояв-
ление, живата пулсация на всяка рима, 
картина и звучност от новата му стихос-
бирка „В мраз крила за полет”. 

Книгата съдържа 130 стихотворения, 
които не са композиционно организи-
рани, а следват настроението на 
лирическия „аз”, като по този начин 
принуждават читателя също да поеме по 
стъпките на автора и да съпреживее с 
него носталгията по любимите хора, 
отишли в отвъдното, да усети героизма 
на възрожденската епоха и Ботевото 
слово, да види неподвластната на време-
то красота на манастирските градежи, 
проникваща и укрепваща духа, търсещ 
път към Божественото, да вдъхне све-
жестта на разпилените късчета от 
природата, да потърси утехата на вярата, 
надеждата и любовта. 

И тук не мога да отмина  изключи-
телното умение на автора да говори чрез 
заглавията на своите стихове, да прико-
вава вниманието на читателя, да 
провокира интереса му и да отправя 
чрез тях кратки и силни послания: - „За 
мечтите на мухите”, „С кръпки от море в 
сърцето”, „Като стъкълца в тревата”, „За 
полета на падналите джанки”, „Звън на 
явор от листата”, „За душите на мечти-
те” и разбира се, последното 
стихотворение, „В мраз крила за полет”, 
дало заглавието си на стихосбирката. 

Макар да не са структурирани в от-
делни раздели, стиховете имат своя 
вътрешна организираност и логика. И 
тук, както в други поетични книги на 
Билчев, темата за общението с отвъдно-
то, било като послание/връзка с любим 
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човек, било като порив към Бога, или 
като вглеждане в себе си, било като отк-
лик и отражение на историчното върху 
съвременното, е централна. Трансцен-
денталното, божественото начало на 
света и обреченият опит на лирическия 
„аз” за трансцендентно търсене на отго-
вори, често се сблъсква с ежедневното, 
битийното, земното... онова, което ни 
държи вързани към животинското нача-
ло, което носим в себе си като 
биологични същества. Но още първото 
стихотворение, (по цитат на Еразъм) 
води до контрапункта – „Хората не се 
раждат, а се формират” и авторовата 
сентенция – „и да може сам да си измис-
ли/правилния път да си избира”. 

Тук е илюстрирана другата основна 
тема в неговото творчество – темата за 
избора на личността. И именно върху 
този избор, на „правилния път”, се ак-
центира със стихотворенията, посветени 
на видни исторически и съвременни 
личности, както и на близки на автора 
хора. 

„Самотата и вечността” често съжи-
телстват с „косата и мотиката”, като 
авторовият опит показва, че истините и 
мечтите могат да се намерят, да се сбъд-
нат, както в самотното битуване на духа, 
така и в ежедневния, физически живот 
на тялото, което притежава духовност и 
воля за познание. В живота важните не-
ща не са много, но те могат да се открият 
навсякъде, стига да имаме вътрешен 
поглед за тях, защото всяка частица от 
заобикалящия ни свят носи своята не-
повторимост и красота и всяка от тях е 
посланик на божественото и непреход-
ното. 

Ще завърша тези разсъждения с кра-
тък цитат, който носи както основното 
послание на новата поетична книга на 

Тодор Билчев, така е и илюстрация за 
свежия, образен авторов език: 

 

От бора кичест мъничка шишарка 
търкулна се и падна на земята. 
Кафява беше тя и много малка, 
но жива, в нея, светеше душата…  
(„Завръщане”) 
 

И нека пожелаем лек полет на Тодор 
Билчев и новата му стихосбирка към 
читателя. 
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ЛИТЕРАТУРНА 

КРИТИКА 
 

РОМАНТИЧНИЯТ СВЯТ НА 
ДОРА КОНОВА 

 

РОСИЦА КОПУКОВА 
 

Трябваше ли да минат 48 години, за 
да стане достояние споделеното от мла-
дата, умна и красива Дора Конова, 
относно драматичния триъгълник Лора, 
Яворов и Дора? Откога датира всъщност 
тази невъзможност да се изкажеш, защо-
то силните на деня в дадена епоха или 
конюнктурата ти забраняват негласно 
това с отказ и безразличие? И защо цяло 
едно поколение, като моето, да не учеше 
с още по-голяма страст литературата, 
като знае истината за хора и събития? 

Две денонощия ми трябваха да про-
чета и препрочета книгата с условно 
заглавие „Лора, Яворов и аз” от Дора 
Конова, на която великолепният литера-
турен изследовател Петър Величков даде 
думата. А тя цялата е искреност, отра-
жение на духовната извисеност на 
младата Дора, осем години по-млада от 
Лора, нейната етичност спрямо това 
измислено семейство, създадено от до-
садната обсада на Лора и нейната 
видима невропатия, за която големият 
поет се замисля чак след самоубийството 
й. 

Доста правдиви думи са се чули от 
наши писатели, че Лора не е за Яворов 
по манталитет и начин на живот, особе-
но нахъсан е бил Пенчо Славейков, и че 
Лора, нестабилната и амбициозната, 
обичащата да блести винаги и навсякъ-

де, харесва повече писателя Яворов, от-
колкото човека, както изповядва накрая 
пред следователя Андрей Протич. 

Невропатията, съчетана с меланхо-
лични пристъпи, а ще добавя и 
зодиакалният й знак – Скорпион, често я 
е тласкал към пропастта на смъртта, но 
кой ти тогава да знае това, в онези годи-
ни. Много честно е признанието на 
самия Яворов, споделено приживе, че 
той винаги е бил равнодушен към Лора. 

Зимната нощ, когато окаляна от ки-
шата и премръзнала, Лора идва в дома 
му, сломява твърдостта у Яворов да не 
започва връзка с нея, а след това - чувст-
вото за чест го кара да се ожени, защото 
доста се е опозорила с него във време, 
когато нравите са били моралистични. 

Колко различен е бил, обаче, Яворов 
към Мина, макар да не е бил готов за 
брак, както е признал пред сестра си 
Екатерина, и колко пълноценно щастлив 
се е чувствал в компанията на умната и 
красива Дора. 

След Мина и Дора Габе, Дора Конова 
е била неговият любовен апотеоз, за съ-
жаление злощастен, както и при 
предишните две жени. 

И колко етична, коректна и ненат-
рапваща се е била Дора при честите 
покани от страна на Лора, при грозните 
проверки, които й прави, опитите да я 
опозори с лъжа, разказани така естестве-
но и просто в книгата.  

Макар и измъчвана от любовта на 
Яворов към Дора, Лора все пак е била 
доволна, че младата жена не е пречела с 
нищо на семейните им отношения, а 
Дора не е знаела нищо за натегнатия 
семеен живот между двамата, макар на 
няколко пъти да е имала лошо предчувс-
твие за края на брака им. 
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Дора не е обичала Михаил Кремен, а 
и според деликатния разказ за неговото 
поведение става ясно, че и той не е мъж 
за обичане. Живели са 7 месеца и се раз-
веждат след самоубийството на Лора, 
изцяло по нейно желание. 

Сега научаваме подробно, че Дора 
произхожда от интелигентно семейство, 
баща й е съдебен пристав и че тя и близ-
ките й приемат Яворов у дома си, след 
първия му несполучлив опит за самоу-
бийство. Кремен не е бил благосклонно 
настроен. 

Събитията променят своя ъгъл и по-
сока. Изплуват други гледни точки. Като 
например как Михаил Кремен отмъщава 
на своята бивша съпруга Дора във втори 
том на романа си , озаглавен „Романът 
на Яворов” , защото тя отказва да му даде 
много фотографии, правени от нея на 
Лора и Яворов, както и писма, и други 
материали. 

Без да пречи с нищо, Дора явно сил-
но, но мълчаливо е обикнала поета и 
човека. Хубавица и образована, тя и след 
смъртта му и развода си с Кремен отказ-
ва на доста добри предложения за 
женитба. 

За илюзията на Яворов, че може да 
убеди Лора да се разведат и да се ожени 
за Дора, за подредбата и точността на 
ръкописите и написването им на маши-
на, спомагат много нейна племенница и 
съпругът й. 

При все, че Дора е учила в Троян дос-
та известни личности по време на 
социализма, била е уважавана и се зас-
тъпват за нея, особено Христо Радевски, 
подготвените за печат ръкописи и сним-
ков материал не виждат бял свят в книга. 

Ние сме ощетени като поколение от-
към една важна част от живота не само 

на Лора и Яворов, но и чрез фактология 
за други писатели. 

Петър Величков ни даде тази въз-
можност, макар и вече да не сме 
ученици. 

И прекрасно оформената книга на 
издателство „Библиотека България”, 
което той е избрал, вече запълни тази 
празнота. За което можем да му бъдем 
много благодарни. 

Той спаси ръкописите и на романите 
на Яна Язова за поколенията, а тези му 
действия се доближават до литературен 
подвиг! 
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ПОЕЗИЯТА НА ИВАН БОБЕВ, 
ИЛИ – ЗА ПОЕЗИЯТА КАТО 

БИБЛИЯ 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 
Следя поезията на Иван Бобев с чувс-

твото на откривател. Тези текстове, 
изградени с особено усещане за ритъм, 
впечатляват най- напред със своята ме-
лодия. Те сякаш пеят живота- любовта и 
смъртта, болката, радостта. Те са мигът и 
вечността на лирическия глас, но те са и 
моите мигове вечност. 

 

...Аз често стоя като пътник на хълма, 
загледан в небесния прелестен свод, 
с очи, ослепени от пролетна мълния, 
с крилете на птица и тяло на скот... 
 

Този двойственост на човешкото би-
тие у г-н Бобев е някак изначална. Тя ме 
връща към митологичното и архетипно-
то. 

Там  часовниците са от пясък, кръсто-
пътищата са все още диви, а бялото и 
черното са цветовите означения на доб-
рото и злото, на праведното и грешното, 
в крайна сметка – на живеенето и нежи-
веенето. 

 

     ...и там да напиша: Живях! Не живях!.. 
 

 Мечтите в тази поезия са многопо-
сочни и здраво завързани за човешкото. 
И разбира се – за любовта. В нашия „бе-
зумен век” съществуват и Шуман, и 
Бетовен, и Дама Пика, и Вълшебният 
стрелец. Изкуството прави живота кра-
сив и вечен, защото препраща ценности 
през времето. 

 

     ...Тогава видях в огледалото златно – 
     на тънкия златен статив 

художника, който рисува безплатно 
     небе и земя – със молив... 
 

Стихотворения като „Обущар” и 
„Пощальонът” носят някакъв носталги-
чен полъх, залагат на споменното 
общуване с читателя, създават богат дис-
курс от смисли, които аз мога да 
допълвам в зависимост от своята нагласа. 

 

 ...Обущарят умира. Не чукайте днес по паважа, 
не стъпвайте с кални обувки по чистия лед, 
оставете човека, заслушан в подметките влажни, 
 да чуе гласа на последния жив скакалец... 
 

Поезията на г-н Бобев е богата на 
значения. Библейските архетипи са пе-
рифразирани, без да се насилва техния 
изначален смисъл. Най-ярък според мен 
е текстът на "Голгота". Препратките към 
книгите на Маркес "Сто години самота" 
и "Любов по време на холера" са особен 
щрих, добавен към вечната евангелска 
тема: 

 

     ...След сто години самота, 
     след сто години сбогом, 
     отново с кораба "Любов" 
     завръщаме се голи, 
     нали възкръснахме, 
     нали забравихме Голгота, 
     душата ни защо мълчи – 
     на кръста – без посока... 
 

 Мога още да пиша за поезията на г-н 
Иван Бобев. Всеки, който я прочете, из-
питва това странно желание- да пише за 
нея. Дано някой ден тези прекрасни 
текстове осъмнат в своя собствена книга.   
Ще бъде Библия. Поне за мен. 
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ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТ 
 

ОРИСИЯТА НА СЕЛЯКА 
 

д-р КРАСИМИРА УЗУНОВА, 
д-р ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА 
 
На стола пред мен е седнал усмихнат 

възрастен, но запазен мъж. Облечен е в 
костюм и хубаво палто. В очите му грее 
живо огънчето на все още будния му ум, 
а една полуусмивка трепти на устните 
му. В ръцете си носи тефтер със свои 
авторски стихове. Казва, че пише, когато 
не може да заспи.  

 

 
 
Бай Теню от с. Книжовник е готов да 

разказва за своя живот и повече за своето 
битие на земеделец-николапетковист. 
Затова съм го поканила и той е дошъл 
при мен със своите спомени, със своята 
болка, но и горд, че е съхранил земедел-
ския си дух вече 9 десетилетия. Отварям 
тефтера на случайна страница и зачитам 
първите няколко стиха, подписани с 
псевдонима Хантен: 

 

ПРОСТО ЖЕЛАНИЕ 
 

Аз искам да живея на земята, 
тъй както расте зелената трева. 
В живота краткотраен на росата, 
дълголетие да уловя. 
   

На всеки да помогна по човешки. 
Болката на другия да разбера. 
Когато и на мене ми е тежко, 
на близък да се доверя. 
 

Започва малко притеснен и скован, 
като на разпит: „Роден съм на 6 септември 
1930 г. в с. Книжовник в средно земеделско 
семейство. Моите родители владеят и 
обработват 150 дка  земя. В нашия край 
такива семейства се определят като средни 
стопани.”  

Слушам с удоволствие разказа на бай 
Теню за родното село. Питам го, дали 
тези спомени са го вдъхновили да посве-
ти толкова много стихове на живота на 
селянина, а той усмихнато кима с глава: 

 

От малък крачех сред житата 
Упоен от мириса на твойта плът 
Все ме теглиш с незнайна сила 
Към себе си, към твойта гръд. 
И както казал е поетът 
Наш’та майка е земята –  
тоя роден чернозем. 
Вечер лягаме в браздите 
уморени за заспим. 

 

Постепенно разказът на бай Теньо се 
успокоява и той започва, подтикван от 
моите въпроси да си спомня за своето 
семейство и  род.  

До 1906 година селото носи името 
Idebik. На турски думата означава върба, 
но името е взето от староперсийската ide 
– книжнина. В село Книжовник населе-
нието изповядва християнство. В 
центъра на селото се намира и местната 
църква. В началото на ХХ в. в с. Идебик, 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

62 

 

преименувано през 1906 г. на Книжов-
ник, живее Теню Янчев - ханджията. С 
буен нрав и предприемчив дух, той се 
занимава с търговия. Има и свой хан, 
където върти търговските си дела.  

През 20-те години, когато политичес-
ката обстановка в страната е несигурна и 
тревожна, той участва в канал за прех-
върляне на хора от България към 
Турция. Разбира се, срещу заплащане. 
По 500 лв. на човек са плащали турците 
от селищата в региона, за да бъдат прех-
върлени през границата ни в Турция. 
Може би по канала са прехвърляни и 
политически лица, застрашени от арести 
и затвор, но това  не е останало в родова-
та памет.  

През късните години на своя живот, 
дядо Теню е разказвал охотно за прежи-
велиците си, но кой ти се е сещал тогава 
да помни и записва тези истории.   

Знае се, че каналът е бил добре орга-
низиран, вероятно и с участието на хора 
от властта, които също са печелели от 
далаверата. Теню Ханджията, известен 
само сред ограничен брой хора като 
“каналаджия” има своята охрана, от 
която се е нуждаел в тази опасна и неле-
ка работа. Когато се появят мющерии, 
кандидати да преминават границата, 
той ги отвежда до граничната линия и 
ги предава на Карабоюков - следващото 
звено по канала.  

Бай Теню помни добре дядо си и в 
мерена реч увековечава своите опити да 
разбере чувствата си към него: 

 

ДЯДО 
 

Дядо пиеше гроздова ракия, 
на бавни и едри глътки, 
и ставаше все по-намръщен. 
Очите му пущаха пламък. 
 

Излизаше после на двора, 
сечеше дърва за огрев. 
Сечеше ги с някаква злоба, 
сякаш отсича глави… 

 

Спомня си с тъга за живота на село – 
за плодородната земя, огромните стада и 
за уханните селски вечери. На родното 
село с любов бай Теню посвещава много 
поезия:  

 

Всяка вечер по стръмните друмища 
слазят бавно звънливи стада. 
Запустяват гори и кърища 
и притихват в вечерна тъма. 
 

По прозорците на моята стая, 
капе бавно вечерен дъждец. 
Навън край пътя минава 
и засвирва безгрижно щурец. 
 

Семейството на дядо Теню  е било го-
лямо.  

Със съпругата си отглеждат четири 
деца. Първородният син е Янчо Тенев – 
баща на моя събеседник. Той обаче, за 
разлика от своя баща, отглежда две деца.  

Бай Теньо разказва за първите си 
спомени: „Помня от 6-годишен живота на 
село. В селото бяха повече средни селяни. 
Имаше и бедни, и мързеливи селяни... Завър-
ших прогимназията в село през 1944 г.”  

С д-р Сованджиев, негов връстник, 
съученик и съселянин,  идват в града, за 
да се запишат заедно с други момчета от 
Хасково в гимназията.  

Този ден хасковските нелегални ко-
мунисти пристигат в града и провеждат 
голям митинг по повод преврата на 9 
септември и завземането на властта от 
Отечествения фронт. Голяма част от 
хасковското гражданство е излязло в 
градския център, пред общината и се 
провежда митинг. Момчетата, дошли в 
града, за да се запишат в гимназията, от 
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любопитство отиват на митинга. Теню е 
по-дребен и смушкан в тълпата започва 
да се задушава. Неговият приятел Со-
ванджиев го съветва да се катери по 
хората, за да вижда и да диша. Но тълпа-
та се люлее от екстаз, любопитство и 
тревожно въодушевление. Момчето е 
повлечено от множеството и се озовава 
скоро в коритото на реката. Излиза на 
отсрещния бряг пред Халите и заедно с 
другите момчета от Книжовник се връ-
щат у дома.  

Тревожното оживление вече е обхва-
нало и селото.  Късно следобед местните 
младежи-ремсисти започват да правят 
списъци и да приканват връстниците си 
да се записват в РМС, обещават им и 
оръжие. На това се противопоставят 
младежите-земеделци.  

По-активните убеждават останалите  
да се запишат в ЗМС. „В канцеларията на 
кооперацията направихме събрание, защото 
Керанов беше земеделец и касиер на коопера-
цията и вероятно е дал ключовете на 
помещението. Това става на 14.ІХ.1944 г. в 
създадената младежка земеделска дружба се 
записват веднага 49 души. В организацията 
на БЗНС-Книжовник  касиер е Керанов, пред-
седател – Добри Василев, който по-късно е 
пратен в Белене. Тя сигурно е брояла около 
25 редовни членове.”  

Организацията на БКП в селото се 
формира около първия комунист в 
Книжовник – А. Бойдев. Бил е избиран 
за кмет 4 пъти. „Георги Бойдев .... 19-20-
годишен комунист,  с него имахме много 
пъти спречквания като водач на ремсисти-
те. Но ние бързо достигнахме до 120 члена 
земсисти.  Председател става Георги Ди-
митров Стайков. През 1947 г. на него, както 
и на всички активни земсисти не им дават 
бележки, с които да се запишат в универси-
тета, вероятно затова, както и някои други 

от нашите привърженици отиват в среди-
те на левите, т.е. на РМС и получават 
бележки за университета. Земеделците в с. 
Книжовник активно пропагандират земе-
делската идея, като организират в селото 
вечеринки. Аз съм малък, но Георги Стайков 
ме натоварва да изнеса реферат. Постепен-
но опозицията в Хасковския регион се 
организира и надига. През 1945 г. си спомням 
организиран многолюден митинг в Еврейс-
кия парк в Хасково. На него присъстват 
Борис Бумбаров и Петър Сърбински, който е 
секретар на ЗМС.  На митинга присъстват 
представители дошли от цялата Хасковска 
околия с каруци и развяват знамена. Моми-
чето на Стригановите от Жълти бряг  - 
силно и смело сваля със знамето от импро-
визираната трибуна Желю Илчев, който се 
мъчи да говори от името на РМС. На този 
митинг беше и Вакрил Янев, който в своята 
реч призовава всички млади земеделци да не 
се разединяват.” 

След като Г. Димитров излиза от ре-
довете на ЗМС, организацията в 
Книжовник се оглавява от Жеко Иванов 
Бончев. „През 1945 г. заедно с него голяма 
група земсисти от селото отиваме на пани-
хидата на Христо Поптодоров в с. Малево, 
на гроба му. Там идва и Вакрил Янев и държи  
последната си реч. След нея В. Янев се е гот-
вел да напусне страната и да избяга. Жеко 
му помага като го прекарва през Корен и го 
предава на Йордан Камов, който по това 
време е назначен за милиционер. По онова 
време в Хасковското околийско управление 
началник на МВР е земеделецът Данчо Гру-
дев - той назначава земеделци на служби в 
управлението. Камов изпраща Вакрил Янев 
през границата, а Жеко Иванов когато се 
връща го арестуват и пребиват в Хасково в 
околийското управление. Той беше едро и 
здраво момче, но след този арест му избиват 
зъбите и се връща неузнаваем.”  
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Вакрил Янев  бяга в Гърция и по-
късно, като емигрант, работи в радио 
„Горяни”. 

 „В 1946 г. с Делка Тенева и други актив-
ни земеделци и се събираме в селото на 
седенки. Тя казва, аз ще ушия знаме. И като 
ни подгониха комунистите, аз от страх го 
зазидах в стената до 1989 г.”  

Младите земсисти, като бай Теню все 
още не подозират, че новата комунисти-
ческа власт не само ще ги преследва и 
затваря, но и ще изземе земите, добитъка 
и инвентара им.  

 

КОМУНИЗЪМ 
 

Комунизмът дойде от вън насила, 
наложи страха, лъжата, терора. 
Половин век виси въже на бесило, 
за да плаши непокорните хора. 
 

„Особено остра борба между земсистите 
и ремсисти течеше в гимназията след обес-
ването на Никола Петков през 1947 г. Ние 
бяхме 6 паралелки. Нашата класна стая 
беше в избата. Винаги имахме спорове с 
ремсистите. Регионът общо-взето се делеше 
така – на запад от Хасково, селата Гарвано-
во, Татарево и другите имаше повече 
привърженици на РМС, а в селата на изток 
и юг – Брод, Узунджово и другите имаше 
повече ученици - привърженици ЗМС. Неп-
рекъснато избухваха големи разправии. Ние 
защитавахме правото на частната собст-
веност и земеделско управление, а 
ремсистите проповядваха  за обединяване на 
земята. Помагахме тайно на земеделски 
стопани които са пратени в концлагерите.  

Моето семейство беше последно остана-
ло извън сформираното ТКЗС до 1956 г. 
Дядо ми много пъти  биваше арестуван и 
насилван, за да влезе в кооператива. Послед-
ният път през 1956 г., когато го арестуват 
го държат 4 месеца в ареста в мазето, до 
колене във вода. Той беше 66-годишен як 100-

килограмов човек, но когато се върна беше 
станал 50 килограма. Разпитвал го е Делчо 
Шопа - известен хасковски комунист.   

Аз завърших строителната школа през 
1950 година. През 1952 г. съм изпратен в 
Трудовите войски в с. Ружица като неблаго-
надежден. На 10 септември- празникът на 
Милицията, ние правехме бункери и дзото-
ве по границата.”  

Вероятно тогава е започнало изграж-
дането на отбранителната гранична 
линия, наречена по-късно Крали Марко. 

„Стигнахме до с. Главан, Харманлийско. 
Аз съм строителен работник - водопровод-
чик, но активно участвам и в трудовашкия 
ансамбъл, нали трябва и да ни превъзпита-
ват! Ротният на този ден ми вика да отида 
да боядисвам. Групата отиваме на гара Гъ-
лъбово. Камионът спря пред милиционерския 
участък /ние сме като поделение на арес-
танти в ДС – това са  трудови войски по 
това време/ Командва ни Колю Делчев от с. 
Братя Даскалови, той ни изпраща на обек-
та. Структурата на строителни войски се 
състои от  бригади – Старозагорска, Бургас-
ка бригади. По 500-600 души небла-
гонадеждни и цигани. Условията са по-
тежки от казармените и се доближават до 
затворническите. Най-напред живеем в 
квартири. Нашият командир е от старите 
царски офицери – Васил Арнаудов от София 
и Георги Димитров от Сливенско. Столо-
вата е изкопана в земята, пускаме си 
краката в трапа и така седим и се храним. 
После ни прехвърлиха в някаква плевня, коя-
то беше с по-добри условия. Храната беше 
оскъдна и лоша. Зад плевнята растеше буйна 
коприва и готвачът бай Йовчо с косата я 
косеше на дълги стръкове и без много да я 
обработва я бута в казана и вари чорба, 
яхния или нещо подобно на храна, но отвра-
тително на вкус и ние бяхме все гладни.  Бай 
Йовчо ни съжалява и в съботните дни ни 
изпраща на гробищата да събираме храната, 
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която близки на починалите оставят за 
“Бог да прости”. 

През 1953 г. ме арестуват. Вземат ми 
връзките за обувките и пояса. 94 дена ме 
държат в ареста с лятната униформа и 
всяка вечер Коджамана идва в 2 ч. през нощ-
та пиян. Заедно с Теню Събев лежим в една 
килия. Дядо му го съветва, когато го бият да 
се надува. Обвинени сме по донос от селото, 
че се подготвяме да бягаме, а пък аз съм 
участник и в канал за бягство. На 12 декем-
ври 1953 г. ме освобождават, но дълго време 
стоях в къщи увит с кожи, докато се излеку-
вам от последиците на арестантския си 
живот., а Теню Събев не издържа и почина 
от тормоза в ареста. 

През 1954 г. май-юни се опитах да започ-
на работа, но не ми дават необходимата за 
това бележка. Станах водопроводчик. Земя-
та си не даваме, а на портите ни с едри 
букви е изписано “Кулак народен враг”. 

През 1956 г. отново задържаха дядо ми за 
4 месеца и когато изтормозен, стопил се от 
100 килограма до 50, той махна с ръка и рече 
записвайте се в ТКСЗ. А от нас гледат още  
60 други стопани, които викат ханджията 
като влезе и ние ще влезем. Иначе животът 
тогава беше тежък. Когато вземаха добитъ-
ка от хората най-напред връзват 
собственика и тогава откарват животните 
му. Непрекъснато се стремяха да ни пречат 
да работим. А години преди това, ние първи 
докарахме вършачката от МТС да вършее 
снопите срещу заплащане.  

Това са най-трудните години в живо-
та на бай Теню.  

„Няма работа в селото, но плащат по 20 
ст. трудоден. С Керан Керанов отиваме в 
Мадан да търсим работа. На Керанов татко 
му му дава бележка в българо-съветското 
дружество. Посрещна ни един военен - рус-
нак с червени лампази. Той назначава 
работниците.” Бай Теню първи се разко-
лебава, а след него и Керан се отказва и 

двамата се връщат на село. Там започват 
да работят като общи работници. По 
селата копаят водопровода. „Земеделците 
в село постоянно ги притискат и някои 
влизат в БЗНС-то на П. Танчев. Дружбата 
пропадна и Керан стана председател.”  

Бай Теню приключва разказа си и на-
сълзените му очи ми посочват знамето 
на дружбата, което подарява на музея: 
„Ей за тая идея бяхме готови да умрем.”  

А откакто съпругата му се спомина 
през 2000 г., бай Теню премисля минало-
то и в безсънните си нощи реди стих 
след стих: 

 

НЕ МИ СЕ СПИ 
 

Дъждовна нощ,  
а вънка лудо 
дъждът по плочките плющи. 
Във тази нощ  
съм още буден, 
не идва сън, не ми се спи. 
 

Седя в затоплената стая. 
Леглото кани ме и чака. 
Времето лети с минути. 
Часовникът до мене трака. 
 

Очи затварям, 
а пред мене – две очи 
с цвета на сините простори. 
В гърдите пламъче трепти. 
Тя каза снощи, че ме люби... 
И тъй не ми се спи. 
 

На починалата си съпруга бай Теню 
записва най-тъжните редове на самота и 
разкаяние. Често тя оживява в сънищата 
му за миг и пак е до него – красива и 
мълчалива, точно каквато я помни. В 
десетките стихове, които той  посвещава 
на най-близкия човек се редуват удовол-
ствие, болка и признателност, сякаш 
продължава да доказва своята неизме-
рима любов: „моя хубава старице, 
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влюбен съм във теб!” А романтичната, 
неостаряваща и търсеща душа на 90 
годишния бай Теню вдъхновява отгово-
рите на твърде сложните въпроси за 
живота, любовта и смъртта.   

 

САМ 
 

На гробищата бях – пълна тишина. 
Като че ли някъде нещо се спори, 
А само моята жена, 
Не иска да ми проговори. 
 

Дали не плащам тежък грях, 
Че докато беше още жива. 
Я посгълчавах и корях  
и сега е мълчалива. 
 

Тя твърде дълго с мен живя 
Защото беше търпелива 
Сега под гробната трева, 
Е станала и мълчалива. 
 

Когато Бог ни събере, 
А това все някога ще стане 
Нека да говори без да спре, 
Че страшно е като престане. 
 

ПРОЗРЕНИЕ 
 

По пътищата някъде ще падна 
Завинаги останал без адрес 
Земята за поезия е жадна 
За жива плът в миг злочест. 
 

Прегърнала ме, тя ще ме приеме 
Тъй както е било от памти век 
Със сетни сили ще ме пита 
Защо страхът нарича се човек 
 

Какво да отговоря, коленичих 
Потънал във земята чак от срам 
Че никоя молитва на отричам 
Прозрение достигнал ли си сам. 
 

д-р Красимира Узунова,  

д-р Веселина Узунова, РИМ Хасково 
 

 
 

ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПОЗИЦИЯ 
 

КОЙ Е ПЪТЯТ 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

Да познаеш другите е мъдрост. 
Да познаеш себе си е просветление. 
Да управляваш другите изисква сила. 
     

  *** 
преди да получиш 
трябва да дадеш  
това се нарича 
„да разбираш природата на нещата“. 
 
Книгата „Дао Дъ Дзин“  - „Пътят и 

постигането му“, на древния китайски 
мислител Лао Дзъ, живял през 6-ти век 
пр. н. е., съвременник на Конфуций, е от 
5000 йероглифа и е първият писмен па-
метник на тази философия, която е най-
превежданата и издавана книга след 
Библията. 

В нея е отразена същността на фило-
софията на даоизма. Дао означава път, 
начин, Дъ е добродетелност, безупречно 
поведение, а Дзин – канон, правила, 
учение. 

Пътят, това е естественият ход на не-
щата. Дао е основна сила, която движи 
всички неща и явления във Вселената. 
Важно е да се научим да бъдем в хармо-
ния с Дао, за да използваме тази сила и 
подобрим живота си. Основните прин-
ципи са формулирани преди 5000 
години. Даоизмът е и философия, и 
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начин на живот. Практическа полза мо-
же да има, само ако човек го практикува. 

Дао е универсалният и вечен път към 
природата. Няма начало и няма край, 
няма име, не можеш да го видиш, без 
граници е, не можеш да вземеш или 
добавиш нещо. Не търпи вмешателство –
да спреш неговия ход. Но Дао е непре-
съхващ извор и всичко в света 
съществува чрез него. Било е и ще го има 
винаги. Той е като река, като водата, 
която тече без да знае накъде, има я нав-
сякъде, изпълва всичко и на никой не 
вреди, а носи полза. Тя е като поток, в 
който сме и не сме, тече, изтича и пак се 
завръща и ние трябва да се  движим по 
посока на потока. Дао е безпристрастни-
ят пазител на закон, ред, правила, той не 
е Бог, но е вечна реалност. Дао има своя-
та проява в нещата на живота, сила която 
движи нещата, в начина по който те, 
както и човекът могат да намерят едине-
ние с Всемира, да разберат къде е 
тяхното място във Вселената, да бъдат в 
хармония със себе си и с природата, и 
света. 

 
Да познаваш хармонията е постоянство 
Да познаваш постоянството е просветление 

 *** 
път дълъг десет мили, започва с една стъпка 
 

И при тази стъпка е важно да се спаз-
ва канона на У-уей, което означава да 
постигнем правилния начин на живот, 
да действаме с най-малко усилие, да 
ценим пустотата, празнотата и нищото, 
което дава възможност да се ражда и да 
съществува всичко.  

Да можем да постигнем Дао, да раз-
берем силата и проявлението на взаимно 
пораждащите се противоположности – 
Ин и Ян, които действат едновременно и 

не могат едно без друго и по своята същ-
ност, те са едно и също. Нали за да 
узнаеш красивото, трябва да можеш да 
го сравниш с грозното, за  да видиш ви-
сокото, трябва да има ниско, за да 
оцениш доброто, трябва да те е нарани-
ло злото. Трябва просто да приемем 
света такъв, какъвто е. Пътят на У-уей е 
на приемане, а не на отпор, на съпроти-
ва. 

Приеми света и ще намериш Пътя, 
Дао, това е начинът да постигнем духов-
но самоусъвършенстване, да изпъл-
няваме основните добродетели, според 
философията на даоизма, да възпрем 
желанията си, да не се обвързваме, да 
получим  енергията, която може да ни 
отдаде Дао.  

Преди всичко, човек трябва да може 
да се смири и да възпре егото си. Да има 
уважение и почит към всичко живо съз-
дадено от Вселената, безусловно да 
обича и да дарява любов. Да почита и 
обича себе си и всички други живи съ-
щества със съзнанието, че те са готови 
също да му помагат във всичко. Човек да 
бъде честен, искрен и верен на себе си, 
да казва истината и така да може да поз-
нае и да вярва на природата, която ни е 
създала. Само така ще постигнем хармо-
ния с нашата истинска същност. 

Даоистите считат, че трябва да бъдем 
благи, любезни и загрижени за другите, 
без да искаме да ги контролираме и поу-
чаваме, а да ги приемаме и позволяваме 
да бъдат такива, каквито са, за да можем 
да живеем в мир и разбирателство, да 
няма конфликти.  И разбира се да под-
помагаме другите, без да очакваме 
награда, да излъчваме любов, за да дейс-
тваме така, както действа създателят на 
всичко съществуващо в света. Човек 
трябва да не губи Пътя, да е в съгласие с 
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него, като се съобразява със законите, на 
които той се подчинява, да превръща 
отрицателното в положително и да 
привлича положителното с положител-
но. 

В политиката, при управляващите, 
действията, които предприемат трябва 
да бъдат в синхрон с природата на не-
щата и да се подредят без сътресения, 
предизвикани от тях. Те да не са в плен 
на славата и печалбата, защото това води 
до обезсърчаване на хората, които ще 
загубят своите добродетели и ще се на-
руши социалната нравственост. Важно 
условие за това е хората да са добри един 
към друг и нравствеността да е в тяхното 
битие. 
 

Който се учи, всеки ден по нещо прибавя. 
Който следва Пътя, всеки ден по нещо 

изоставя. 
За да си в Пътя, да го познаеш, ти не 

трябва да ходиш някъде другаде, защото си в 
него и той е в тебе и ти можеш да се слееш с 
първоизточника, защото той  те е сътворил 
и носиш Божествената искра в себе си. 

     
Цитатите са взети от книгата „Дао Дъ Дзин“ 

на Лао Дзъ 

ПАМЕТ 
 

ПОРТРЕТ НА 
Д-Р РАЙКО ДАСКАЛОВ 

21.12.1886 – 23.08.1923 
 

ТРЕТА ЧАСТ 
 

Д-р Райко Даскалов –  

министър на вътрешните работи 

1.ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО. АКАДЕМИЧНА 

СТАЧКА  
 

По настояване на Междусъюзничес-
ката комисия в началото на 1922 г. д-р 
Райко Даскалов е отстранен  от заемана-
та длъжност, защото е неотстъпчив по 
въпроса за репарационния дълг и е за-
менен с по симпатичния на съюзниците 
Марко Турлаков, от крайната десница в 
БЗНС. Освобождаването на Райко Дас-
калов като комисар по репарационните 
въпроси се обяснява официално със 
здравословното му състояние, изискващо 
да отиде на почивка и лечение. Всъщ-
ност, той заминава за Берлин и Виена, за 
да запознае тези страни с репарацион-
ния въпрос и да търси съдействие. 
Посещава и Париж, където се опитва да 
преговаря директно с Главната квартира 
по репарациите. При завръщането си в 
София прави изявления, че мисията му е 
успешна.  

През пролетта на 1923 г., става ясно, 
че Марко Турлаков не е подходящ за 
поста си и Ал. Стамболийски лично по-
ема проблема с репарациите. На 
основата на извършеното от д-р Райко 
Даскалов, срещу някои ангажименти в 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

69 

 

областта на външната политика, Бълга-
рия сключва сносно споразумение за 
репарационния дълг, с което се постига 
не само намаление на репарациите, а и 
тригодишна отсрочка за изплащането 
им и подобрени условия за издължаване. 

Докато е комисар по репарациите, д-
р Даскалов отново сменя своя ресор в 
правителството. През есента на 1921 г. е 
убит министъра на вътрешните работи 
Александър Димитров от терористи на 
ВМРО. Убитият е един от най-преданите 
хора на земеделската организацията, 
убеден републиканец-демократ, радетел 
за развитието на кооперативното движе-
ние в България.  

След извършените кабинетни про-
мени през януари 1922 г.,  Райко 
Даскалов,  с неговите изключителни 
способности, компетентност  и автори-
тет, става министър на вътрешните 
работи, на народното здраве и заместник 
на  Ал. Стамболийски. През честите и 
продължителни отсъствия на премиера 
от страната, д-р Даскалов поема и него-
вите задължения.  

Новатор и реформатор, винаги със 
свежи идеи, Райко Даскалов се заема да 
обнови и модернизира министерството 
на вътрешните работи.  

Поставя въпроса за приемането на 
редица закони: закон за устройство на 
министерството на вътрешните работи, 
закон за полицията, закон за министерс-
твото на народното здраве и др. Счита, 
че стабилизиране на вътрешното поло-
жение ще се постигне чрез издигането 
на властта и превръщането й „ в закрил-
ник на гражданина и неговите свободи” и 
установяването на демократичен ред. 

     Според Райко Даскалов съществен 
елемент за народовластието е децентра-
лизацията на властта и той проектира 

закона за селските общини, окръжните 
съвети, за управлението на окръзите и 
околиите. „Общинският съвет е ос, цен-
тър, около който ще се върти 
народовластието в България” – казва в 
изявление той – „Същото ще се дължи и на 
окръжните съвети. Те ще трябва да  бъдат 
издигнати до  малки парламенти… за да 
освободят по този начин централната 
власт…. От чисто локални въпроси”. Засе-
данията на общинските съвети да бъдат 
публични, да се разгласяват с барабан, 
да се провеждат в празнични дни и го-
леми зали.  

Идеите му за самоуправление, обаче, 
остават само намерения. Замислените 
закони по модернизирането на Минис-
терството на вътрешните работи също 
не се осъществяват. Обстановката в Бъл-
гария се усложнява, започва най-
бурният и драматичен период от земе-
делското управление. Лавина от събития 
и спешни проблеми поглъщат внимани-
ето и енергията на министъра на 
вътрешните работи и законотворчество-
то остава на заден план. Приема се само 
„Закон на столичната община”, в който 
заляга принципа за модернизиране и 
подобряване ръководството на разрас-
налата се след войните София – създават 
се шест районни управления в шестте 
района на столицата. Буржоазната опо-
зиция убеждава царя да не го подписва, 
но Райко Даскалов успява да респектира 
монарха – пише му лично писмо, двама-
та се срещат и указа за утвърждаване на 
Закона за столичната община е подпи-
сан. 

Загубилите властта партии третират 
земеделците като нежелани пришълци в 
управлението. В началото техният ло-
зунг е: „Никакво съдействие. Нека се 
пържат в собственото си масло!”. От есен-
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та на 1920 г. тези партии, в съюз с ВМРО, 
започват да кроят планове как да си вър-
нат властта и в една нощ да пометат 
земеделската „мръсна пасмина”. През 1921 
г. дясната опозиция се организира и 
сплотява. Военният съюз и ВМРО се ак-
тивизират, появява се Народният сговор, 
а през 1922 г. и Конституционният блок 
(Демократическата, Радикалната и Обе-
динената Народно прогресивна партия). 
От  пролетта на 1022 г.  дясната опозиция 
предприема широко настъпление срещу 
земеделския режим, комбиниран с на-
тиск върху царя да отстрани БЗНС от 
управлението. 

Още първите прояви показват, че 
Райко Даскалов не е стандартен тип вът-
решен министър и е трудно 
предсказуем. Добре информиран и с 
бързи реакции, той често изпреварва 
журналистическия интерес по злобод-
невни въпроси.  

Недоволни от новия фонетичен пра-
вопис и от Закона за народното 
просвещение, ограничаващ дейността на 
университетските преподаватели, ака-
демичните среди обявяват през март 
1922 г. Официално, тя е подкрепена от 
широки културни среди и техните орга-
низации, неофициално и от Военния 
съюз и Народния сговор. 

Според д-р Райко Даскалов универ-
ситетската стачка не е академична, а 
партизанска: дясната опозиция използва 
борческия дух на студентите за свои 
цели. На 11 март пред Народното събра-
ние има митинг и полицията се готви да 
го разпръсне. Неочаквано се появява 
Райко Даскалов и нарежда на полицаите 
да се изтеглят. Студентите заявяват, че 
искат да манифестират, той разрешава и 
сам застава в първите редици на мани-
фестацията.  

Това обърква ръководителите на ак-
цията: те разбират, че министърът на 
вътрешните работи може да се включи в 
планирания митинг пред Народното 
събрание и отклоняват манифестацията 
към площад „Ал Невски”. „Защо се от-
казвате от протестния митинг, направете 
го, кажете вашите искания, аз ще ви отго-
воря от името на правителството” – 
предлага Р. Даскалов. Това окончателно 
и непоправимо дезорганизира студенти-
те, митингът не се провежда.  

2.ПРОГОНВАНЕТО НА ВРАНГЕЛИСТИТЕ. 

ТЪРНОВСКИТЕ СЪБОРИ. РЕФЕРЕНДУМЪТ  
 

Фронтът на Софийския университет 
срещу правителството на БЗНС не е 
единствен. Налице е подозрително 
сближаване между армията на вранге-
листите, настанена в България по волята 
на Съглашението, с някои опозиционни 
среди и Военния съюз. През м. февруари 
1922 г. лично барон Врангел идна в Бъл-
гария да инспектира своите войски. В 
печата и парламента се подема кампа-
ния за разоръжаване на врангелистите и 
изгонването им от страната, тъй като 
представляват заплаха за властта и наци-
оналната независимост. 

Тежестта по излизането на правител-
ството от тази тежка ситуация се поема 
от Райко Даскалов. Неговото министерс-
тво решава: всички руски войскови части 
да внасят пари за издръжката си, тъй 
като депозираните са изчерпани; бързо и 
окончателно да се разоръжат, включи-
телно техните военни  училища на 
българска територия; всички руски во-
енни части да се подчиняват на 
българските закони и на българските 
граждански власти, а правителството да 
съдейства за завръщането им в родината. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

71 

 

Във връзка с разкрити документи, 
свидетелстващи за заговорническа дей-
ност на врангелистите с някои 
опозиционни партии, на 11 май Минис-
терския съвет решава да се екстрадират 
от страната всички висши руски офице-
ри и щабове, да се контролират техните 
фондове за издръжка, а войниците да се 
разпръснат по селата. Райко Даскалов 
уведомява Стамболийски, който е в Ге-
нуа, че врангелистите, насърчавани от 
дясната опозиция, организират заговор 
срещу суверенитета на страната. Барон 
Врангел реагира със заплашителна те-
леграма срещу земеделското 
правителство, което отговаря със специ-
ално комюнике, а Райко Даскалов 
заявява в парламента: „ Ще бъдем съдени, 
ще бъде престъпление, ако не вземем мерки 
срещу врангелистите”. 

Стига се до едно полезно за България 
решение на Съглашението: оръжието на 
врангелистите да се предаде на ликви-
дационния орган на съглашението, а 
техните организации и сдружения да се 
разтурят. Това означава, че те вече не са 
бойна сила, която може да се използва 
срещу страната и правителството. С това 
Райко Даскалов си спечели допълнител-
ни антипатии и нова доза ненавист от 
десните опозиционни лидери.  

На 27 септември 1922 г. Конституци-
онният блок насрочва национален събор 
в Търново с намерение съборът да се 
превърне в „народна трибуна над друж-
башкия режим”. Дворецът внушава на 
привържениците на блока да не се спи-
рат пред нищо, даже и пред въоръжени 
стълкновения, ако властта се противо-
постави на акцията им със сила. Тогава 
царят щял да се намеси и с помощта на 
армията да смени правителството на Ал. 
Стамболийски. 

БЗНС отговаря на блоковия събор с 
контра събор на същата дата и същото 
място. Свикан е под формата на конгрес 
на цвеклопроизводителите и конгрес на 
инвалидите, старците и вдовиците от 
войната. Ал. Стамболийски заминава за 
Женева, за да присъства на заседание на 
Обществото на Народите (ОН), като е на 
мнение да се забранят и двата  събора. 
Според Райко Даскалов няма законно 
основание за такава реакция и Минис-
терския съвет решава да се вземат мерки 
за избягване на стълкновения, произ-
шествия и буйства и възлага на 
министър Райко Даскалов да вземе необ-
ходимите мерки за запазване на реда 
при „пълна негова отговорност”. Той пра-
ви изявления, че не правителството, а 
БЗНС ще се бори с конституционния 
блок.  

При придвижването на блокарите и 
земеделците, пътуващи с влака София-
Търново, между тях възникват конфлик-
ти. Блокарите се държат арогантно, 
презрително и предизвикателно със 
селяните, отправят към тях обидни думи 
и ругатни. В същия влак пътува и Райко 
Даскалов, като благодарение на неговата 
намеса не се стига до кървави стълкно-
вение, но не успява да спаси брадите и 
мустаците на М. Маджаров, д-р Ст. Да-
нев, Ал. Малинов, Андрей Ляпчев и др. 
когато влакът спира на гара Плевен. 
Години по-късно, когато въпросните 
политици още тръбят в десния печат, че 
селяните са извършили издевателства на 
тях, самият  Ал. Малинов ще каже: „вие се 
оплаквате загдето ни отрязаха брадите, а 
те пораснаха по-буйни и по-красиви, а къде 
са главите на Стамболийски, на Райко и на 
колко много още…”  

Групата на Конституционния блок не 
стига до Търново не поради намесата на 
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органите на властта, а поради отпора на 
селяните. Те не можаха да простят на 
тия, които водиха убийствените войни, 
завършили катастрофално, не можеха да 
простят за убитите техни свидни чеда 
при Захарна фабрика и на фронтовата 
линия, за оставените сираци и войниш-
ки вдовици. Земеделските колони влизат 
в старата столица и се събират на Марно 
поле.  

Цялата нощ на 16 срещу 17 септември 
Райко Даскалов посреща делегатите от 
страната и е уверен в тяхната подкрепа и 
жертвоготовност, както по време на Вла-
дайските събития. До известна степен е 
разтревожен дали ще съумее да  усмири 
това множество, което идва с определени 
искания, развълнувано и ожесточено. 
Засечени са два камиона с оръжие и бо-
еприпаси на блокарите, идващи от 
Горна Оряховица към Търново. Митин-
гът се провежда под наслов: „Да се 
приложат реформите на Земеделския 
съюз! Да бъдат съдени виновниците за 
националната катастрофа! Народните 
предатели да се хвърлят в Янтра!” 

По първия въпрос всички са едино-
душни, но решения по другите два биха 
навредили на преговорите, които Ал. 
Стамболийски води в Женева. Редуват се 
оратори, но не могат да усмирят мно-
жеството. Всички очакват на трибуната 
легендата на Радомирската република 
Райко Даскалов. Той обещава, че ще се 
проведе референдум, за да се допитат до 
целия народ и за да не допусне по-
голямо брожение, запява земеделския 
марш, делегатите също запяват и под 
строй се изтеглят от митинга.  

Въпреки това, всичко сторено от него 
като министър на вътрешните работи 
поражда възражения и недоволство от 
страна на дясното крило в земеделския 

съюза, на царя, на Конституционния 
блок и Светия Синод. Дворецът и Свети-
ят синод предпочитат да не афишират 
враждебност, но блоковият печат изо-
билства от нападки по негов адрес. 
Десните партии се чувстват надхитрени 
и изиграни, но отделни техни дейци 
признават политическия усет и прозор-
ливост на министъра, който не се е 
поколебал да разреши едновременно 
провеждане на двата събора, като с това 
е показал силното влияние на Земеделс-
кия съюз. 

Търновските събития предизвикват 
ръководството на БЗНС да създаде „кон-
на гвардия” със задача да охранява 
конгресите и събранията на съюза. За 
неин главнокомандващ е определен 
министъра на вътрешните работи. Опо-
зицията отново сипе хули, като нарича 
командира на Оранжевата гвардия – 
„радомирския разбойник”. 

Противниците на д-р Даскалов се 
множат. Обещаният от него референду-
мът за съдене на виновниците за 
националната катастрофа се провежда 
на 19 ноември 1922 г. по закон, гласуван 
от парламента. Но в печата, както и в 
парламента, Блоковите водачи обвиня-
ват и клеветят Райко Даскалов, че се 
съюзил с комунистите, а земеделците са 
издигали „болшевишкото знаме”.  

Съглашенците също считат, че рефе-
рендума е дело на „екстремистите около 
Райко Даскалов” и искат разтурянето на  
Оранжевата гвардия. 

 

Статията подготви и  

предостави за публикуване ЖИВКА ТАНЧЕВА 
 

Ползвана литература: 
проф. Димитрина Петрова, доктор на 

историческите науки 
 

Продължение в следващия брой 
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ЕДНА СНИМКА РАЗКАЗВА 
 

ВЕЛИЧКА ВЪЛЧЕВА 
 
В памет на баща ми  
 
Вълчо Андреев Костов (Пандъров) 
(12.08.1943 г.-29.03.2019 г.) 
 

Държа снимката в ръцете си и ме 
пари, така, както пари душата ми, 
напълва очите ми със сълзи, защото 
изгубих баща си в този живот, и много 
ме боли... 

 

 
 

Малкият Вълчо Андреев  
 

А тази снимка, открита след 70 г., ме 
върна в щастливите дни на баща ми, в 
неговото детство... 

 
*** 

Тази сутрин, малкият Вълчо стана 
рано. Събуди го шумът отвън на двора. 
Изскочи да види какво става.  

На големия харман дядо му, на 
когото беше кръстен, редеше зелени 
дъбови клони за храна на животните. 

-Дядо, дядо, какво нареждаш? - 
попита любопитно момчето. 

-Сбирам шума за козичките, дядо - 
отвърна дядо Вълчо, качен на голям 
куп клони.  

Със силните си ръце той вдигаше 
клон след клон и ги подреждше в 
голяма купчина. Беше среден на ръст, 
слаб, с леко приведени рамене. Лицето 
му бе издължено, с високо чело и 
правилен нос, без мустак. Очите му 
бяха големи, много сини, блестяха като 
небето. Над светлите вежди се спускаха 
капки пот, стичащи се от късите руси 
коси, които, сякаш посребрени, светеха 
от слънцето. С отсечен жест на дясната 
си ръка, той избърса челото си и рече: 

-Въле, подай ми вилата, ей там е 
подпряна до стената на къщата. 

Малкият само това чакаше, веднага 
хукна с босите си крака, хвана с две 
ръце дръжката, метна едното краче над 
нея и заподскача на конче към дядо си. 
След него оставаше пясъчна следа, 
която вятърът развяваше далече. 

- Дръж, дядо, фатай  /хвани/! 
Старият човек стоеше изправен 

горе, върху големия куп клони, а в 
очите му се стекоха сълзи.  

Зениците му се свиха и той усети 
полъха на белия вятър в лицето си, 
мириса на Бяло море, вкуса на сол  
загорча в устата му. Спомни си за 
дните, когато бяха в Дуганхисар, в къ-
щата на баща си, Коста Пандъров... как 
там подреждаха шумата...  

... Тогава той беше млад. Слизаше 
от Бърцето, натоварил волската кола 
със свежи дъбови и пърнарови клони, а 
на прага на едноетажната им къща, с 
четири стъпала отпред, го чакаше жена 
му Стана, от Делигеоргиевия род. Тя 
белеше мамули царевица с малкия им 
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син - Андрея. „Тейко, тейко, оти не ме 
зима?” – викаше с цяло гърло русичкия 
Андрейчо и се хвърляше в прегръд-
ките на баща си. Вълчо го вдигаше на 
раменете си и го качваше отгоре на 
колата. От платнената торба, премет-
ната през гърдите му, той изваждаше 
шепа кръгли плодове (кумарка), които 
бе откъснал близо до местността 
Оршки дол, по склоновете на Гулакът, 
в подножието на Падалата, над ягъла 
на Кирю Педев... „Вземай, давай шепи! 
Ето ти армаган!”, казваше и слагаше в 
ръцете на малчугана узрелите плодове 
с вкус на ягода... Андрейчо много му 
приличаше, беше взел същите дълбоко 
сини очи и светлата му сребристо бяла 
коса, падаща чак до раменете.  

Белият вятър разрошваше косите 
на малкия Андрея, качен на раменете 
му. Мислеха тази есен да запишат дете-
то в голямото, двуетажно българско 
училище „Св. св. Кирил и Методий” в 
Доган Хисар една година по-рано –
малкият беше много любознателен, 
сам си учеше буквите и сричаше 
първите прочетени думи.  

 

 
 
Училището в Доганхисар, 1919 г. 

В това училище самият той се 
научи да чете и пише, заедно с по-
големите деца. Негов учител беше 
Петко Стаев Бакърджиев (Демякът), 
който говореше много добре четири 
езика – църковнославянски, гръцки, 
турски и арабски... И сега чува как на 
висок глас всички изреждат – ази, буки, 
веди... и вижда учителя как им разказва 
за светите братя Кирил и Методий от 
Солун... 

...Но, не стана така, трябваше да 
изоставят и къщата, и нивите, и 
животните, и само те, с една торбичка с 
брашно, да бягат по пътя за 
Фъндаджак, да идат в България, за да 
се спасят... 

...Името на Андрея го даде техния 
кръстник, за да се предава връзката на 
рода, от дядото на внука. Бащата на 
жена му Стана – Андрей Делигеоргиев, 
беше едър здравеняк, висок, силен 
българин, отгледал осем деца... Тогава 
никой не подозираше, че ще има 
такава злощастна съдба – да умре от 
побой в затвора в Гюмюрджина, 
обвинен от гръцките власти, в това, че 
синовете му Георги, Стамо и Стоян са 
комити... Но, случи се... След 
несправедливия Ньойски договор, 
българските земи се предадоха в 
ръцете на Гърция. Гръцката държава 
подлагаше мирното население на 
нечувани зверства и жестокости, 
разселваха хората с кораби по острови-
те, вземаха българските им паспорти и 
им даваха нови, на които за народност 
пишеше „гърци”.  

Стамо, Георги и Стоян бяха част от 
многото млади мъже, изпратени да се 
бият срещу турците като гръцки 
войници. Масово те бягаха от Гръцката 
армия и отиваха в свободна България, 
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за да се включат като четници в четата 
на Димитър Маджаров, да превеждат 
мирното население в пределите на 
майка България. 

Безсилна да спре това, гръцката 
власт напълни затворите с невинни, 
беззащитни хора... 

 
***  
- Дядо, фатай, дядоооо... - детския 

глас на малкия Вълчо го откъсна от 
спомените, свидни на душата му.  

Сви се измъченото му сърце, и той 
чу пулса в ушите си. Коленете му 
омекнаха, политна... хвана се за 
дървения стълб... С опакото на ръката 
си избърса сълзите, които замъгляваха 
погледа му и се обърна към внука си.  

- Ей, дядо, ееееей..... – малкото дете 
беше хванало дървената вила и се 
опитваше да я издигне над главата си.  

Дядо Вълчо се наведе силно 
напред, протегна и двете си ръце 
надолу, края на пръстите му почти 
докоснаха гребена на вилата, когато 
клоните, върху които беше стъпил 
потънаха надолу. Краката му се 
хлъзнаха по листата, опита с ръце да се 
хване за единия дървен стълб, който 
служеше за подпора на купчината. 
Тялото му натежа и той се сгромоляса 
на земята сред силен пукот от счупени 
клони, откъснати шикалки и листа. За 
миг настана тишина. Измежду два 
големи клона се измуши русата 
главица на детето: 

-Къде си, дядо? – чу той неговото 
гласче.  

-Тук съм, Въле, нищо ми няма! – 
рече старецът, като бавно се поизправи 
седейки.  

Облегна гърба си на дървения 
стълб. Болеше го малко само дясното 
рамо, върху което бе паднал.  

Малкият отиде при него, прегърна 
го и рече : 

-Сега аз ще ги нареждам дядо, вече 
съм голям!  Няма да ме спираш!  

Старецът се изправи бавно, изтуп-
вайки ентерията си. Радваше се, че и 
детето не бе пострадало, вдигна глава 
нагоре, и що да види – малкият Вълчо 
вече се бе качил горе на купчината 
клони и си слагаше на главата неговия 
бял памучен пешкир, останал горе 
след падането му.  

- Ще ти помагам дядо, силен съм! – 
звънеше детското гласче отгоре.  

Докато се чудеше как така стана, 
че падна на земята, сега трябваше да 
мисли как да свали детето от върха на 
купчината!  

 
*** 

Това се случило през есента на 1946 
г. Тогава дядо Вълчо вече бил изгубил 
надежда, че ще се завърне в родния си 
Доган хисар.  

През 1941 г., когато синът му, 
Андрея, бил вече сгоден, те всички се 
върнали в Беломорска Тракия, но там 
други хора живеели в тяхната къща. 

Разбрали, че живот за тях там 
няма, те се върнали с волската кола  
обратно  в Маджарово. 

 
Материалът е препоръчан от д-р Веселина 

Узунова, РИМ-Хасково 
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ВИЗУАЛНИ  

ИЗКУСТВА  
 

НАШИЯТ ИЗБОР 
 

ХАЙКУ –  
СЛЕДИ ВЪРХУ ГЛИНАТА 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Една необикновена симбиоза между 
поезия и пластика, между хайку и гли-
на... нещо, което не съм срещала досега и 
което ми е трудно да анализирам, но не 
мога и не искам да отмина. 

На 16 януари в галерия „Сезони” бе 
открита изложбата „Хайку – следи върху 
глината” на Тодор Димитров и Алексан-
дра Ивойлова. Още наслова в поканата 
на Александра ме изненада – „Хайку - 
следи върху глина?!” Какво ли е това? 
Триизмерна хайга? Или, нещо още по-
странно?.. Нещо като... може би клино-
пис?! 

Оказа се, че в уютната атмосфера на 
галерията, освен пластиките на Тодор 
Димитров, с изписани върху глината 
хайку-стихове на Александра Ивойлова, 
са се приютили и немалко акварели на 
художника, изпълнени в пясъчните то-
нове на шамота – понякога обагрени от 
розовата пепел на залеза, понякога поели 
бледата синева на мъгливо утро, а друг 
път просто охрено-земни, зелени-каво-
пролетни или лятно-увехнали.  

 
 

 
 
Акварелите, неуловимо-неуправляе-

мото примесване на материалите, с кои-
то са създадени – вода, и цвят, хартия, 
разум и ръка... и някъде там, отвъд осеза-
емото... усещането за сливане, 
преливане, създаване на убягващото, 
изплъзващото се... 

Започнах да мисля за акварелната 
техника по този начин едва наскоро, 
когато за първи път опитах да рисувам с 
туш върху оризова хартия... когато опи-
тах да създам хайга в онзи първичен 
смисъл, който са вложили в това понятие 
японските майстори. И усетих убягване-
то, невъзможността за контрол на разума 
над ръката и на ръката над онова, което 
се излива изпод четката... и пороя на 
думите, който трябва да бъде овладян, за 
да се получи нещо, което може да бъде 
посланието на образа и да бъде обхванат 
образа, породил вербалното послание. 

Бях завладяна от акварелите на Тодор 
Димитров, а още преди време – от пое-
тиката на Александра Ивойлова, до 
която имах възможност многократно да 
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се докосвам чрез нейните книги, като 
читател и чрез нейните хайбуни, като 
редактор на списание „Картини с думи 
и багри”. 

 

 
 
И докато съзерцавах картините и че-

тях изписаните думи върху глината на 
пластичните фигури, ме изпълни раз-
бирането, че това на което присъствам 
не е изложба на триизмерна хайга, нито 
е някаква свръхсложна комбинация на 
пет изкуства, а едно творческо взаимо-
действие на двама автори, които търсят 
пределите на формата на своето изкуст-
во и ги намират на граничната линия с 
друго изкуство...  

 
глътка джин 
глътка блус 
глътка луна 
светлее нощта 
в косите на вятъра 
 

 
 
аз съм  
твоето отсъствие – 
върни ме 
 

 
 
Сънуваните образи, овеществени с 

изпичането на глината, придала обем на 
вербалните послания и уловила волята 
на дланите, бленуваните образи, следи 
от думи върху опакото на клепачите... 
медитацията и дзен-прозрението... всич-
ко това застинало в мига на спомена-
мечта. 
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залязват всички думи привечер 
и облаците  
при мълчанието слизат 
 

 
 
В шума на премиерата бе трудно да 

разслоя синергичното вплитане на плас-
товете на словото, изваяло формата, 
нито бе възможно да стигна до вторич-
ното въздействие на формата и обема 
върху словесните внушения и образи. 

Няколко дни по-късно посетих отно-
во изложбата и в тишината на залата, 
под меката светлина на зимен следобед, 
разбрах по-добре визуално-вербалните 
послания на авторите... защото вече ду-
мите на хайку бяха останали само следи 
върху глината и сетивността на възпри-
емащия...  

 

ГРАНИЧНОТО 

ИЗКУСТВО 
 

УСЕЩАНЕ ЗА ГРАНИЦА 
 

Когато сложих точката под предход-
ната статия мислех, че тя представя най-
странната гранично-симбиотична сме-
сица в изкуството. Тогава получих 
седемте хайбуна на Венелина Петкова с 
кратка бележка – „Илюстрациите към 
хайбуните са само илюстрации към тях, 
изпълнени в източната техника суми-е 
(което буквално означава туш-
рисункa/картина). Но те не са хайга 
(рисунка и хайку в едно, на един лист 
хартия). Не искам да подвеждам читате-
ля/зрителя, затова искам да обърна 
внимание на този момент.” 

В съвременния свят изкуствата се 
променят, губят контурите си, граници-
те се размиват и изчезват. А онова, което 
е гранично? Какво се случва с него? Из-
чезва ли, или се превръща в нещо ново... 
И трябва ли винаги да търсим имена и 
да даваме определения на онова, което 
правим, за да изразим усещането си за 
красота и хармония, да извадим от същ-
ностите си представите си за прекрасно 
и възвишено, или просто да изтръгнем 
болката, гнева, тъгата, радостта? Не е ли 
изкуството онова, което ни прави бого-
равни? И нима боговете класифицират 
сътвореното?! 

 

  



Äíåøíèÿò äåí, íî ïðåäè ãîäèíè. Âàëè 
ñíÿã.  Çàëåïíàëèòå ïî ïðîçîðåöà 
ñíåæèíêè ñå òîïÿò. Íà êîòëîíà âðè ñóïà. 
Ñàëàòàòà å ïî÷òè íàðÿçàíà. Ðîçàòà â äâîðà 
å ïîêðèòà ñúñ ñòàðè åñåííè ëèñòà è 
íàéëîíîâà òîðáà. Â õîëà ïðèÿòåëèòå íè 
ðåïåòèðàò ñ êèòàðè. Êó÷åòî ó÷è äåòåòî äà 
õîäè íà äâà êðàêà â êîðèäîðà.
Íÿêîé âèêà îòâúí, çàùîòî íÿìàìå çâúíåö: 
"Òóê ñúì âå÷å!"

íàäóòî ïàðíî
îòêðåõâàì ïðîçîðåöà -
íàõëóâà áúäåùåòî

Ïðîôåñîðúò ïî ñâåòîâíà ëèòåðàòóðà çàáåëÿçâà 
ïðåç ïðîçîðåöà íà òàêñèòî: "Àáå, ìíîãî õîðà ñè 
ãîâîðÿò ñàìè... Íå å ëè ñòðàííî?"
"Íå, Ñîôèÿ. Íå ñè ãîâîðÿò ñàìè", îòãîâàðÿ 
ñåêðåòàðÿò íà êóëòóðíîòî äðóæåñòâî, "Èìàò 
áëóòóòè â óøèòå".
"Êàêâî?"
"Áëóòóòè â óøèòå", ïî÷òè èçêðåùÿâà ñåêðåòàðÿò.
Íàðåäåíè ñìå åäèí äî äðóã â Íàðîäíèÿ òåàòúð. 
Èçó÷àâàìå ïðàçíàòà ñöåíà ñ âúëíåíèå. Öÿëà 
êóëòóðíà äåëåãàöèÿ. Ñ öåðåìîíèàëíà áàâíîñò, 
ïîä çâóöèòå íà âèä ÿïîíñêè áàðàáàí ñå ïîÿâÿâà 
ìàñêà Íî è îãëàñÿâà, ÷å èçíåâÿðàòà ùå áúäå 
íàêàçàíà. Çà äà èçïúëíè îòìúùåíèåòî íà 
ñúðöåòî, ãíåâíàòà ñúïðóãà ñå ïðåâðúùà â äåìîí.
Ïàóçà. 
"Ïàóçàòà å íàé-âàæíîòî â òåàòúð Íî", çàÿâÿâà 
ïðîôåñîðúò, ïî÷òè íà ñåáå ñè. Îò ðåäîâåòå 
íàîêîëî ñå èçâðúùàò ãëàâè.

òèøèíà
è òîçè ñåçîí
ðàçëè÷íà

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

ÍßÊÎÃÀ
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Çåëåíàòà êîíñòðóêöèÿ ïðàõîâî 
áîÿäèñàí ìåòàë, êîÿòî äúðæè 
èçïðàâåíà ôàñàäàòà íà Õàëèòå, 
îáðàçóâà îãðîìíî äúðâî, ïîä 
ñÿíêàòà íà êîåòî êëèåíòèòå ñå 
ðàçõîæäàò, à ïðîäàâà÷èòå 
ðàáîòÿò. Â ñðåäàòà èìà ôîíòàí 
è êàôåíå ñ òîðòè ïî âèòðèíèòå. 
Ôîíòàíúò ðîìîëè.  Êàôå 
ìàøèíàòà áðúì÷è ïðèÿòíî è 
èçëú÷âà àðîìàò íà ïå÷åíè 
êàôåíè çúðíà.
Ïðåäè äà ñè òðúãíà, íàðî÷íî 
ìèíàâàì ïîêðàé öâåòíèÿ ùàíä. 
Öâåòåí. Çåëåí.
"Êîëêî ñòðóâà òîçè áîíñàé? Íå 
ìó ïèøå öåíàòà?"
"Ìèíè ÿñåíúò ëè? Äâàéñåò è 
åäèí ëåâà."
Èçîáùî íå å ñêúïî, ïðåöåíÿâàì 
íà ìèãà.

ËÈÑÒÎÏÀÄ

Êîãàòî ìó óçðåÿò ñåìåíàòà, ìîãà äà ñè ãî 
ðàçìíîæà. Ïðîäúëæàâàì äà ãî îãëåæäàì, 
äîêàòî ôëîðèñòêàòà îïàêîâà ïîäàðúê çà 
íÿêîãî. Äîêîñâàì ëèñòàòà ìó, âå÷å æúëòååùè. 
Ðèñóâàì ìèñëåíî ôîðìàòà íà êëîíèòå ìó.
"Ùå ãî êóïÿ", òúðæåñòâåíî çàÿâÿâàì, êîãàòî 
ïîäàðúêúò çà íÿêîãî å íàïúëíî ãîòîâ.

â ðîõêàâàòà ïî÷âà
êîðåíè ïèÿò äúæä
ñåìåíà íà ìå÷òèòå
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Çà ïúðâè ïúò âèäÿõ ñìúðòòà èëè 
ïîíå íåéíîòî íà÷àëî, êîãàòî 
ïðàáàáà ìå çàâåäå íà ïîñëåäíî 
ñáîãîì îò íàøèÿ ïåòè åòàæ íà 
ãîðíèÿ åòàæ. Òÿ íÿìàøå êàê äà íå 
îòèäå. Àç íÿìàøå êàê äà îñòàíà 
ñàìà â êúùè.
Íà øåñòèÿ åòàæ, â äúëúã øêàô, 
ïîêðèò ñ áåëè ÷àðøàôè, ãîðè 
ñâåù â ðúöåòå íà áëàæåíî çàñïàëà 
ñòàðà æåíà. Çàñïàëà - òàêà êàçà 
ïðàáàáà. Çàñïàëà - äîáàâèõ ñè.
ßâíî ñå å ïîìèíàëà â ñúíÿ ñè, 
äîêàòî âñè÷êè ñïÿò. Ôèãóðàòà ñ 
öâÿò íà âîñúê âå÷å ñå ñìàëÿâà.
Ïîäàâàò íè ÷èíèè ñ óæàñíè íà 
âêóñ ñëàäêè íåùà. Äúðæèì ãè â 
ðúöå è ïóäðàòà çàõàð ïðîäúëæàâà 
äà ñå òîïè.
Ïî-êúñíî ïðàáàáà áåøå ëèí-
÷óâàíà, ÷å ìå å êà÷èëà íà ãîðíèÿ 
åòàæ, çàùîòî íÿêîé ñè óìðÿë.
Íàáëèæàâà Íîâà ãîäèíà. Ìèñëÿ 
ñàìî çà ïîäàðúöè. Òåçè, êîèòî ùå 
ïîëó÷à è òåçè, êîèòî èñêàì äà 
íàïðàâÿ, ïîíå íà óæêèì.
Ïðåäè ñåìåéíàòà âå÷åðÿ ïðàáàáà 
îòíîâî ðåøå ðåäêèòå ñè êîñè ñ 
äúðâåí ãðåáåí, âðúçâà ãè íà 
ïëèòêè è ãè ïîêðèâà ñ øàðåíà 
êúðïà. Àç îáëè÷àì íîâàòà ñè 
÷åðâåíà ðîêëÿ.

Â ïîëóíîù øàìïàíñêîòî ãðúìâà. Òàïàòà ìó èçõâúð÷à è îáèêàëÿ âñè÷êè ÷åòèðè 
ñòåíè.

íàðîäíà ìóçèêà â íîâîãîäèøíàòà íîù
áàáà ñèòíè ñòúïêè
â íàøåòî òåìïî

ÏÐÀÂÎ ÕÎÐÎ Â ÊÎÐÈÄÎÐÀ
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Âåäíúæ, â íÿêàêâî ïðåäàâàíå ïî ÿïîíñêàòà 
òåëåâèçèÿ çà ÷óæäåíöè, ãëåäàì - ïðîçîð÷å â 
êàþòàòà íà êîðàá. Íà ïåðâàçà, ñ ëèöå êúì 
ìîðñêèÿ ïåéçàæ, íàðåäåíè ïëþøåíè èãðà÷êè. 
Ìå÷åòà, çàéöè, ïèêà÷ó, äæóäæåòà, êó÷åíöà è 
êîòåíöà. Íÿêîè ñà ñå ãóøíàëè, äðóãè ñà 
çàëåïèëè ìóöóíà çà ñòúêëîòî. Îòìåñòâà ñå 
úãúëúò íà êàìåðàòà è åäíà ìëàäà ÿïîíêà 
ùàñòëèâî ìàõà â íåÿ ñ äâå ðúöå. Ïðàâè ñíèìêè 
íà ïëþøåíèòå ñúùåñòâà è ãè èçïðàùà ïî 
ìåéëà íà òåõíèòå ñîáñòâåíèöè. Äîñóù êàòî 
Àìåëè Ïóëåí íà  òúæíèÿ ñè áàùà.  
Íåâåðîÿòíàòà é ñúäáà.
Ïîùàëüîí êàòî îò „Ïðîäàâà÷ íà íàäåæäà“ å 
ñïðÿë íà íàøàòà óëèöà. Ðàçïðåäåëÿ ïðàòêèòå. 
Ðúöåòå ìó áëåñòÿò. Çàâúðòà ïåäàëèòå íà 
êîëåëîòî ñè è ëèòâà. 

Íàãðàäè è ïîõâàëè
Ïúòóâà ëè êúì òî÷íèÿ àäðåñ
âñÿêà ïàäàùà çâåçäà?

Ïðîñëåäÿâàì ãî ñ ïîãëåä ÷àê äî 
îáëàöèòå â ðàííàòà óòðèí. Çàùî 
ñúì áóäíà? Ïðåä ïîðòàòà íà äâîðà 
áëåñòè ãîëÿì ñðåáúðåí ïàêåò.
Î, äà! - ñåùàì ñå. Íàëè è àç ñè 
ïîðú÷àõ çâåçäåí ìèã îò êîëåäíàòà 
ðåêëàìà? Ñúáóæäàì ñå ùàñòëèâà.

ÍÀ ËÀÌÈÍÈÐÀÍÈ ÇÂÅÇÄÈ

ÐÀÇÄÀÂÀ×
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ÓÑÅÙÀÍÅ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÀ Ðåêà Êàì÷èÿ ñëèâà ñåíêè - îò åäèíèÿ áðÿã, 
íàñåëåí ñ ðèáàðñêè áóíãàëà, îò äðóãèÿ áðÿã, 
îòêúäåòî ïðåç çèìàòà, êàçâàò ìåñòíèòå 
êàïèòàíè íà êîðàá÷åòà çà ðàçõîäêà, èçëèçàò 
ãëèãàíè, ÷àêàëè è ÷àïëè. Âúðòèì ñåìåéíî 
ïåäàëèòå íà âîäíî êîëåëî òî÷íî â ñðåäàòà è 
ñëúíöåòî íè çàñëåïÿâà. Æóæàò ìèëèîíè 
êîìàðè, ïðîáëÿñâàò òåëàòà íà ïúñòúðâè è 
ñîìîâå. Ìåæäó èçâîðà è äåëòàòà, ñåâåðíîòî è 
þæíîòî ×åðíî ìîðå, 4 ìåòðà âîäà íàä ìåòúð 
òèíÿ. Âúðáèòå ïîòúðêâàò êðàèùà âúâ 
âúëíè÷êèòå, êîèòî îñòàâÿìå ñëåä íàñ. Ïîñëå 
ðåêàòà çàñòèâà è ãè çàñìóêâà.

äåòñêè ñìÿõ
ñâúðøè ëè âå÷å
ïúòóâàíåòî?

Äíåñ âèäÿõ åäíà æåíà, íàäâåñåíà 
íàä êîôà çà áîêëóê. Èëè áåøå 
ìúæ...Êàêâî ëè òîëêîâà áåøå 
âèäÿëà òàì, ÷å ÷àê äà îòäåëè êðàêà 
îò çåìÿòà?

ñòàðè äðåõè
ñòàðà õðàíà,
ñâåòè ñòàðà ëóíà

ÏÎ ÇÀËÅÇ
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ПЪРВИЧНОСЪТВОРЕНОТО 
 
Често се питам – кое е първичносът-

вореното в една илюстрована книга – 
словесното, или визуалното; кое изграж-
да неповторимото пространство на 
детската „книжка с картинки” – онази, 
първа книжка, която всеки от нас е дър-
жал в невръстни ръце и е обикнал, и е 
запомнил...  

Помня първите книжки с приказки, 
които ми подариха – те бяха не просто 
илюстровани; бяха триизмерни, отваря-
ха се и изграждаха едно почти театрално 
пространство, в което и аз ставах герой и 
режисьор на приказката-пиеса-филм-
вълшебство, тъй като някои от изрязани-
те фигурки можеха да се раздвижват... 
Да, доста далеч от виртуалния свят на 
съвременното дете, но все пак, един на-
селен с багри, форми и емоции свят...  

Често се питам – кое е първичносът-
вореното в една импресия, поема, роман, 
пиеса – словесният образ, или визуални-
ят образ, пък бил той и само в 
съзнанието на твореца-разказвач...   

Но... защо тази тема – тук и сега? 
Защото не мога да спра да мисля за 

първичносътвореното, откакто получих 
шест стихотворения за деца на Надежда 
Радева с шест графики към тях на Вен-
цислав Иванов. В писмото не беше 
посочено коя графика към кое стихотво-
рение се отнася... Аз, разбира се, можех 
да попитам, но... всъщност – кое е пър-
вичното в илюстрацията? Картината с 
думи, или картината с багри? Допълват 
ли се, крадат ли по нещо от себе си? 
Имат ли самостоятелен живот? А ако 
бъдат разбъркани? Какво ще получим? 
Ново послание? Или ще стигнем до раз-
рушение и разпадане... А може би 

именно в търсенето на взаимодействие 
между вербалното и визуалното е истин-
ското предизвикателство, както към 
малкия читател, за да провокира и раз-
вива въображението му, така и към 
порасналите деца – за да не губят въоб-
ражението си... 

 

ШЕСТ СТИХОТВОРЕНИЯ  
С ГРАФИКИ ЗА ДЕЦА 
 

НАДЕЖДА РАДЕВА 
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ 
 

МАРТ ИДВА 
 

Март идва с теменужките в полето 
лилавосин, възседнал еднорог, 
на пролетта по светлата пътека 
препуска смело – момък горд. 
 

Не се бои, че сняг прехвърча, 
че нощите са зимни, зли, 
март идва и във всяка къща 
стрък ведрина посява – да блести! 
 

Март идва в утрините светли 
с прегръдка свежа – живинка, 
треви, листенца, клони цветни 
целува с капчици роса... 

 

А ти, дете, излез навънка, 
ръце към Слънчо протегни, 
на март момчешката усмивка 
в лъчите слънчеви струи.  
 

Грабни си топлина със шепа 
безценен дар, обичан, мил... 
Март тръгне ли, кажи му „Сбогом!”, 
а после посрещни април! 
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НАСКО УЧИ ПИАНО 
 

Със желание голямо 
Наско учи днес пиано 
и започнал е отрано – 
малък, шестгодишен само. 
 

Възрастта не пречи, щото 
има слух и помни ноти, 
ключът сол и ключът фа, 
ре мажор, минорно ла... 
 

Госпожата му показва  
такт и ритъм как да спазва, 
в темпо бързо с две ръце 
как извива се хорце. 
 

Вярно – малко е момчето, 
но старае се и ето 
по клавишите сега 
плъзга пръсти с лекота. 
 

Но пианото не слуша: 
стене жално, диша глухо, 

сякаш, че душица мила 
вътре в него се е скрила. 
 

Колко ли талант е нужен 
и желание нескрито 
птичето от таз душа 
да политне с песента!... 
 

 
 
Наско свири на пиано 
„Тръгнал кос” и „Мила мамо”, 
изпод палавите пръсти 
звуците навред се пръсват. 
 

Чуват и така са горди – 
мама, тате, всички хора! 
Туй момче е упорито, 
знам, ще стигне то звездите! 
 

ОБЛАЧЕ ИЛИ ВРАБЧЕ 
 

Облаче красиво, бяло 
на небето се е спряло 
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и намига ми с оче. 
Чувам, че ми вика гласно: 
- Я, кажи, дете прекрасно, 
облаче ли съм или врабче? 
 

Гледам го – такова бяло 
на небето се е спряло  
с облачни крачета две 
и с едно оченце синьо, 
кръгло тяло с перушина... 
Май прилича на врабче? 
 

Знам – врабчетата са сиви 
и по нрав са тъй игриви –  
по полето хвъркат без да спрат, 
пролет звънко чуруликат, 
братчетата свои викат 
семена пшенични да кълват. 
 

 
 
Затова му казах строго: 
- Ти си горе на високо 
сам-самичко, еднооко, 
птиче ли си, долети! 
Виж, донесох ти трохици, 

гладно ли си, похапни си, 
тук, в градината, кацни! 
 

Облачето се навъси 
капчици дъждовни пръсна, 
а очето избледня. 
Слънце блесна от небето, 
лъч търкулна по полето, 
облак Врабчо отлетя! 
 

ПРИСПИВНА 
 

На Руми 
 

Месечко в креватчето ти слиза, 
спи, детенце, лека нощ, 
Сънчо се явява в бяла риза 
куп звезди понесъл в своя кош. 
 

 
 
Слага ти звездичка над нослето, 
да е светло нощем в твоя сън, 
после пак се втурва по полето 
да приспива всичко живо вън. 
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Спи ожънатата нива, 
спят и житните зърна, 
месечко и той заспива, 
спи, детенце, нани-на. 
 

ПАЛЯЧО 
 

 
 
Палячо със нос зачервен, 
с елече на сини райета, 
палячо, ти все си засмян, 
а мен ми е тъжно и ето – 
 

захвърлих те в ъгъла сам 
и цяла нощ там те оставих... 
Палячо, сега ме е срам, 
защо ти се сърдих, не зная. 
 

Палячо, върни се при мен 
усмихнат във моята стая, 
палячо със нос зачервен, 
най-весело с теб си играя! 
 

ГРАДСКИЯТ ЧАСОВНИК 
 

Той от високо гледа към града, 
на работата си е верен, 
върти стрелките с лекота – 
тъй точно времето отмерва. 
 

 
 
На всеки кръгъл час звъни, 
но нощем тих е и не пее, 
не спира в празничните дни 
махалото си да люлее. 
 

И знае всичко за света, 
но не издава чужди тайни, 
обичат го като приятел стар, 
той е часовник уникален! 
 

стихове Надежда Радева 

графики Венцислав Иванов 
 
 

 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

88 

 

КОМЕНТАР 
 

АКВАРЕЛИСТЪТ 
 

ИВАН ДОДОВ, ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Когато за първи път видях акварелите 
на Иван Додов, дъхът ми спря от цвета и 
светлината, които струяха от тях... от 
цвета като настроение, като изказ;  цвета 
като състояние на духа и рамка на екзис-
тенцията. 

 

 
 

Едва по-късно осъзнах ефирността, 
прозирната същност на багрите, разтво-
рени във водата... 

 

 

И едновременно с това тяхното ярко, 
контрастно присъствие. 

Лекотата на формата, която сама се 
открива... и човешките знаци в пейзажа... 

 

 
 
Някъде там, на границата на види-

мостта, отвъд природната даденост, е 
изкуствено създаденото – силуетът на 
сграда, формата на обработен ланд-
шафт...  

 

 
 

Едно обитавано пространство, дори 
когато не е непременно навестено от 
присъствието на фигурата на обитава-
щия го, защото понякога е достатъчно 
само да „видим” през очите на онзи, 
който възприема пейзажа... Художникът? 
Зрителят? Творецът... 
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Такъв е светът в картините на Иван 

Додов – изпълнен със светлината и енер-
гията на творческото начало.  

 

 
 

Това е и посланието, което струи от 
палитрата му – красота, постигната като 
единство на контрастите – между живото 
и неживото, естественото и сътвореното, 
материалното и духовното...  

 
 
Красотата – като същност на прежи-

вения миг, затворен в пространството на 
картината, изградена чрез неповторима-
та акварелна техника на Иван Додов! 
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И топлината на човешкото присъст-
вие в света на водата и въздуха, напоен с 
влага... дъждът, снежната гора, мъглата 
над полята, облаците над планинския 
връх... и всичко онова, на което техника-
та „мокро в мокро” дава допълнителна 
ефирност и свобода при изграждането 
на пространството... 

 

 
 
Но нека картините говорят сами. 
 

 
 

Защото всеки ще ги чуе различно... 
 

Катрини: Иван Додов 

Текст: Габриела Цанева 

 

НА ФОКУС 
 

ДЖУНА ХАРИЗАНОВА 
 
Отдавна искаме да представим в руб-

риката „На фокус” автор, който върви 
към зенита на своя житейски и творчес-
ки път; автор, който вече е оставил своя 
диря в изкуството, но който и тепърва 
ще гради и открива новите граници и 
хоризонти на своя талант. 

Идеята да представим Джуна Хари-
занова „На фокус” в „Картини с думи и 
багри” се породи в момента, в който 
получихме в редакцията нейни творби 
от три жанра на изобразителното изкус-
тво – живопис, графика и иконопис. 
Тази широта на творческите й търсения 
ни провокира да вникнем по-дълбоко в 
нейния свят, изграден от багри, щрихи и 
духовност... 

С нетърпение подредихме нейните 
колекции в е-Галерия gabriell-e-lit и го-
лемият интерес, който предизвикаха 
сред почитателите на сайта, затвърди 
решението ни.    

 

БИОГРАФИЯ 
 

Джуна Харизанова е родена на 17 
март 1971 г. в София. 

Рисува от най-ранна детска възраст. 
Неин учител и вдъхновител е баба й 
Маргарита. 

Семейството й е заредено със силен 
творчески заряд, който й е дал светлина 
и посока за развитие в различни области 
на изкуството.  

Интересът й към българските худо-
жествени занаяти е наследен от 
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родителите и баба й, които й предават 
уменията си в тъкачеството, плетенето, 
бродирането, металопластика и дърво-
резбата, а също керамиката и 
декорирането.  

Силно влияние върху творчеството 
на Джуна Харизанова оказват античната 
европейска история и българската тра-
диционна култура.  

 

 
 

Като възпитаник на Техникума по 
керамика и стъкло в Елин Пелин, тя има 
участия в няколко благотворителни из-
ложби и печели награди за декоративна 
керамична „Римска мозайка”, скулптура 
и керамика.  

През 1997 г. реализира самостоятелна 
графична изложба със съдействието на в. 
„Труд”. 

 През 2011 г., 2012 г. и 2013 г. участва в 
изложбите на съвременно българско 
изкуство на Арт Рентал и получава наг-
рада за графика. 

Джуна Харизанова е и самоук иконо-
писец с повече от 50 икони в частни 
колекции в България, Русия, Украйна, 
Франция, САЩ и др.  

От 2016 г. работи като графичен ди-
зайнер. 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ЖИВОПИС 
 

Тук ще представим само някои от 
нейните картини, но те са достатъчни, за 
да бъде усетена палитрата на нейното 
настроение – ярко-ефирна, наситено-
прозирна, провокативно-релаксираща... 
 

 
 

И без съмнение – разнообразна като 
тематика и стил. 
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Харизматично е нейното опиянение – 
да рисува невероятното, да го превръща 
в сън, или в декор...  

 

 
 
Кой знае защо, тази картина ми на-

помня онези малки стъклени сфери, 
затворили в себе си емблематични в ня-
какъв смисъл пейзажи или сгради, в 
които „вали сняг”, когато ги разклатиш... 
или... на спомен от друга реалност... 

 

 
 

И със същата цветова гама художнич-
ката изгражда и един зимен пейзаж, 
който можем да видим привечер в пар-
ка... 

 

 
 
... Или сутрин, край брега на морето... 
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ГРАФИКА 
 

Графиките на Джуна Харизанова са 
нещо различно, може би те ни подготвят 
за следващото стъпало в нейното твор-
ческо търсене – иконописта... 

 

  
Но нейните графики са не само, и не 

просто икони без цвят, макар естетиката 
на източно-православната иконописна 
традиция да е доминираща в много от 
тях... Едно сдържано страдание, една 
ненатрапваща се християнка символика 
и стремеж към изкупление правят тези 
произведения въздействащи на почти 
подсъзнателно ниво. 

Лично на мен ми допада нейното 
умение да борави със сивата гама, щриха 
и светлосянката, с които създава както 
чисто реалистично, така и декоративно-
иконописно пространство.  

 
В нейните графики хармонично съ-

жителстват и приказното, и делничното 
начало, като съставят единна сплав, 

 

  
 

характерна за творчеството на Джуна 
Харизанова. 
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ИКОНОПИС 
 

Безмълвна съм пред иконописта – ка-
то изкуство на пресътворената божес-
твеност, или като послание към божест-
вото... 
 

 

 
 

... Какво всъщност е иконата – хрис-
тиянският еквивалент на янтра за 
медитация, портрет на недостижимото, 
общуване с нетленното... 
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Дали е тотем, или път към съвършен-
ство и спасение... 

 

 
 

 

Безмълвна съм, като в храм, пред кра-
сивото, което съхранява традиция и 
което още е нужно като естетика и като 
зов за помощ в свят на изплъзващи се 
ценности, който има нужда от герои... 

 
 

 
 
И закрилници... 

ГОСТУВА НИ 
 

ТВОРЧЕСКИ  

АВТОПОРТРЕТ 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  
„КАНЕВ-ПРОБУДА - 1924” 
 

МИЛЕНА ФИЛИПОВА 
 

Историята  на читалището в с. Горно 
Абланово, обл. Русе започва от далечна-
та 1924 г. То е създадено от будни жители 
на селото. Първоначално се е наричало 
„Пробуда” и е изиграло важна роля в 
живота на селото  от създаването си до 
днес.       

В документ  от 1951 г. от извънредно 
събрание на Горноаблановски народен 
съвет, споменат и в историята на с. Горно 
Абланово,  като първа точка е записано: 
„Вземане решение за отпускане на заем  
от държавата за народно читалище 
„Пробуда” в селото за постройка на чи-
талищна сграда.”. 

През 2014 г., с дарение на родения в с. 
Горно Абланово канадски  магнат, фи-
лантроп, „човекът душа”, както го 
наричат всички, които го познават  - 
Големият Игнат Канев, беше построена 
нова сграда „Канев-център” -  с. Горно 
Абланово, обл. Русе с голяма библиоте-
ка, читалня, компютърна, театрална и 
други зали с различно предназначение. 

Народно читалище „Канев – Пробуда 
1924” е мястото, в което се възпитава 
любов към книгите и българския фолк-
лор. Там се работи за запазване на 
традиционния бит и култура в селото, за 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

96 

 

издирването на обичаи и предаването 
им на младото поколение. 

 

 
  
Членовете на Народно читалище 

„Канев - Пробуда - 1924” са 61 на брой. 
Те активно се включват в богатата и раз-
нообразна дейност.  Председателят на 
читалището, Денчо Денев, заедно с  чле-
новете на настоятелството, изпълняват 
своята мисия като пазители на духовната 
култура и полагат усилия, доказвайки, 
че освен  пазители на културата, отклик-
ват на  предизвикателствата на новото 
време.      

Към читалището има библиотека с 
библиотечен фонд от 9458 бр. библио-
течни единици. Работим и развиваме 
дейности по проекта  „Глоб@лни библи-
отеки - България”, с придобивките от 
който е обзаведена компютърна зала с 
интернет за ползване от обществеността. 

Провеждаме обучения за придобива-
не  на първоначални умения за работа с 
компютър на желаещите жители от се-
лото. Предлагаме информационно 
обслужване и копирни услуги. Тради-
ционно  в библиотеката се подреждат 
витрини във връзка с националните и 
християнски празници. 

Децата от детска градина „Канев” са 
чести посетители и гости в библиотеката 
на читалището, за да  се пренесат  в чуд-
ния свят на приказките. Учениците от 

основно училище „Христо Ботев” в село-
то са посетители на библиотеката и 
участват в самодейната дейност на чита-
лището . 

 

 
  
 
С  годините са се развили и продъл-

жават да се развиват и обогатяват 
групите от самодейци. Целта ни е да 
издирим, съхраним и популяризираме 
местните традиции и обичаи, да запазим 
песенното творчество, танци, местни 
творения и обичаи. Към читалището 
има четири певчески групи.  

 

 
 
Група за автентичен фолклор „Абла-

новски гласове” е основана през 1994 год. 
От нея произлиза Трио „Зорница” и 
квартет „Славей” с ръководител Пенка 
Бенкова. 
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Женска певческа група „Надежда” и 
дует „Детелина” с ръководител Кунчо 
Венков . 

 

 
 
Мъжка певческа група и смесена пев-

ческа група с художествен ръководител 
Кунчо Венков.  
 

 
   
Те изпълняват популярни народни 

песни и песни от извора. Групите вземат 
участие в много събори, фестивали, над-
пявания. Носители на много награди и 
отличия от национални фестивали, съ-
бори и конкурси  - грамоти, дипломи, 
статуетки, медали и др. награди. 

Само за 2018 год. групите са удостое-
ни с  Голямата награда в с. Рибарица 
„Най големия пазител на българския 
фолклор”. Сребърен и два бронзови 
медала от  националния събор надпява-

не „Авлига пее” с. Обединение, във фол-
клорен фестивал „От Дунав до Балкана” 
– бронзов медал. От фестивала „Напеви-
те на Янтра”, с. Стърмен - голямата 
награда на журито. Първо място в хумо-
ристичния събор „Сребърна пее и се 
смее”, голямата награда на кмета на с. 
Ценово във  фолклорния събор „Ценово 
пее и танцува” и още много  грамоти и 
статуетки от фестивали, събори и наци-
онални участия.  

 

 
 

Всяка година преди Великден се съ-
бират момичета за лазаруване с 
кошници и цветни венчета, обикалят 
къщите, като пеят и танцуват на стопа-
ните, а те ги даряват с яйца за здраве. 

В нашето читалище от няколко годи-
ни съществува и литературен клуб.  
През 2018 г. проведохме срещи с писате-
ли и поети. Щастливи бяхме да 
поздравим с „добре дошли” нашите 
приятели и гости – писателят Йордан 
Йорданов, роден в с. Горно  Абланово, 
удостоен от Съюза на свободните писа-
тели в България със звание „Народни 
будители – 2017”, поетът и  писател  То-
дор Билчев, написал историята на с. 
Горно Абланово, гл. ас. д-р Никола Бе-
нин от Русенския университет, които 
често идват в читалището, за да предста-
вят най-новите си творби. 
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Забележителна беше и  срещата на 
населението  с  племенника и племен-
ницата на Никола Йонков Вапцаров, 
разказите им за поета,  изложбата от 
снимки и негови стихове. 

 

 
 
Танцовата група „Аблановско наст-

роение” с ръководител Яна Янкова  
представя автентични танци, които в  
миналото бабите от селото са играли на 
хорото .  Групата за обичаи пресъздава 
традиционния  бит на местните обичаи- 
„Пеперуда”, „Коледа”, „Окроп”, „Жът-
ва”,” Седянка”. Телевизия Дестинация за 
България направи филми на обичаите 
„Пеперуда”, „Окроп”, и „Жътва”. 

   

 
 

Съвместно с кметството в селото пра-
вим общоселски празници, коледно 
новогодишни тържества, Бабин ден и 
Трифон Зарезан, осми март, национал-
ния празник 3 март и втори юни – ден на 
Ботев  и др. 

Всички самодейци вземат активно 
участие в дейността на читалището. Два 
пъти в седмицата редовно идват за репе-
тиция. 

 

 
 
На 19.10.2019 г., с дарение на Игнат 

Канев, беше открита и музейна експози-
ция „Игнат Канев” на втория етаж на 
читалището. 

                 
Статията подготви и представи за публику-

ване Милена Филипова – библиотекар в НЧ 

„Канев-Пробуда - 1924”, с. Горно Абланово, 

общ. Борово, обл. Русе 
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РЕПОРТАЖИ 
 

БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ 
УМРЯХА 

 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 
 
На 28 февруари т. г. НЧ „Св. преп. 

Паисий Хилендарски” - Асеновград 
представи в литературния салон на НЧ 
„Възраждане” - Старинен Пловдив му-
зикално-поетичен рецитал „Българийо, 
за тебе те умряха”, тематично свързан с 
националния празник 3-ти март, Осво-
бождението на България от турско 
робство. Рециталът беше апология на 
борците за свобода, оставили светъл 
пример за истинско родолюбие.  

Основна част от присъстващите бяха 
творци от Литературен клуб „Николай 
Гюлев” и Литературен кръг „Метафо-
ра”, Пловдив. 

 

 
 
Изпълнители: Виктория Стефанова, 

популярна в Асеновград (и не само!) с 
рецитаторското си изкуство и Йордан 

Кожухаров, членове на ЛК „Орфей” при 
НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски”.  

 

 
 
Получи се емоционална хармония 

между изпълнители и публика. Присъс-
тващите съпреживяваха гневните слова 
на Паисий срещу родоотстъпниците, 
вълнуваха се от прощалните послания 
на Ботев, потопиха се в баладичните 
картини на „Хаджи Димитър”, тръпнеха 
от саможертвата на Кочо, простият чиз-
мар, възхищаваха се от опълченците на 
Шипка, дъхът им спираше от разказа на 
едно дете за нечуваните зверства, с вни-
мание слушаха Дамян Дамяновото 
стихотворение за България. Популярни 
песни на Добри Чинтулов, призоваващи 
на борба, обогатяваха още повече емо-
ционалния градус. В кулминационния 
момент прозвуча „Многая лета”, която 
изправи всички на крака.  

За музикалния съпровод, като важна 
част в общата атмосфера, се грижеше 
Петя Дачева, секретар на НЧ „Св. преп. 
Паисий Хилендарски”. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2020 

 

100 

 

Домакините, Магдален Боева - Маги, 
секретар на НЧ „Възраждане” и Ваня 
Лапавичева, библиотекар, с изключи-
телната си сърдечност и любезност 
създаваха приятното усещане, че се на-
мираш на място, което те приобщава и 
вдъхновява. А възторжените аплодис-
менти по време на изпълнението и 
накрая подсилваха още повече това чув-
ство. 

 

 
 
Музикално-поетичният рецитал за-

почна с въвеждащо слово от Ваня 
Лапавичева, а след финала предстоеше 
изненада за всички. Тази изненада беше 
чудесен епилог - специален поздрав от 
ЛК „Николай Гюлев” по идея на Емилия 
Зъбова, негов художествен ръководител. 

На фона на прекрасния съпровод на 
китара от Диана Панова, Джени Пана-
йотова, член на ЛК „Николай Гюлев”, 
изпълни авторското си стихотворение 
„Молитва към Апостола”.  
 

 
 
Емилия Зъбова представи две свои 

стихотворения: „Послание” и „Апосто-
ле”. Поздравлението завърши с китара и 
песен. По идея на Петя Дачева към тях 
беше отправена покана да гостуват в 
Асеновград, спонтанно приета. 

Поетично-музикалната вечер бе из-
раз на възхищение и преклонение пред 
героите, жертвали живота си за свобода-
та на скъпото ни Отечество. 

 
Статията и снимковия материал подготви и 

представи за публикуване Йордан Кожуха-

ров – член на НЧ „Св. преп. Паисий 

Хилендарски”, Асеновград, обл. Пловдив и 

Литературен клуб „Орфей” 


