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АКЦЕНТИ  
 

ЗА АРТ ПЛАТФОРМА  
gabriell-e-lit 

 

ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ 
КНИГИ И ПРОЕКТИ 

 

Когато, преди малко повече от две го-
дини създадохме сайта gabriell-e-lit.com 
като място в интернет, на което да изг-
радим платформа за популяризиране на 
литературата и визуалните изкуства не 
мислехме, че ще се развие в това, което е 
днес – електронна библиотека, елект-
ронна галерия, място за онлайн 
изданието на списание „Картини с думи 
и багри“ и място за електронните книги 
на издателство gabriell-e-lit. Една наис-
тина „сборна точка“ на идеи, творци и 
любители на изкуството. Не мислехме 
също, че и други издатели ще поискат да 
използват ресурса на сайта, за да публи-
куват своите електронни книги на него. 

Но това се промени в първите дни на 
новата 2021 година. Арт платформа 
gabriell-e-lit стана дом за електронните 
книги и на други издателства. 

 

Щастливи сме, че участвахме в създа-
ването на новата стихосбирка на Йордан 
Василев „Стихове в червено и черно“, 
издание на Съюза на свободните писатели в 
България, на която направихме компю-
търната обработка и дизайна на 
корицата по идея на автора. Компози-
ционно, поетичният сборник е изграден 
от три части: „Опера“, „Реквием“ и „Мо-
ята вяра“. Структурирането не е 
случайно – всяка обособена единица 
носи различна лирическа тоналност, но 
всички са носители на общо послание – 
вярата. В Бог, в Доброто, в Човечността? 
Изданието има и една уникална особе-
ност – лично аз, като читател, автор, 

редактор и издател досега не бях среща-
ла книга, в която има повече от един 
предговор; в тази има два – един за пър-
вата, и един за втората част. Може би 
защото авторът и рецензентът са усетили 
различното в тези обединени текстове, 
които имат нужда от различен прочит и 
различен живот. Ще представим на чи-
тателите на списанието литературния 
анализ на Крум Гергицов към втората 
част на стихосбирката – „Внимание, 
чупливи стихове“, както и някои от чуп-
ливите стихове на Йордан Василев. А за 
ползвателите на сайта ни, книгата е дос-
тъпна за свободно четене и сваляне от 
нашата електронна библиотека: 
http://e-library.gabriell-e-lit.com/ 

 

В последните дни на март бяхме при-
ятно изненадани от едно писмо в 
електронната ни поща. Към нас се об-
ръщаше с предложение за сътрудни-
чество главният редактор на списание 
paradigma (една нова страница) Марин-
Константин Палатов. Веднага приехме 
идеята и този анонс е първа стъпка към 
осъществяването й. Защо?  

Списанието е създадено на 24 май 
2020 г. от група ученици на Софийската 
математическа гимназия „Паисий Хи-
лендарски“. Издава се онлайн, като в 
началото се публикуват творби на огра-
ничен кръг от хора. Впоследствие 
изданието показва литературни, худо-
жествени и друг тип произведения на 
ученици, учители и приятели на СМГ. 

Като възпитаник на математическа 
гимназия бях особено щастлива, че днес, 
в дни на изолация и размиване на ду-
ховните ценности, именно ученици с 
интереси към точните науки са създали 
списание за литература, изкуство и фи-
лософия. Публикуваните творби са 
силни, стилово издържани, вълнуващи и 
подтикващи към размисъл. Убедете се 
сами: https://paradigma.bitrix24.site/ 

 

редакционна статия 

http://e-library.gabriell-e-lit.com/
https://paradigma.bitrix24.site/
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ВНИМАНИЕ –  
ЧУПЛИВИ СТИХОВЕ! 
 

КРУМ ГЕРГИЦОВ 
 
Има стихове, които понасят разнооб-

разни литературно-критически интер-
претации, стихове, които колкото повече 
„дълбаеш“ в съдържанието им, толкова 
повече откриваш разнообразните плас-
тове на херменевтичните открития, 
толкова повече  от тях изкристализират 
различни равнища на интерпретацион-
ни значения. Това обикновено са 
строфите натоварени с много филосо-
фия, метафорика, символност  на 
атмосферата си. 

Но има и стихове, на които масира-
ната и тежка критическа интерпретация, 
сякаш ги смазва и те се „задушават“ сред 
подобен анализ. Такива са прекалено 
чупливи и те се нуждаят от много вни-
мателно докосване до тях, те се нуждаят 
от въздух, от ефирност, от внимателно и 
крехко боравене с критическото слово. 

Тъкмо от този  втори порядък са 
творбите в поетичния цикъл на Йордан 
Василев „Реквием“. Втора поред след 
първия му поетичен сборник „ Любовно 
адажио“, излязъл през 2018 г., настояща-
та стихосбирка показва усета и 
майсторството му да гради самобитни 
поетични светове. 

И в нея, както и в първата, основното 
чувство на пресътворяване е бликналата 
любовна енергия. Но каква разлика в 
тона и звученето на тази енергия в лю-
бовното му адажио и сега – в 
притихналия тон на  любовното чувство 
в „Реквием“. В новата стихосбирка  лю-
бовта е тъжна, звучаща песимистично и 

отчаяно: любов-безверие, любов-самота, 
любов-тъга. Йордан Василев тънко при-
дава чувствата на млад човек, преживял 
краха и разочарованията в една любов, 
останал самотник в този свят, без да чува 
смеха на деца, без да се радва на семейст-
во, без да намери другия човек до себе 
си. И тъкмо в тъжния тон на тази самот-
ност се крие и драматично-изповедното 
в тези стихове. Те са написани с  болка, с 
внимателен и кратък отклик върху бе-
лия лист. Сякаш Йордан Василев ги е 
положил много внимателно върху него-
вата чистота, боейки се да не развали 
тяхната  притихналост  и крехкост. 
Сламка по сламка/бучица пръст/след 
бучица пръст/тъй си градях живота/за 
най-съкровеното/семейството/ все нещо 
не достигаше/имаше и торнада/и на-
воднения/и нападения на хищни 
птици/но аз устоях/ала останах сам/ 
може би съм дървото в полето/което 
гръм ще удари/. 

Изповедният тон на книгата е заклю-
чен в изразяване на кръстопътното 
чувство на крайно отчаяние от неоткри-
тата истинска любов, от несъздаденото 
от нея семейство, от една страна, и от 
друга, от явния стремеж да се излезе от 
този лабиринт на отчаянието. Пишейки 
своите елегични стихове, Йордан Васи-
лев сякаш отстранен отглежда и търси 
вината за това отчаяние, търси себе си в 
това отчаяние, търси простор за душата 
си. Така стихът се явява някакво покая-
ние, някаква молитва – за Любов, за 
Светлина, за изнамиране на другия в 
любовта. 

Именно и затова стиховете не са израз 
на крайно декадентско отчаяние, не са 
затваряне в психологическите лабирин-
ти на романтичния индивидуалист. 
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Колкото и странно да е в тяхната тъга се 
прокрадва и тънък лъч светлина, някак-
ва надежда. Именно този лъч придава на 
стиховете не албумно-сантиментално 
звучене, а някаква поетична широта, 
въздушност и светла надежда. Поетът 
съотнася надеждата си, тъгата си, общу-
вайки с Бога, с Всемира. И в този план 
елегията на любовта придобива някакъв 
божествен ореол, ражда се надеждата, че 
именно Бог ще бъде този, който ще го 
изведе от  отчаянието и ще му подари 
мигове на среща с голямата любов. Ще 
бъде Великден/годишнина от смъртта 
на татко/черешите ще са цъфнали/ и 
светът ще бъде розов/ ти ще дойдеш при 
мен/нежна и блага/ и ще потънем в 
обятията си/Исус ще възкръсне във сър-
цата ни/ще се венчаем/и ще бъдем една 
плът/завинаги. 

Поетичният цикъл на Йордан Васи-
лев „Реквием“ има и чисто драма-
тургичен заряд. Стиховете са така под-
редени, че тяхната последователност 
следва кардиограмата на промяна на 
настроенията на автора – от крайна тъга 
към светли проблясъци, от вътрешно 
вглеждане в душата към общуване с Бо-
жественото, от  неверие, че любовта ще 
се всели  в душата му до категоричната 
надежда, че този миг ще дойде. Именно 
тази дихотомия между безверие-
надежда, отчаяние-светлина придава на 
стиховете и тънкост на преливанията на 
основното налагащо се елегично чувст-
во. Стиховете са кратки, но достатъчно 
силно наситени с емоционални избухва-
ния и притихвания.   

Искам да спазя обещанието си, че 
стиховете на Йордан Василев в цикъла 
„Реквием“ не се нуждаят от подробен 

критически анализ. Затова ще завърша 
коментара си . 

Стиховете на Василиевия любовен 
реквием се нуждаят от нежност, тишина 
и съчувствие при възприемането им. 
Това са много чупливи стихове! Чупли-
ви, защото са написани от крехката и 
ранима душа на поета. И все пак след 
нашето докосване до тях не оставаме с 
тъжни и песимистични настроения. Те 
водят до един душевен катарзис. Един 
катарзис, който ни извежда от тъгата и 
отчаянието в живота, в любовта, и ни 
дава светъл лъч на надежда, че животът  
продължава, че животът, все пак, се вър-
ти и колелото  му ни завърта в толкова 
много тъжни, и весели, и щастливи, и 
драматични ситуации.  Важното е да им 
устояваме и да вярваме, че все пак На-
дежда има. Именно в това послание на 
иначе толкова елегичните стихове на 
Йордан Василев в този цикъл „Реквием“ 
е заключено и неговото поетично майс-
торство.                              

 
СМИСЪЛЪТ 

 
животът е да забравиш болката 
собствения си недъг 
и да се бориш 
да се бориш 
пробно са ни дадени десетина години 
от нас зависи съдържанието 
любов  радост щастие 
омраза тъга пустош 
всеки е ловец 
на собствената си съдба 
и всеки ще отговаря пред Бога 
за стореното в тялото 
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АНОНСИ 
 

ИДВА МАРТ 
 

ДУНЯ ПАЛАНДЖЕАНУ 
 

Писателката Надежда Радева за поре-
ден път доказва, че обича децата, като 
никога не пропуска възможността да се 
среща с тях, а поводът е новата ѝ стихос-
бирка, вдъхновена от дългоочаквания 
сезон – пролетта, презентиран още в 
заглавието на книгата: „Март идва.“ 

 

 
 

Стихосбирката е посветена на двама-
та внуци на авторката, които са и герои 
на някои от стихотворенията, а илюст-
рациите (игриви и очарователни) на 
страниците на изданието, са нарисувани 
от дъщеря ѝ Доброцвета. 

Така пред малките читатели се отк-
рива прекрасен свят, преминаващ от 
сезон на сезон, с играчки, ярко слънце, 
което озарява целия свят, животни и 
птици, кораби в морето, магията на цир-
ка, високата кула със стария часовник, 
който измерва миговете на времето в 
града, таралежът в градината, сладкият 

заек, пеещото пате, есента в планината, с 
обагрените листа, празничната Коледа... 
В края на поетичното пътешествие е 
описан целият град, където всички жи-
веят в хармония, с прекрасни улици, 
сгради, хора, паркове, песни и игри. 
Авторът кани младите читатели и люби-
тели на поезията на едно вълнуващо 
пътешествие през всички забележителни 
места на така обичания град. Рисунките, 
придружаващи стиховете, са атрактивни 
и допълват текстовете, които са подхо-
дящи да бъдат прочетени от децата и 
рецитирани на тържества и други праз-
ници в детския живот. 

Поздравяваме автора Надежда Раде-
ва, която вече има опит в този жанр, 
помним книгите ѝ с приказки, издадени 
досега, които обогатяват българската 
детска литература. Каним родители, 
баби и дядовци, деца да четат тази книга 
с поезия и обществените и училищните 
библиотеки да я поставят на видимо 
място за четене от децата. Нека ѝ поже-
лаем здраве, вдъхновение, колкото се 
може повече читатели, не само децата от 
Русе, но и от цял свят да се докоснат до 
творбите ѝ, да радват детските души, 
големи и красиви! 

 
Дуня Паланджеану, писател и публицист от 

Гюргево, Румъния 

Превод от румънски: Надежда Радева 
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СЛЕД  МРАКА – СВЕТЛИНА 
 
Времето на пандемията от Ковид-19 

погълна над цяла година в създаването 
на двутомника „Мрак и светлина – Пое-
зия и Проза“ (ИК „Фараго”, 2020, под 
печат). Двете триезични антологии съ-
държат публикувани произведения и 
най-вече нови, които покриват петдесет 
години творчески период на поетесата, 
критичка, преводачка и журналистка 
Сидония Пожарлиева. Период, изпъл-
нен с трудни и радостни събития – със 
сълзи и душевен бунт, но и с много 
слънчеви дни и възторг – всичко, което 
побира един човешки  живот.  

Чувствата, вълненията, идеите, мъд-
ростта на твореца са въплътени в 
различни литературни форми – от 
хайку и афоризми, до чиста лирика, 
също хайбуни и рецензии на авторски 
книги и такива на колеги  у нас и в чуж-
бина, в превод от/на френски и 
португалски език. 

Тежкото събитие, което преживяват 
народите от целия свят завладява съзна-
нието и душевността на авторката с 
отрицателните и положителните си 
страни, е отразено в една хайку поема, 1-
ва част, публикувана и отбелязана в 
чужбина, както и 2-ра част – в  българс-
кото издание „Картини с думи и багри”, 
бр. 3/2020. 

Тя не изневери на себе си, както във 
всичките си седемнадесет публикувани 
авторски книги досега, да направи пос-
вещения (според трите си основни 
тематични творчески направления – на 
Българите и света, Природата и плане-
тата Земя, Космоса). 

Тук поместваме малък откъс от тях и 
от увода на двете книги, написан от из-

вестната в хайку средите френска писа-
телка, критичка и журналистка Мари-
Ноел Опитал, както и няколко стихотво-
рения от раздел „Приятелства“ в том 1 
на новата книга. 

„Посвещавам тази книга на най-
възвишените понятия – Любовта и Свет-
лината.                            

Любовта е царицата на всички доброде-
тели. Тя е най-мощната енергия в 
Универсума, в Необята. 

Светлината е най-благодатната среда за 
Любовтa. ...” 

„Прекланям се пред саможертвата на ле-
карите и всички медицински кадри, които, 
осветени от своя Дълг, от Любовта си към 
страдащите, се борят с всички сили срещу 
новия коварен враг на Човечеството – виру-
сът Ковид-19!” 

 

Сидония Пожарлиева 
 

УВОД КЪМ „МРАК И СВЕТЛИНА“ – 

ОТКЪСИ 
 

МАРИ-НОЕЛ ОПИТАЛ 
 

Мрачната страна, която авторката 
припомня, това е страданието на хората 
и животните, нищетата, войната... 

Нейните стихотворения скърбят за 
загубата на любимото същество, изразя-
ват болката от отсъствието в силно 
вълнуващи класически строфи... 

Писателката споделя с нас най-вече 
възмущението си от устойчивата бед-
ност в нашия свят... 

Възхищаваме се на чувствителността 
й, на огромното й състрадание към мал-
ката птичка, която едва се изплъзва от 
прегазването с кола, треперейки от страх 
и стрес; към хората, лишени от граждан-
ски права, изолирани, раними...  
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Социалното пристрастие, емпатията 
са ярко подчертани у Сидония Пожар-
лиева. 

 Ако съумява да наблюдава старател-
но „една тревичка – стрък безличен“, то 
авторката успява също да придаде кос-
мически размер на своите стихотво-
рения...   

Ние сме покорени от потресаващата 
простота, от прелестната лекота на сти-
ховете ... 

Към края на втората книга статиите 
на български и френски критици оценя-
ват многобройните поетични авторски и 
преводни произведения на Сидония 
Пожарлиева. Трябва да се отбележи, че 
нейното творчество е внушително и то е 
признато от равните на нея писатели от 
различни страни, благодарение на дъл-
гата й литературна кариера с между-
народно значение... 

Но най-голямата актуалност, тази на 
пандемията, която се разрази през 2020 
година, изпъква благодарение на хайку 
стиховете. Ние сме приканени да живеем 
в мир и да опазим нашата планета, за да 
навлезем в едно по-спокойно бъдеще. 
Дано призивите на авторката да бъдат 
чути! В очакване на по-щастливи дни, да 
почерпим от Сидония силата и устойчи-
востта в поезията! 

 

материалът е подготвен със съдействието на 

Сидония Пожарлиева  

и издателство „Фараго“ 
 
 

VIII НАЦИОНАЛЕН  
ДЕКЕМВРИЙСКИ КОНКУРС 
ЗА ХАЙКУ 

 

В периода декември 2020 г. – февруа-
ри 2021 г. Българският хайку съюз 
проведе Осми национален декемврийс-
ки конкурс за хайку „Снежно огледало“. 
В конкурса взеха участие 125 хайку пое-
ти с над 280 хайку.  

Жури с председател доц. д-р  София 
Филипова, и състав: Александра Ивой-
лова, Диляна Георгиева, Людмила 
Христова и Стоянка Боянова, присъдиха 
следните награди и отличия:  

 

Награда за цялостно представяне 
 

Зорница Харизанова 
 

пандемична година 
райските ябълки 
нагарчат 
 

* 
затворен павилион за вестници 
новогодишната украса 
още премигва 
 

* 
краят на зимата 
все по-студено слънцето 
в пейзажите на татко 

 

Тони Теллалов 
 

пълна кошара 
в небето се сливат 
пара и сняг 

 

* 
гриф на китара 
клошарят подрежда 
дървата за огрев 
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* 
димящи комини  
камбаната на храма  
над пушека  
 

Първа награда 
 

Мария Георгиева - Монтеро 
 

процеп в леда  
пропуква се  
и небето 
 

Марио Савчев  
 

замръзнало езеро 
с дядо се срещаме 
върху един облак 
 

Втора награда 
 

Николай Пенчев  
 

снежна виелица 
в двата края на стаята 
мъж и жена  
  

Радостина Драгостинова 
 

пухкав сняг 
баба дълго разпуска 
косите си 
 

Трета награда 
 

Ирина Мачкърска 
 

зима 
никой не сънува очите  
на старата гейша 

 
Ивелина Узунова 

 

високи преспи  
нишката коледари сред тях  
изтънява  

Отличия 
 

Александър Арнаудов 
 

снежно огледало  
един сезон разлика  
в усмивката й 
 

Александър Костов 
 

морска столица 
дядо Коледа пристига 
с водно колело 

 

Детелина Тихолова 
 

зимно море 
ту чайки, ту снежинки 
в очите ми 

 

Диана Тенева 
 

в украсата на питата 
много неизречени желания... 
Бъдни вечер 

 

Димитър Танев  
 

зимно слънце 
проблясва в термометъра 
усмивката на сестрата 
 

Жаклин Толева 
 

снежни кокичета  
от родилното се чува  
плачът на сина ми  
 

Иван Георгиев  
 

сняг до колене  
враната няма къде  
орех да счупи  
 

Иванка Янкова  
 

път към себе си... 
в края на зимата – 
ново начало  
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Илияна Делева  
 

снежен човек  
само в огледалото  
на спомена  
 

Ким Алберт Думанон 
 
хвърлен кръст 
тялото ми бавно 
се размразява 

 

Кристиян Огнянов 
 

нова любов  
пропуква се  
снежното огледало 

 

Лиляна Райчева  
 

снежна синева  
отнесена от виелицата 
тишината звъни  
 

Минко Танев  
 

въздушно шоу  
фестивал на балони 
в снежните Алпи  
  

Надежда Тодорова  
 

оранжев сняг 
свещ на прозореца 
в очакване на чудото  
 

Надежда Костадинова  
 

езерно огледало 
усмивката ми се носи  
от един облак на друг  
 

Радка Миндова  
 

светли прозорци  
гаснат въглените  
от бъдника  
 

Росилина Хесапчиева  
 

камбанен звън 
разпилян по вятъра  
ухае на сняг  
 

Сидония Пожарлиева 
 

в стъпките на сърна  
ледено огледало – 
все още крехко... 

 

Светлан Тонев  
 

зимна  утрин  
дядовите коси  
се сливат с планината  
 

Явор  Цанев  
 

ледено езеро 
в небето остават 
звездите 
 

Награда за цялостно представяне 
на чуждестранен участник 

 

Горан Гаталица (Хърватия) 
 

детска усмивка – 
на стълб от скреж  
блещукащи звезди  
 

* 
средата на февруари – 
котешки уши светят  
по изгрев слънце  
 

* 
носталгия – 
стара майка подрязва  
зимни рози  
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Награда за чуждестранен  
участник  
 

Даниела Миссо (Румъния) 
 

женско лице  
зад огледалото  
снежна луна  
 

Награда за цялостно представяне 
на млад участник  

 
Янис Емилов Якимов (17 г.) 

 

мраз 
адресирам писмата  
до себе си 
  
* 
зимна приказка  
в греяното вино  
утайка от спомени 
  
* 
забрава  
под тежкия сняг  
кални пътеки 
 

Награда за млад участник  
 

Боян Младенов (15 г.) 
 

Снежинки. 
Объркан танц 
като чувствата ми  
 

Павел Павлов (13 г.) 
 

Бяла тъга – 
снежно огледало  
в душата ми 

 
материала подготви Диляна Георгиева 

 

ПРОЕКТ  
„ПЕТ МИНУТИ ЖИВОТ“  

 

ЗА ПРОЕКТА 
 

Щастливи сме да споделим, че излезе 
от печат най-новата книга на русенската 
журналистка и поетеса Руслина Алек-
сандрова – „Пет минути живот“. 

Както писахме в предишна публика-
ция, това не е просто книга. Сборникът 
със стихове и философски импресии, 
създадени  през последните десетина 
години, е само част от творческата идея 
на авторката. 

Руслина желае да даде своя творчески 
заряд като вдъхновение за създаване на 
различни видове изкуство.  

В рамките на проекта „Пет минути 
живот” тя отправи предизвикателство 
към визуалните творци да създадат кар-
тини по нeйни литературни творби.  

В предизвикателството се включиха 
ученици от Националното училище по 
изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, 
както и любители на творчески предиз-
викателства, внезапно докоснати от 
образите в думи. 

Така се ражда едно креативно парт-
ньорство между Руслина Александрова 
и Диана Георгиева от отдел „Междуна-
родно сътрудничество” на Русенския 
университет. Вдъхновена от творбите на 
Руслина,  тя създаде картината, която 
стана център на корицата на печатното 
издание. 

 

ЗА КНИГАТА 
 

Редактор на книгата „Пет минути 
живот” е  журналистката Габриела Сте-
фанова.  
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Тя и авторката Руслина Александров 
са свързани  с дългогодишно творческо 
партньорство и приятелство от времето, 
когато бяха част от екипа на русенския 
ежедневник  „Утро“.  
 

 
 

Дизайнер на корицата е Силвия 
Чепарова, а  издател е  престижното ру-
сенско издателство „Авангард принт”. 

Принос към проекта „Пет минути 
живот“  има и Регионални библиотека 
„Любен Каравелов“ , чиито специалисти 
изработиха поместения в книгата QR 
код. Сканирането му препраща читателя 
към видео в Youtube канала на поетесата, 
 където почитателите на творбите й мо-
гат да се насладят на аудио-визуален 
клип с артистично изпълнение на стихо-
ве и импресии от книгата. 

Това могат да направят и нашите чи-
татели, като влязат в Youtube оттук. 

 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО 
 

Оригинално е замислена и срещата 
на книгата с нейните читатели. 

Библиотека „Любен Каравелов”,  в 
лицето на директорката Теодора Евти-
мова, любезно прие да организира 
предпремиерното онлайн представяне 
на сборника „Пет минути живот”. 

Картините на визуалните творци, ко-
ито се вдъхновиха от включените в 
изданието произведения и изпратиха 
своите творби, ще бъдат изложени в за-
лата по време на тази първа среща с 
читателите. 

За официална премиера на сборника 
„Пет минути живот“ е избрана дата 21 
март 2021 г. Мястото е Камерна зала на 
ДТ „Сава Огнянов“ – Русе. Изборът не е 
случаен – тя съвпада не само с рождения 
ден на авторката, но и с пролетното рав-
ноденствие, символ на обновлението и 
новото начало. Руслина Александрова е 
подготвила малък спектакъл, чрез който 
ще представи творбите в сборника, заре-
дени със силни емоции и дълбоки 
житейски прозрения за истинските цен-
ности в човешкия живот – една 
равносметка за уроците, които авторката 
е научила по своя Път. 

 
Проектът „Сборник стихове и фило-

софски импресии „Пет минути живот“ се 
осъществява с подкрепата на програма 
„Творчески инициативи“ – 2020 на Нацио-
нален фонд „Култура“. 

 
статията е подготвена по материали на  

Габриела Стефанова 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qDTl1U4jnO8
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НОВИ КНИГИ 
 

„ЦВИЛЯТ ГРИВЕСТИ КОНЕ“ 
И ЖИВКА ТАНЧЕВА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Запознах се с Живка Танчева първо, 
чрез нейното творчество и проявите й на 
гражданска активност в Земеделския 
съюз, и едва по-късно се срещнахме в 
живота… Но, каква беше тази среща!  

Вечерта на Благовещение, посветена 
на поезията… Бях поразена от нейната 
виталност, струяща от цялата й личност, 
от патоса и красноречието й и от декла-
маторското й изкуство.  

Всички присъстващи в залата, публи-
ка и поети, станахме свидетели на един 
незабравим, импровизиран дует в стихо-
ве, изпълнен от Живка Танчева и Иван 
Селановски. 

Тогава получих като подарък стихос-
бирката „Цвилят гривести коне“ – едно 
чудесно издание на издателство 
„Biblios“, което грабва окото с изображе-
ние на буен кон върху наситенозелена 
корица.  

Колко живо звучаха в съзнанието ми 
стиховете, докато ги четях, „чувайки“ ги 
с гласа на авторката! 

И оня лиризъм на любовното чувст-
во, и елегично-носталгичното усещане 
по детството и младостта, и патоса на 
вярата в земеделската идея, в победата 
на демокрацията и доброто, и гнева, и 
болката от пречупените криле на живота 
в оня, предишния, тоталитарния свят. 

Ето защо бях много развълнувана, ко-
гато наскоро Живка Танчева се обърна 

към мен с молба да подготвя второто, 
преработено и допълнено издание на 
книгата. С радост приех идеята, както и 
предизвикателството да създадем нова 
корица, на която да има изображение на 
два гривести коня… 

И това не е случайно хрумване на по-
етесата, нито някакво „заиграване“ със 
заглавието.  

Образът на коня, като символ на вол-
ността и свободата – „Ех, да можех, 
вихрогоне, /да препускам без юзда, 
/волно вятъра да гоня, /да умра на сво-
бода!“, или като символ на гордата и 
буйна човешка природа – „Кон изцвили 
и разтърси /буйно гривеста глава, /с 
крак заудря и затърси /момък буен за 
езда.“ е съществена част от стихосбирка-
та и нейното послание.  

В стихотворението „Синове“ се дос-
тига кулминационното олицетворение, 
това на синовете на лирическия герой: 

 

Две капки в дланта си събирам,  
две капки на Бог от дъжда,  
……….. 
Два коня в съня си сънувам,  
два коня се гонят в степта,  
и тръпна от обич, защото съзирам,  
че са двата ми сина това. 
 

Композиционно, поетичната книга е 
изградена от седем части, една от които е 
изцяло нова. 

Структурирането не е хронологично, 
доколкото книгата няма характер на 
лирически дневник. По-скоро можем да 
търсим архитектурно стратифициране. 
Първата част, „С идеите твои живях“, 
посветена на Земеделския съюз и земе-
делската идеология, е основополагаща. 
Именно върху тази идеология е изгра-
ден характерът, личността, ценностната 
система и житейския път и на автора, и 
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на лирическия „аз“. И, само доколкото 
по думите на поетесата, тя е вкусила тази 
идеология с майчиното мляко и майчи-
ната песен, първата част на 
стихосбирката може да се приеме и като 
хронологическо начало. 

 Вярна на традицията в земеделската 
поезия, Живка Танчева посвещава две 
стихотворения на трагичните образи на 
земеделските водачи – Александър 
Стамболийски и Райко Даскалов. Те 
намират своето достойно място в гале-
рията от произведения – апотеоз на 
героите. Силно е посланието и на други 
две стихотворения – „Пролетна тъга“ и 
„Изселник“, в които основна тема е 
връзката между човека и земята, между 
корена и духовността. Продължение на 
това търсене и взаимодействие са и три-
те нови творби – „Земеделска дружба“, 
„Към Славовица“ и „Славееви гори“, 
посветено на Цанко Церковски, в които 
любовта към природата и земеделската 
организация се вплитат и градят иноска-
зателни образи. 

 Втората част, „Една си ти, Родино“, е 
непроменена в двете издания. Тук са 
включени стихове, посветени на родната 
земя, на България, на родния език и за-
вета на дедите. Тук отново намираме 
следите на дълбокия, вечножив корен на 
поетесата, нейната неразрушима връзка 
с древното племе, на което е плод.  

Не мога да не спомена стихотворени-
ята „Бащин завет“ и „Майчино 
заклинание“, изградени в класическо 
стихосложение, в основата на които е 
вложена житейската народна мъдрост и 
морал.  

И нещо повече – тук е разковничето 
на жизнеността на идеологията на БЗНС 
– връзката с народопсихологията, с об-

щочовешките ценности и разбирането 
за добро и справедливост. 

„В памет на жертвите на комунизма“ 
е третата, нова за стихосбирката част, 
изградена само от три творби. Но тези 
три произведения са натоварени с може 
би най-важното послание на поетесата – 
да помним жертвите на комунизма. И 
тук не става дума за идеология, за проти-
вопоставяне, за отрицание и осъждане. 
Тук става дума за памет и познание, въз-
дигнати до морални категории.  

И, когато става дума за морал и мъд-
рост, за онова, което следва да бъде 
пренесено в бъдното, стигаме до след-
ващата част, „Аз взирам се в бъдния век“ 
– едно предупреждение към човечество-
то, но и едно взиране в себе си. Тук 
лирическият „аз“ търси истината за себе 
си, за живота и смисъла на съществува-
нето, за да се устреми към онази 
светлина, която остава след смъртта. 

Петата част, „Цвилят гривести коне“, 
без съмнение, е сърцевината на стихос-
бирката. Много образни, красиви 
стихове, в които приказното начало чес-
то взема превес. Стихове, пълни с порив 
към свобода и магия, към красота и лю-
бов. Защото точно тази свобода е най-
истинската свобода. Свободата на бли-
кащия живот, а не свободата като 
алтернатива на смъртта. Защото този, 
втори вид свобода, е само пътят към же-
ланата свобода на живота. 

Темата за любовта е развита и в след-
ващата част, „Интимно“. И тук любовта 
е многообразна – майчината любов в 
стихотворението „Синове“, съпружеска-
та любов в „Един живот“, любовта към 
свободата /„Грях“/, любовта към земята 
/„Двете ми ръце“/, любовта като обич и 
човечност /„Животът безцелно отли-
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та“/, любовта като любовно чувство, 
страдание и страст /„Ах, любов е, да!“, 
„Летят минути трепетни“, „Раздяла“/, за 
да се върнем отново към извора – любов-
та към земята, природата и живота – с 
всичките му лица.  

Последната, седма част – „Тъжна пе-
сен“ – навява тъга не само със заглавието 
си и заглавията на стихотворенията. Тук 
стигаме до финалния цикъл от кръгов-
рата – живот, където Слънцето догаря, 
но мелодията на песента не заглъхва: 

 

Слънце на залез вече догаря. 
Здрач в пущинака тъмней, 
а нейде далече на Хадес лодкаря 
ритмично с веслата мелодия пей. 
 

Нека пожелаем на авторката да пази в 
душата си песента на живота и да я раз-
нася надалеч! 

 

ДВЕ ПОЕТИЧНИ КНИГИ НА 
ТОДОР БИЛЧЕВ 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

ПЕПЕЛ ОТ ДЪГА 
 

Отново чета ръкопис на Тодор Бил-
чев, неговата седемнадесета стихосбирка 
със заглавие „Пепел от дъга“.  
Каква може да бъде пепелта от дъгата?! 

Цветен дъжд, полъх на вятър, плясък 
на птичи криле?! Каква може да бъде 
пепелта на неуловимото?! Пепелта на 
красотата?! На противоречието?! 

Погледът ми бързо пробяга по разви-
ващите се страници… За да намеря 
отговор в последното стихотворение – 
„Капчици любов“: 

 

Стих на капчици се пие.  
Сякаш руйно вино туй е.  
Огън през кръвта изтича.  
Цял със светлина се кичиш.  
 

А душата ти полита.  
В звездните простори скита.  
Стих на капчици се пие.  
В капката любов се крие. 
 

Не мога да не споделя усещането за 
свобода, което струи от цялата стихос-
бирка. Тодор Билчев винаги е умеел да 
пише стихотворения – да създава строй-
но стихосложение, с интересни, 
нестандартни рими, но в „Пепел от дъ-
га“ той постига нещо повече – чистият 
дух на поезията, онова, неуловимото, 
което прави нанизът от думи Изкуство. 

С оная звукова симфония в стихотво-
рението „Пепел от дъга“, дало 
заглавието си на книгата, която ни на-
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помня Ботев и рисува картината на един 
природен миг: 
 

Дъждът проблесна и в светкавица се скри. 
След тях, че идват, силен гръм оповести. 
Листец потрепна, духна вятър и… вали. 
Отново с бурята останахме сами. 

 

С онова тягостно чувство на вечност, 
на обреченост, с която рисува картината 
на духовния смут: 
Вей вятър есенен. Кръвта е бучки лед. 
Сама сред вълци, зъзне голата душа. 
Надеждата не е застанала отпред. 
Да стигнеш можеш вече…само Вечността. 

 

Или онзи, другият смут на душата, 
изправена пред красотата: 

 

Косите ѝ черни, очите маслинени. 
По-черни от тъмното вино къпинено. 
Такива очи, толкоз искрено винени, 
такива коси, тъй черни, копринени, 
 

Композиционно, стихосбирката е из-
градена от три части – „Полето“, 
„Балканът“ и „Морето“, като завършва с 
кратка импресия в проза с философско-
то заглавие „Нашето прекрасно нищо“. 
Както и други негови поетични книги, 
„Пепел от дъга“ е своеобразен дневник 
на твореца, в който всяко стихотворение 
е датирано, дори нещо повече – посоче-
ни са точният час и мястото на 
написването му. И това дава допълни-
телна връзка между автор и читател – 
ние тръгваме заедно по пътеките на на-
шето духовно единение. За да избродим 
цветните сънища на полето? За да изжи-
веем и преболим една нова любов в 
балкана? За да усетим живителната лас-
ка на стихията море? 

Не, не само това… Тук във всеки стих 
тупти любовта – понякога носталгично, 
понякога иронично, любовта властва в 
различните си форми. Любовта към Нея, 

Жената, любовта към него, Ближния, 
любовта към Мига, към Виното, към 
Природата, към лудостта на живота. 

Не за първи път пиша, че поезията на 
Тодор Билчев е изтъкана от противобор-
ството на патоса и сатирата, от умението 
му да се възхищава и надсмива едновре-
менно.  

И това превръща наглед ежедневни 
факти, чувства и проблеми във фило-
софско-естетически категории, този 
дуализъм на творческата експресия чер-
тае една интересна картина на 
лирически търсения и отговори. 

 

ЦЕЛУВКАТА НА НЕБЕСАТА 
 

Познавам поетичното творчество на 
Тодор Билчев – и като читател, и като 
редактор и издател на вече седем негови 
поетични книги. Темата за любовта не е 
чужда на поезията му, но като че ли в 
никоя от предходните му книги не е 
била доминираща. 

В „Целувката на небесата“ не е така – 
тук любовта е вездесъща властница, об-
себваща, вълнуваща, давеща и 
възвисяваща. Една стихосбирка, която 
изследва любовта във всичките й изме-
рения и проявления. 

Композиционно, книгата е изградена 
от три части, с характерни заглавия, но 
това разделяне е до известна степен ус-
ловно. 

Първата част, „Без любов живот не 
трае“, съдържа 17 стихотворения, като 17 
портрета на любовта – щастливата лю-
бов, нещастната любов, несподелената 
любов, споделеният живот, самотната 
любов, мечтаната любов, лунно-
звездната любов... майчината любов и 
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любовта-живот. Любовта като изгрев, 
надежда и вдъхновение: 

 

Щом още зората полепне 
и в миглите радост прошепне, 
от любовта, едничка, обзет, 
идвам пак на земята, поет. 
 

Всяко заглавие, всеки стих нашепва 
тук, че любовта е онова, без което същес-
твуването губи смисъл…  

Втората част, „До нищото по босите 
пътеки“, съдържа 42 стихотворения. Те 
са различни като словесно изграждане, 
като внушения, изказ, послания. Любов-
та не присъства на преден план, често 
може да остане незабелязана, „зад ка-
дър“. Но усещането за нейната 
свързваща, изграждаща мощ, не може да 
се отмине. Тодор Билчев остава верен и 
на друг свой похват, като тук преоблада-
ва отново сатиричното, злободневно 
начало, гневът и насмешката, но пак в 
контекста на любовта като движеща сила 
и свързващ елемент на обществото, кое-
то е заплашено от разпад в обстановката 
на нагнетена тревожност и страх от епи-
демията, от смъртта и заразата, от 
общуването… И любовта се превръща в 
еманация на човешкото присъствие.  

Но, долавяме и нещо друго – самота-
та-свобода. Изходът, който може да 
смаже, но и да възвиси: 

 

Аз зная що е щастие и мъка. 
След среща дивна – яростна разлъка. 
Вкуса горчив на болката познавам. 
Свободен, сам в живота аз оставам. 
……………. 
Но някой свободата ли опита 
да ми вземе, на милост не разчитай. 
 

 В последната, трета част – „Преди на 
удари камбаната“ е закодирано посла-
нието на автора. Трудно намерено, 

дълго изстрадвано, постигнато чрез се-
тивно-мисловна дисекция на чувствата. 
Лирическият „Аз“ достига до триумф 
чрез манифестация на живата, яростна, 
гола любов, но после идва осъзнаването 
на преходността, на еднопосочния път 
на Времето, където Кръговратът губи 
своя смисъл. 

Тук виждаме едно взиране в себе си, 
една същностна равносметка. Вървейки 
по стъпките на лирическия герой трудно 
пазим равновесие по оста любов-смърт. 
И в това пътешествие към сърцевината 
на личността, към стойностното на жи-
вота стигаме до съкровеното разбиране 
за любовта-свобода, но и до болезненото 
осъзнаване на невъзвратимостта, изти-
чането, изплъзването, изчезването, до 
усещането за нищожност пред Вечното. 

 

Ти по стълбата на късия си ден 
много бавно се катериш към нощта. 
 

В края на стихосбирката идва отгово-
рът – само любовта може да унищожи 
смъртта. Но цената е висока – тя първо 
трябва да унищожи живота. 

Любовта, във всичките й измерения... 
Да пожелаем добър път на книгите и 

техния автор към читателите! 
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ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ 
/април – юни 2021/ 
 

УСПЕШЕНИЯТ ФИНАЛ НА 
ПРОЕКТА „АЛМАНАХ ЛИТЕРА-
ТУРНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ“ 

 

Очаквайте печатните издания на 
„Алманах Литературно земеделско зна-
ме“ том 3 и том 4. С това приключваме 
един амбициозен проект, идеята за кой-
то се роди едновременно с идеята за 
създаване на издателство gabriell-e-lit. 
Надяваме се, че нашите читатели ще 
останат доволни от възможността да 
държат в ръце книгите, събрали много 
спомени и емоции от периода 2012-2019 
г., макар и вече да са имали възможност-
та да ги съпреживеят виртуално чрез 
излезлите през 2019 г. и 2020 г. електрон-
ни книги. 

 

ИЗПОВЕД ПРЕД ДЯКОНА 

СТОЯН КОЛДОВ 
               

На В. Левски 
 

За твоето залавяне, обесване, 
за гроба ти, що никой не откри, 
са писани и разкази, и песни, 
легенди са измислени дори. 
 

И аз не мога дума да добавя 
към образа ти светъл, нито щрих. 
Ще бъде вечно жива твоята слава 
без моята песен и без моя стих. 
 

Но ако аз за теб съм непотребен, 
то ти за мен си тъй необходим  
да продължа на времето по гребена 
със твоя дух вовек неукротим. 

Днес нужни са ми твоите очи 
да мога в упор грешния да гледам, 
да го накарам в срам да замълчи, 
щом пречка е за общата победа! 
 

И кривиците всекиму да казвам,  
но да сме пак в един и същи впряг, 
да привлека за родната ни кауза 
дори и него, вчерашния враг. 
 

И твоето тефтерче днес ми трябва, 
в което си записвал всеки грош, 
че аз броя стотинките за хляба, 
а други плуват в блясък и разкош. 
 

Жадувам днес за твоята република, 
с мечтания от тебе висшеглас, 
в която няма да сме само публика 
без мнение и без реална власт… 
 

 „Алманах Литературно земеделско знаме“, 

том 3 
 

ЖЪТВАРСКА НОЩ 
ЦОНьО НЕДЕЛКИН 

 
Обвито във мрак поле замира 
във нежната прегръдка на нощта 
и уморен се за почивка спира 
дори ветрецът, притаен в ръжта. 
 

Ни глъч, ни звън покоя мек тревожи... 
Изгряла мълком тънката луна, 
до изгрев сърп изостря да го сложи 
в работната десница на деня. 
 

 „Алманах Литературно земеделско знаме“, 

том 4 
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ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

НОВИЯТ ДЕН 
 

ТЕОДОР ТРАЯНОВ 
 

/30.01.1882 – 30.01.1945/ 
 

НОВИЯТ ДЕН 
 
Под глух тътнеж просторът цял трепери, 
звезди отскачат в пътя замъглен 
и през разтворени железни двери 
сред златен прах пристига новий ден. 
  
Подава свойта празна чаша, гледа 
дали нектар зората ще налей, 
а тя целува го, изчезва бледа, 
далек се само нейний плащ белей. 
 

„Regina mortua“, 1909 г. 
 

КЪМ ПОЕТА 
 

Певецо горд, не казваш нито име, 
ни род и кръв, ни своя път свещен, 
но аз познах речта неумолима 
на дух могъщ, за бран и власт роден. 
Познах те аз по царственото чело, 
по знаците на всички небеса, 
по твоя меч, заграбил в битви смели 
съкровища от скрити чудеса; 
познах те аз по твоя ръст железен, 
по взора твърд, пропит от гняв и жал, 
по герба горд, от бурите извезан, 
по твоя лик от ада обгорял. 

  
Не идеш ли със обичта велика 
и с химните на нейното море, 
и с горестта, която скритом блика, 
че някой враг, сразен от тебе, мре; 
не носиш ли заветите лъчисти, 
че всеки бог се ражда в красота, 
че всеки сън и всяка песен чиста 
победа са над злото и смъртта; 
не криеш ли в сърцето си нетленно 
божествен хлад и пламенен копнеж, 
не идеш ли с готовност съкровена — 
греха на друг самин да понесеш? 
  
Не казваш ти, кой хули твойто име, 
кой с робски рев кръстосва път свещен, 
кой лочи с бяс кръвта неукротима 
на вожд и маг, от своя род ранен; 
не казваш ти за свойта участ горка 
да виждаш сам сред хиляди слепци, 
под мълнии да бъдеш стража зорка 
при одъра на живи мъртъвци, 
да бъдеш на стихиите огнище, 
да мръзнеш сам в тъмата околвръст, 
да любиш вси измъчени и нищи, 
а с присмех те да блъскат твоя кръст. 
  
Прости и днес, о първенец обичан, 
у всеки враг познай изгубен брат, 
бъди със нас — едно и пак различен, 
и чужд и свой, грядущ и непознат! 
Сам Господ Бог помаза твойта лира, 
с която ти живота покори, 
на чийто трон днес любовта умира 
и гибелта над пътя й цари! 
Велики са словата вдъхновени, 
с които кръст си носил и живял, 
велико е блаженството смирено 
самин да бдиш над земната печал! 
 

„Пантеон“, 1934 г. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2021 

 

22 

 

НОВА ПОЕЗИЯ 
 

БУРЯТА 
 

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА 
 
Ти ли каза на бурята да си тръгне? 
Или това беше някой от моите Ангели? 
Ти ли спря силния вятър, 
и донесе ми бялото слънце? 
Гледам го, и не вярвам на чудото. 
Или вярвам? 
  
Никакви бури не искам. 
Честно казано, мразя бурите 
и не ги викам – те сами идват обратно. 
Нека  ходят, където ще им се радват. 
Аз откачам от звуци на тътени, 
и пороища, сякаш аз плача. 
Сякаш аз плача. 
  
Тук съм, ще излетя през прозореца 
на дървото отсреща. 
И няма да падна. 
  
А небето над мен, все тъй свъсено е, 
но ако запазя равновесие, 
поне малко, ще увисна 
надолу с главата.. 
Изтръпват ми пръстите. 
Как да хвана китарата? 
Ще ми изхвръкне сърцето  
от толкова тупкане ! 
  
Стой  тук,  мое сърце. 
Не откачай, поне още мъничко! 
Стой  тук, поне още пет минути – 
да погледаме слънцето. 

 
 
 
 
 
 

***  
Буря. 
Твърде задушно е за октомври 
и вероятно затова 
така стръвно люлее вятъра 
клоните. 
И моята глава. 
 
Главата ми… 
Къде е? 
Сякаш всеки миг ще падне, 
но този страх – 
не ще му позволя 
така брутално гърлото ми да захване. 
 
Понякога съм малка птица, 
която въпреки посоката,  
която е намислила 
отнася вятъра на някъде. 
Къде ли? 
 
Това е моето усещане за давене, 
но мисля, че се давя в страховете си – 
сега ще се изправя 
и ще тичам, 
ще се напълнят очите ми с прах , 
но ще тичам. 
 
От запад се задава бялото, 
зад облаците свети силно слънцето, 
денят е още малко в пазвата ми, 
денят е още малко в стаята. 
Люлее клони, стряска ме – 
горещия,  
необуздан,  
разхвърлял пясъци 
разкошен вятър. 
 
Заваля.  
Покапва леко, но усещам 
как сърди се небето смръщено, 
Надеждата ми е във бялото – 
от запад,  
откъдето гледам слънцето. 
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ПАРЧЕ КЕРЕМИДА  
 

ДИАНА ТЕНЕВА 
 
* * * 
теменужено синьо… 
размах на крила прекъсва 
съня ми 
 

* * * 
бабина черга – 
денят започва с цвят 
и надежда 
 

* * * 
затишие… 
после керемидата 
се счупи 
 

* * * 
парче керемида… 
целият асфалт става 
куцанка 
 

* * * 
залез… 
съзерцавам корените 
на тревата 
 

* * * 
глухарче… 
забравени тайни 
в тишината 
 

* * * 
нов дом… 
вълните донасят 
празна черупка 
 

* * * 
труден ден… 
петното туш изчезва 
от листа 
 
* * * 
счупена чаша – 
изтичат последните 
капки вечност 

ИСТИНСКАТА СМЪРТ Е 
ЗАБРАВАТА  
 

ДИМИТЪР МИЛУШЕВ 
 
* * * 
Искам да надскоча времето. 
Да се сля със стиха, с молива. 
Ще надникна там – отвъд небето, 
а после често ще отивам 
отново там – далече от тленното, 
от делника ми, от тревогите. 
Кому е нужно земното 
когато времето надмогна. 
 
* * * 
Готов съм вече да умра, 
готов съм всичко да забравя; 
до същността да се смаля 
и над смъртта да се изправя. 
 
* * * 
Говоря същия език, 
свещен и мъдър – 
език на непокорните, 
високите – дедите ми. 
Най – старата материя, 
най – твърдата – 
не знам дали достойни 
са ръцете ми. 
Всепроникваща, 
даряваща искри. 
И диша още докато я вая. 
Ще бъде тя в мен 
и аз ще съм в нея. 
 
* * * 
Истинската смърт е забравата – 
другото или не живее, 
или никога не е живяло. 
 
Буквите са живи – търпеливи, 
мъдро изчакват времето да отсее плявата. 
Внимателно подбират 
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пред кого да се разкрият, 
дори да е роден хилядолетия след тях. 
Откриха вас както откриха и мен – 
сега живея с тях, чрез тях. 
Думите се каляват с делата, 
а делата са животът. 
 
* * * 
Изтича времето – оставя стъпки по пясъка. 
Не се познаваме, но подозираме един за друг. 
Не сме се срещали – понякога се гоним 
като слънце и луна – ще се прегърнем 
на свършека на света. 
 
* * * 
Нощта пръсна огъня – 
пося го в душите ни. 
Над облаците – просяци, 
луната бе в разгара си. 
Звездите ни се смееха, 
че вярваме на призраци. 
Луната бе отмъкнала 
очите ни непомнещи… 
 
* * * 
Разтвори прозореца широко: 
извикай – да те чуят всички, 
че ще летиш, о, да – високо, 
изпращана от песни птичи. 
Цял живот ли сянка ще бъдеш? 
Дошло е време да си искрена. 
Разкрий се, не бъди уплашена. 
Животът ти ще бъде истински. 
 

КЪСНА ЛЮБОВ 
 

ЖИВОДАР ДУШКОВ 
 
* * * 
Ще бъда до теб,  
дори да си някъде другаде –   
стига да знам, 
че любовта ти към мен 
не е отлетяла подобно на птица... 
Да върнеш се, теб ще изчакам. 
Аз мога да чакам, 
Стига да знам, 
че само с теб ще прекарам живота си... 
Ако кажеш, че и ти ще бъдеш там, 
във Вечността,  
ще те дочакам... 
Аз мога да чакам вечно... 
 
* * * 
Невъзможно е – зная добре, 
но понякога ми се иска  
да мога да връщам времето...  
 

Щях да зная колко боли  
сърцето ми,  
наранено в раздялата... 
Щях да предвидя  
края на всяка връзка,  
да се досетя за него  
от самото начало 
и да реша,  
че трябва да спра,  
за да остане  
сърцето ми  
цяло...  
 

Времето обаче  
неумолимо върви 
само в единствена своя посока 
и сърцето ми получава 
болка  
след  
болка, 
рана  
след  
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рана...  
Докато  
не се  
в з р и в и ! 
 
*** 
Вчера беше със мен,  
сутринта си замина... 

Дали днес ще вали 
или слънце ще грее 
всеки ще намери с какво 

да се забавлява... 
Всички освен мен... 

Аз съм самотен. 
Аз се сбогувам с романтиката. 
Казах „Довиждане!“ на миналото. 
Забравих, че до вчера 

бях и крал, и клоун... 
Казвам си, че това е сън.. 
Подритвам свалената на пода корона 

и въпреки счупените криле 
аз се чувствам свободен... 
Свободен...  
Свободен...  
Свободен... 
Дали? 
 
* * * 
Говориш в съня си... И чувам аз думи,  
които на мен не си изричала ти... 
Уж само секунди... Отприщи се бентът... - 
този, гдето задържаше моята ревност... 
А мислех си аз, че с тебе ще бъда до Края, 
че нищо не би разрушило нашата обич... 
Стоварват се върху ми звездите, 
разбити в милионни парчета 
(звездите – знаещи много и много  
за нашата страст и любов), 
и клоните на дърветата стари 
(ония дървета, които ни прикриваха  
от любопитното око на луната), 
и камъчетата от потока планински 
(същите, гдето възпираха водите 
да не запеят и да ни събудят)... 
 

Звездните частици пробождат гърдите ми 

и раняват до смърт сърцето ми... 
Клоните като здрави пики наказват очите ми – 
заслепен ли съм бил или в свят измислен  

живял съм? 
Планинските камъни ръцете ми хващат: 
„Не пипай раните – да зараснат остави ги!“ 

 

МРАЧНО НАСТРОЕНИЕ 
 

Живях си щастливо –  
изграждах си кули:  
къде ще се видим,  
а също – кога. 
Но в сговор –  
и Участ,  
и Време –  
по нула  
множаха ми плана.  
Последва тъга.  
 

Днес извод си правя:  
и тъжен,  
и късен... 
Надсмива се сякаш  
Животът над мен. 
Но как да загърбя  
самата си същност... 
в Добро  
за Добро  
човек  
е  
роден... 
 
* * * 
Пред чашите с вино  
утеха ми дават: 
„Животът не спира,  
той продължава!“ 
Приятели мои,  
навярно сте прави.  
Ще трябва на Времето  
шанс да предоставя: 
уж скритите сълзи  
то да подсуши, 
и болката вляво –  
тъй режеща! –  
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то да изпие, 
и сякаш със гума  
от паметта да заличи: 
образ разнежващ,  
усмивка подканяща 
жест изненадващ,  
поглед говорещ, 
нещо неказано...,  
... 
До вчера  
с мисълта за нея живях... 
Ще трябва  
да се науча  
да обичам  
отново! 
 
* * * 
Пак, Любов,  
сърцето ми ти изгори.  
Цяло в пепел гореща то стана,   
но пак вярвам –  
искра в дълбоко се скри,  
за да лумне от нея нов пламък. 
 
Пак, Любов, страдам...  
До кога тъй – не знам! 
Уж си мисля:  
не ще се въззема,  
а за нова обич оглеждам се сам,  
че сърцето е  
митичният  
Феникс...  
 

Пак, Любов,  
в рани ще стене сърцето.  
Ще кърви...,  
ще кърви...,  
ще зарасне...  
...... 
Тъй вървя си  
вярващ в нещо,  
което  
носи името  
Шепичка щастие... 
 
януари 2021 г. 

ПРЕЛИВА ЧАШАТА  
НА ИЗЖИВЯНОТО 
 

ИВАНКА ПАВЛОВА 
 

ГОСТЕНКА 
 

Не ми харесва тази трета възраст. 
Неканена и нежелана, 
пристига, после като господарка 
се разпорежда, а уж гостенка е тя. 
Една след друга странни изненади 
те сполетяват и ти подозираш, 
че на натрапницата ги дължиш. 
И стискаш зъби. Даже не изохкваш. 
Щадиш околните. Усмихваш се насила. 
Надяваш се. Преструваш се понякога, 
а нещо в тебе дяволски боли. 
Нали от жива плът сме сътворени. 
Законите ѝ как да отмениш? 
Дошъл е твоят ред. Не протестирай, 
а с гостенката се сприятели. 
 

БУДУВАНЕ 
 

Годините са твоят капитал, 
макар в неизползваема валута. 
Каквото си успял, си разпилял. 
Прозрения поне си понатрупал. 
 

С илюзиите май си се простил – 
били са ти спасително потребни, 
когато е избухвал в цвят април. 
Сега изкачваш своя снежен хребет. 
 

И често не заспиваш до среднощ. 
Преброждаш извървените пътеки. 
Изхвърляш като от препълнен кош 
горчилката, за да ти бъде леко. 
 

Усмихнат спомен ще те връхлети 
и ароматен миг ще те омае. 
Стоял си пред заключени врати, 
но се е случвало да бъдеш в рая. 
 

Будуването ще те умори. 
Сънят в прегръдките си ще те вземе. 
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Не съжалявай и не се кори – 
свой чар особен има всяко време. 
 
* * * 
 

В ръцете ми – албум със снимки 
на уж едно и също същество, 
но всъщност толкова различни… 
Тук съм шестнадесетгодишна. 
Със устни с меки очертания 
и с погледа на рееща се птица. 
Харесвам се. Почти красива. 
Но после постоянно преминавам 
през всякакви превъплъщения. 
Последното почти ме плаши. 
Очите ми са с твърдост на елмаз, 
а устните ми – стиснати, сурови. 
Годините са променили 
дори овала на лицето ми. 
Немилостивото длето 
на някакъв невидим скулптор 
невъзвратимо е отдалечило 
физическата ми черупка 
от меката ми детска същност. 
Прибирам стария албум. 

Разочарована съм. Но си казвам: 
„Ако по-често го отварям, 
ще ми напомня: „Панта рей”. 
И може би ще се науча 
мига-подарък да ценя”. 
 

МАГИЯ 
 
Студът под броня е сковал 
земята. Клоните са голи,  
но весел птичи карнавал 
оглася тънките тополи. 
 

Кокичета цъфтят в калта 
и техните камбанки бели 
в изящната си красота 
главици скромно са привели. 
 

Сред тези простички цветя, 
усмихната и замечтана, 
в палтото сгушена, трептя, 
с дъх сгрявам ледените длани. 
 

Предчувствам: иде пролетта. 
Надеждата напъпва в мене. 

Усмихвам се на старостта 
и пак съм млада, окрилена. 
 

ДВУБОЙ 
 

Останали са ми едни очи. 
Така различна съм. Не се познавам. 
Напразно споря с огледалото: 
немилостиво отразява то 
една реалност неизбежна. 
Но погледът е жив, премного жив: 
като от тъмна пещера извира 
неспирният поток на мисълта 
със остротата будна на кама. 
А беше мек като ухание: 
и питащ, изненадан, нараняван, 
и чист като сълзата на дете. 
Сега е тънката рапира, 
пронизваща самата мене – 
свидетелство, че нещо мощно 
клокочи някъде дълбоко, 
което спира всеки опит 
на старостта да ме огъне: 
чрез бръчките тя тържествува 
и властва над слабеещото тяло. 
В двубоя на житейската арена 
все още победител е духът. 
 

ИСТИНСКАТА СТАРОСТ 
 

Крила на мъртва птица - няма 
да има пак летеж красив. 
Човек с обезкрилено рамо 
престава сякаш да е жив. 
Загубил пориви и вяра, 
в болежките си потопен, 
едно и също той повтаря – 
слепец за утрешния ден. 
А подир изгрев следва залез 
без нищо ново: празнота. 
Прераства завистта в омраза. 
Предава и духа плътта. 
И виждаш: погледи убити 
без радост и без светлина. 
И чуваш упреци сърдити – 
една несвършваща война. 
Къде духът висок остана? 
Заключени за смях уста 
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и само спомен – жива рана, 
за полета на младостта… 
 

ЛАБИРИНТ 
 
Тече с различна скорост всяко време. 
Минутите сега са часове. 
Тревожните ти мисли като семе 
покълват. Избуяват страхове. 
Благословеният товар на дните 
олеква. Зейва странна празнота. 
Децата от гнездото си излитат. 
Немее дълго пътната врата. 
А беше времето преди все малко. 
Крадеше от съня си често ти. 
Бе сладък даже сухият ти залък. 
Горчилката лекуваше с мечти. 
Приличаш днес на крепост уязвима. 
Обсаждат те безкрайни часове. 
Навярно лек за старостта ти има, 
преди земята да те призове. 
Сънят не идва. И си спомняш често 
с каква смиреност твоите предци 
са изживели дните си нелесни – 
като същински древни мъдреци. 
За нищо не е прекалено късно. 
Подир житейския си дълъг спринт 
по примера им можеш да потърсиш 
свой път в уж безизходен лабиринт. 
 

* * * 
 

Прецъфтелите рози 
в тази пищна градина, 
подчинени безмълвно 
на закона суров, 
раждат размисли тъжни 
като празник отминал 
и горчиви въздишки 
като бивша любов. 
 

Как напомнят листата –  
странно сгърчени, бледи, 
безвъзвратно лишени 
и от дъх, и от цвят –  
на старици лицата 
и разказват без думи: 
бил си някога хубав, 
бил си някога млад… 

СЯКАШ 
 

И стало беспощадно ясно: 
 жизнь прошумела и ушла… 
    Ал. Блок 
Признаваш: вече 
си остарял, 
със сто болежки 
и побелял. 
Довчера беше  
дете, сега 
и от смеха ти 
блика тъга. 
Мина животът – 
сякаш бе миг. 
Не се харесваш –  
с посърнал лик. 
Победи – малко. 
Рани – безброй. 
Старите снимки – 
спомени рой. 
Духът ти сякаш 
още е млад – 
воин достоен, 
но на парад. 
Ордени кичат 
твойте гърди 
за славни битки, 
но от преди. 
„Ход неизбежен – 
ще се тешиш. –  
Тече животът: 
внуците виж.” 
Е, ще оставиш 
плод и следа. 
Бръчките – те са 
малка беда. 
Залъкът само  
да не горчи… 
„Някому мил съм” –  
ти си речи 
и ненаситно 
божия свят 
гледай възторжен, 
сякаш си млад. 
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ЛИЦАТА НА ПРОЛЕТТА 
 
ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

ПРОЛЕТ 
 

Отмина зимата с виелици, 
със снежни преспи и с мъгли. 
Отнесе някъде със себе си 
пързалките и детските игри. 
 

Почука някой на прозореца 
със ситни капки дъжд в зори. 
Надникнах и видях – отива си, 
отмиваше дъждът последните следи. 
 

Денят усмихна се широко 
приветства ни със модрото небе, 
със слънчевото зайче от балконите – 
приумица на палаво дете, 
 

със вятъра игрив във клоните 
на още неразлистено дръвче, 
със мириса тръпчив на нивите 
и на пробуждащото се поле. 
 

Ще се завърнат скоро птиците във родните гнезда, 
ще зажужат пчелиците в уханните цветя, 
че пролет, пролет чакана отново е дошла. 
О! Пролет мила, тъй жадувана, добре си ни дошла! 

 

ДВУБОЙ 
 

Две дами, еднакво красиви, 
се впуснаха в съвсем не словесен двубой. 
Тогава едната с шейна си отиваше, 
а идваше другата на своя бял кон. 
 

Студена, надменна, но жива 
разстилаше Зимата своите преспи от сняг – 
развяваше вятърът леден полите й, 
косите разбъркваше лют северняк. 
 

Ръцете й щипеха детските бузки, 
нозете й тъпчеха тучния злак, 
дъхът й смразяваше подранили овошки, 
от които се сипеше поразеният цвят. 
 

Всуе тъй много пакости, красавице! 
Ненужни са злини, вреди и мъст. 
 

С достойнство си иди – върви, не се бави, отивай си 
и път на Пролетта стори! ...  

Нали без туй ще дойдеш пак ... 
 

ЗЪЗНЕЩИ СЛЪНЦА 
 

 
 
зимата се върна 
жълти цветчета под снега 
зъзнещи слънца 
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ФЕНИКС 
 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ 
 

КРЪГОВРАТ 
 

работя във гробница 
и на мъртвите не им е нужно нищо 
освен тишина 
но дръзки юноши и девойки 
напук на всички забрани 
отиват зад гробницата 
и се целуват с часове 
смъртта е краят 
а новото начало 
е зад гърба ѝ 
 

ВЪЖДЕЛЕНИЕ 
 

идва смъртта 
по монокини 
съблазнително потракваща с косата 
и аз като на всичко готов любовник 
ще я приема 
гробът ще бъде хладен и влажен 
но какво пък 
вече ще съм мъртъв 
с онова сладострастно желание 
за край на мъките 
всеки ден е за мен усилие 
вълци грабители и кръвопийци 
са ме обкръжили 
а аз съм беззащитно агънце 
като Христос ще викна 
свърши се 
 

СЕЗОНИ 
 

не очаквах че зимата ще свърши 
то не бяха студове ветрове валежи 
преживявах тежко 
но ме приеха на работа 
дърветата напъпиха 
после се разлистиха 
и липите омайно цъфнаха 
но за мен любовта прецъфтя 

нямам любима 
семейство 
деца 
като сух клон 
на плодно дърво 
отброявам дните си 
 

СМИСЪЛЪТ 
 

животът е да забравиш болката 
собствения си недъг 
и да се бориш 
да се бориш 
пробно са ни дадени десетина години 
от нас зависи съдържанието 
любов радост щастие 
омраза тъга пустош 
всеки е ловец 
на собствената си съдба 
и всеки ще отговаря пред Бога 
за стореното в тялото 
очаква ни безбрежие 
и океан от тишина 
 

ФЕНИКС 
 

любовта е солта на земята 
сливата в компота 
и най-секретната съставка на кока колата 
без нея ставаме роботи 
отиваме на работа 
учим 
връщаме се 
вечеряме 
и заспиваме с късните новини 
ако липсва пламъкът в сърцето 
все едно не си живял 
защото човекът не е впрегатно животно 
а личност 
която да дава 
и да получава любов 
скъпа 
потрай до следващата пролет 
слънцето ще ни огрее 
паричките ще цъфнат 
и като Феникс 
любовта ни ще възкръсне 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2021 

 

 

ТРАКИЙСКИ СЛЕДИ 
 

ЛИЛЯНА РАЙЧЕВА 
 
На  времената  от  зората  човекът  е  издигал поглед   към  далечното  небе. 
В  неясното  и  неизвестното  със  ум  и  чувства се  е взирал. 
Оглеждал  е сиянието  звездно  на  Всемира. 
От  тайните  на  необята е  бил  пленен  като дете. 
 

 

ТРАКИЙСКИТЕ ПЛЕМЕНА 
 

Тракийските могили напомнят строй от колесници спрели, 
Потеглили от Вечността към нас. За тях е този мой сонет. 
По тези земи тук десетки племена тракийски са живели. 
Хилядолетен свят, безстрастно от Времето отнет. 
 

Звездите във вечен ред по нощното небе блестят. 
Могилите тракийски повтарят този Космичен ред. 
От фреските безмълвни долита вест за древен свят. 
Живот отминал възкръсва, все още непроучен, неприет. 
 

И мисълта се носи над руини и разкопки, над факти и догадки. 
Кои сме? От къде сме? Защо са тук вдълбани корените наши? 
Възкръсва бавно минало отдавнашно. С невежеството влиза в схватка. 
Какво са Свещаре, Перперек, Старосел, Казанлък, Поморие и Беланташ.. 
 

Остават още мисли, думи друг поглед към нещата и света, 
традиции и празници... Орфеевите песни. Порив за душевна чистота. 
 
* * *  
На времето от първите дрезгавини 
изплува бряг далечен и блести. 
Бучат около него сред тъми 
на хаоса далечните вълни. 
 

БЕЛАНТАШ 
 
До този скален храм със ями в скалите издълбани  
се стига мъчно. Към него води стръмна пътека. 
Говори този връх с езика на древни племена избрани. 
Разлива заревото светлина. Блестят водите меко. 
 

Оглеждат изгреви и залези водите в ямите събрана.
Печат на мироглед космичен – таен, е този кът.

  31



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2021 

 

 

На племена живели в отминал свят забравен. 
Припомнят срещите на слънцето с водите и скалите всеки път. 
 

Какво ли знаем за Космоса – богиня Майка и този връх? 
За срещата й със Слънце - Сина първороден – брачна. 
След тази среща за порядъка световен се носи лъх. 
Тук близо бе открит и образ на Сабазий със змии – богът злачен. 
 

Какво за нас са циклите на времето в обредите открити, 
на свят отдавнашен от времената скрит. 
 

2012 
 
* * *  
От скалните утроби на планините 
долита неразчетен още древен ек. 
Отвориш ли очи ще видиш сред мъглите 
просветват видения сияйни,  леко. 
 

ПЕРПЕРИКОН 
 
Грамади каменни и горе върхът свещен. 
Хилядолетия е пазил своите тайни. 
Денят е слънчев. Носи се ухание омайно 
на билки и треви край пътя извисен. 
 

Изкачваме  се  бавно  по  гигантски  стъпала  от  камък. 
Преситен  от  видения  въздухът  трепти.  
Отварят  се  към  миналото  невидими  врати. 
Хилядолетията  се  откриват  в  разкопките  на  този  замък. 
 

Олтарът, тронът, оракулната чаша, гробове, църкви, стени... 
Хилядолетия натрупвани останки от живот отминал. 
Ескадрите на времето до тука са достигнали, 
в следи на катаклизми, на събития и на отдавнашни войни. 
 

На  Времето  стрелата  над  равнината  долу в летеж свисти. 
Върхът  огрян  от  слънце  сред  Вечността  блести. 
 

2012 
 
 
* * *  
Мигът  пред  залез когато  светлината  засиява 
Остатъци  от  звуци и отломки  светлина  долитат 
Тъмата  бавно  припълзява и луна  изгрява. 
Открила  нови  образи – мисълта  отново  пита. 

32
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КАЗАНЛЪШКАТА МОГИЛА 
 
От „Долината на царете“ до нас достига памет древна. 
И от преминали хилядолетия се носи дъх. 
Могилата тракийска край Казанлък разтваря двери. 
И по предверие рисувано с легенди за борби прелита лъх. 
 

Разтърсват мисълта ни образи от фрески цветни. 
Разкриват порив към безсмъртие на бедни и могъщи. 
На фриза близо до земята прощаване със мимолетното, 
с богатствата и красотата в ритуала – пир на времето присъщ. 
 

На фриза по-висок и тесен – летеж на колесници. 
Надеждата потеглилият господар в този далечен бяг 
да срещне Майката-богиня простряла десница, 
в безсмъртието  да го поведе към търсеният бряг. 
 

Тръби звучат тържествено в сакралността на тишината. 
Събуждат свят със вярата космична, прескочила през времената. 
 

2012 
 
* * *  
Като дихание отглъхващо далече 
на цветовете, таен код във паметта ни грей. 
Червено-черният обреден знак на Дионис Загрей 
на Дионис – Сабазий е бяло-зеленият обречен. 
 

МОГИЛАТА КРАЙ ПОМОРИЕ 
      

на И. Венедиков 
 

До старата винарска изба по пътя за Бургас 
издига гърбица Тракийската могила. 
Дърветата край пътя я закриват. Далеч белее Свети Влас. 
Лозята гроздове наляти със листа са скрили. 
 

Туристи нарушават рядко древния покой. 
Но влезеш ли в предверието на тази обител сакрална, 
пред взора се издига огромна гъба, чадър разтворила под зноя. 
Просторна е могилата отвътре като зала бална. 
 

Тук няма саркофази, ни съкровища, ни фрески. 
Отдавна всичко е ограбено или отнесено далече. 
Единствено строежът необикновен вълнува днеска 
възхитата от майсторството, от идеята, и красотата вечна. 
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Промъкнал се случаен лъч проблясва и отлитва. 
Отглъхва музика небесна трепетна като молитва. 
 

2012 
 
* * *  
Море, люляно от стихиите на ветрове 
събужда спомени отдавнашни и трепетно зове. 
На път отново тръгва мисълта ми разпиляна 
и ту политва ведра, ту спира от съмнения скована. 
 

ЕДНА ВЕЧЕР В НЕСЕБЪР 
 

на И. Гълъбов 
 

Една празнична вечер остава в паметта ми далеко. 
След конференция археолози дойдоха на Алитургетос в двора. 
Ветрецът беше лек. Луната – пълна, и златна лунната пътека. 
Площадката жужеше от разговори. И грееше просторът. 
 

Внезапно глас издигна Никола Мавродинов. След него и други запяха. 
И затанцуваха със вятъра във този лунен двор. 
Танцуваха и пееха, забравили за горестите свои. И сляха се 
в едно вятър, с плисък на вълни, и пеещият хор. 
 

Една и съща песен се повтаряше и пак, и пак... 
Тогава нямаше транзистори, нито магнетофони. 
Очите искряха. Опиваше движението на телата в мрака. 
Далече, някъде далече, бяха грижите прогонени. 
 

Танцуваха и пееха. Нощта бе светла и тържествена. 
Море, луна, вятър и хора бяха в хармония божествена. 
 

2012 
 
* * *  
На Дионисий, нощният ловец и бог, 
бикът е жертвената хипостаза. 
Разкъсан, за да оплоди и да възкръсне в ритуала строг, 
отвеждащ към обсебеност и див екстаз. 
 

ДИОНИСИЙ 
 
Върви отново мисълта по пътища от срещи и съдби дълбани. 
Открива образи забравени в традиции отдавнашни сурови. 
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В дрезгавини на миналото споменът трепти и търси точно слово. 
Играят кукери, ходят нестинари по жарава, от екстаз божествен обладани. 
 

В нощта гореща летят със викове ловци, жени – армади. 
Пищят сиринги и флейти пеят, тимпани отмерват ритъм с барабан. 
Танцуват, пеят, викат хора и летят от екстаз свещен пияни. 
Накичени с лози, бръшлян и змии, тичат край скалните грамади. 
 

Нощта и планината се тресат от викове и песни. 
Ловците ще настигнат бягащия бог въплътен във бик. 
Ще го разкъсат. Кръвта ще оплоди земята. Нощта отнася жертвения вик. 
И ще възкръсне за живот, дарил на хората реда небесен. 
 

За Дионисий, нощният ловец и бог, опиянение във викове се лее. 
Земята се ослушва в стихията неудържима, а небосводът се люлее. 
 

2013 
 
* * *  
Потеглим ли със мисли към времена от древност натежали 
нечакано ни среща образ на прорицател, учител и певец. 
Създал учение, молитви, и песни за радост и печали. 
Възпял безсмъртието на човека поетът легендарен, цар  и жрец. 
 
 

ОРФЕЙ 
 
От здрачини хилядолетни изплува образ на певец 
във тъмнините на духа надникнал – неразорана нива. 
Прокарва бразди духовни. Къде сега светът отива? 
Пленявал еднакво хора, зверове, скали, цветя, поетът цар и жрец. 
 

В Египет учил. Пътувал с аргонавтите. Делфи осветил със песни. 
Създал учение за извисяването на човека и безсмъртността. 
От песните създал молитви към многоименните божества, 
познати днес като стихии земни и небесни. 
 

С Музей и Лин в Евмолпия на нови писмена знаци създава. 
Сред скалните светилища родопски издига една надежда. 
Към красота, любов и доброта, човека с музика повежда. 
Орфей като звезда искряща през времената прелетява. 
 
До нас достига ехо от неговите песни и музика от Лира. 
Отекват и до днес във планините, разнасяни от горските зефири. 
 

2О13 
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ЛУННО ОКО 
 

МАЯ ДАНЕВА 
 

* * *  
нова пролет 
баба и нейната първа любов 
след 50 години 
 

* * *  
първи ден в хосписа 
под бабиния прозорец 
минзухари 
 
 

* * *  
горещо пладне 
неподвижна муха 
в сянката на гвоздей 
 

* * *  
урва 
разпознавам по хлопката 
брадатия козел 
 

* * *  
лунно око — 
гледа слънчогледите 
в гръб 
 

* * *  
пандемичен рекорд 
всяка нощ все по-дълго 
говоря с луната 

 

* * *  
безлюден плаж 
в стъпките ни от снощи 
мидени черупки 
 

* * *  
първи учебен ден 
по паркинга майки 
бързат в ритъм 
 

* * *  
плътна мъгла 
лицето ти 
още по-загадъчно 
 

* * *  
дъждовна луна 
деля навеса на спирката 
с бездомник 
 

* * *  
90-ти рожден ден 
казва ми „честито!“ 
само санитарката 
 

* * *  
годината на рака 
борим се с думите 
от епикризите 
 

* * *  
зимен залез 
куриерът ми връчва 
завещанието на мама 
 

* * *  
зимно небе 
падащите звезди 
невидими 
 

* * *  
фирмен одит 
почиствам паяжини 
по папките 
 

* * *  
разговор по skype 
чувам детектор за дим 
от кухнята  
 

* * *  
„бременна съм...“ 
рязко се престрояваш 
към изхода на шосето 
 

* * *  
синя луна 
лютив е димът 
на цигарата ти 
 

* * *  
тиха вечер 
зад прозореца на мама 
цитокинова буря 
 

* * *  
мъхеста луна 
в застоялата вода 
първото блатно кокиче 
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МАРТ ИДВА 
 

НАДЕЖДА РАДЕВА 
 

ЕЖКО 
 

Мили Ежко Таралежко, 
по тревата стъпваш тежко, 
а бодлите ти – игли 
пазят крехкото ти тяло 
някой да не нарани. 
 

Ежко мили, здрав си, 
пъргав, имаш сили, но защо 
тъй се свиваш на кълбо? 
Не плаши се, покажи се, 
само плахите се крият 
под шишарка и листо. 

 
художник: Доброцвета Илиева 
 

Ежко, чуй ме, Таралежко, 
не унивай, смел бъди! 
Тук в градината се щъкат 
гущер, охлюв, бръмбар хвърка, 
ти недей да се страхуваш, 
ами тръгвай да ловуваш! 
 

ШАРО 
 

Нещо в шкафчето ми скърца, 
някой вътре се е сгушил, 
ах, бонбоните ми сладки 
моят Шаро е надушил. 

 

Стига, Шаро, се умилква! 
Стига, Шаро, се облизва! 
Ни едно бонбонче даже 
не остави да си близна. 
 

 
художник: Доброцвета Илиева 

 

МОЯТ ГРАД 
 

Здрасти! Ето моя град 
на мнозина непознат, 
но е град-мечта, където 
си живея аз – детето. 
 

Ако си дете и ти, 
тази книжка прочети 
и ще видиш моя град – 
весел, пъстър, чудноват. 
В стих за него всичко даже 
най-подробно ще разкажа. 
 

Дълъг шумен булевард 
прекосява моя град, 
а край него се редят 
като наниз без да спрат 
сгради нови със огради, 
паркове с дръвчета млади, 
болница на три етажа, 
пътни знаци – много важни, 
стройни къщи със балкони, 
вестникарски павилиони… 
 

Булевардът си върви – 
виж, по него – сто коли: 
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камион след трактор кара, 
но такси ги изпреварва, 
светофарът казва: „Стоп! 
На червено няма ход!” 
 

Спирка. Ето автобусът 
към училището друса. 
Във училищния двор 
глъч и песни, цял отбор 
от момчета и момичета 
плюс директор и учители. 

 
 „Март идва“, художник Доброцвета Илиева 

 

 

„Хайде, влизайте във клас, 
почва вече първи час!”, 
известява в миг звънецът. 
Урааа! С днешния урок 
се приключва втори срок 
и ваканция ще следва. 
 

В образцовия квартал 
всеки се е постарал 
свойта къща да изчисти 
и дръвче да посади. 
Бяло, ново, боядисано, 
който мине, гледа слисано – 
всичко в чистота блести! 
 

Тук децата си играят, 
но така, че се стараят 
нищо да не измърсят. 
Ах, разбирам ги чудесно, 
да не цапаш тъй е лесно, 

щом обичаш своя град. 
 

Полицейските служители 
имат дейност най-значителна – 
да поддържат мир и ред. 
Грижата им за цветята 
също работа е свята, 
тях поливат с вертолет. 
 

Ето – свършва се кварталът 
и започва тротоарът, 
пътят се занизва пак 
покрай блокове, гаражи, 
магазини и витражи 
до Централна гара чак. 
 

Тук минават бързи влакове. 
Пътници с големи сакове 
ред изчакват за билет. 
Скоро те ще отпътуват, 
а в купето ще сънуват 
цветни сънища безчет. 
 

Влакът с четири вагона 
шумно спира на перона, 
всеки качва се поред. 
Тю-тюууу! Който ще пътува, 
бързичко да се сбогува – 
влакът тръгва и без теб! 
С изключително внимание 
спазва свойто разписание 
машинистът млад, напет. 
 

Зад просторната ни гара 
преминава магистрала, 
дето свързва моя град 
с други селища, с полето, 
с планини, реки, морета, 
с целия безкраен свят… 
 

След гора широколистна 
и до нея иглолистна 
идва новият район. 
 

Там надълго се простира 
част различна, но красива – 
ресторант и стадион. 
 

Ето градското летище. 
Самолет от гладка писта 
полетява с лек подскок, 
в миг отхвръква към небето, 
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също птица е с крилете, 
управлява го пилот. 
 

Вдясно виж – завод огромен, 
построен от блок бетонен, 
дава хляб на всеки дом – 
инженер работи татко, 
смел шофьор е вече батко – 
лимонади милион 
той превозва с камион. 
 

Майка ми продава стоки 
във хранителните стоки, 
а пък дядо е пазач 
в поликлиниката странна – 
там постъпват майки само. 
 

Нощен щъркел-раздавач 
носи бебета ревливи, 
но са майките щастливи 
и се връщат вкъщи с тях. 
Бебенце от епруветка 
има нашата съседка – 
вчера даже го видях! 
 

После пътят продължава, 
покрай банката минава. 
Там парите се пестят. 
Акции, книжа, валута, 
касиери на компютри чукат 
и банкноти куп броят. 

 
„Март идва“, художник Доброцвета Илиева 

 

 

Виж – съдът е друго нещо: 
адвокат, лицето вещо, 
съдия и магистрат. 
Всички все за нещо спорят, 
непрекъснато бърборят 
как делата да решат. 
 

Вън пазачът е спокоен – 
той на поста си е воин, 
тук дошъл е от зори. 
Бавно пие си кафето… 
Май мечтае за небето, 
в космоса да полети?… 
 

Не, заслушан е навярно 
във долитащата врява – 
песни, говор, детски смях. 
Лунапаркът е наблизо, 
вътре влиза се без виза, 
стига да не имаш страх 
от хвърчащи въртележки. 
 

В настроение лудешко 
веселба страхотна знам – 
тук с приятели играя, 
с тях най-много си мечтаем 
да летим със делтаплан. 
 

Отвисоко да погледнем 
как звездици златни трепкат, 
украсяват роден град… 
Късно. Слънцето се скрива. 
Светлинките градски мигат. 
Нощ е. Всички спят. 
 

Смятам – вече си наясно – 
в моя град е най-прекрасно, 
каня те – ела и ти! 
Ако не, поне пиши ми, 
как живееш, разкажи ми, 
имаш ли и ти мечти? 
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ЖИВА ВОДА 
 

НИКОЛИНА ТОДОРОВА –  
НИНА РОСНА 
 

МОЯТ ГРАД 
 

Талази на могъщата река 
отнасят сякаш корабни платна 
на кораби шейсет през древността 
от пристана, прикрит под крепостта. 
 

На крехки салове в опасен брод 
преминал Дунава велик народ. 
На кремъчния бряг запалил дух, 
с копитата искри хан Аспарух. 
 

Когато още в робския позор 
Европа сме посрещали със хор, 
чрез водния открит широк портал 
и хълма над реката оживял. 
 

Виенски валсове далеч оттук 
разнасял е военният ни клуб. 
Културите се смесват с интерес – 
Византия и стил барок с финес. 
 

Разхождаш ли се вечер угнетен 
с неволите на гаснещия ден, 
духът полита в необятна вис 
на кея градски в този залез чист. 
 

КРЪГОВРАТ  

 
Пара от морето  
вдига се в небето,  
в облачета бели –  
пухкави къдели.  
 

Вятър ги подгони  
и ги блъсна в клони.  
Бързо почернели,  
сълзички пролели.  
 
Напоили птички,  
блеснали тревички,  

свежи от водата,  
слята със земята.  
 

Сбира минерали,  
съживява твари,  
става лековита  
в Аязмото скрита.  
 

Път сама намира  
в изворче извира.  
В почвата попива,  
после се разлива. 
 

Весела, игрива,  
палава, бъбрива,  
към морето тича,  
много го обича.  
 

Връща се, където  
тръгна от морето.  
Пак се изпарява,  
жива все остава! 
 

РЕКА ДУНАВ 

 
Малко под баира 
изворче извира. 
Ручейче наднича 
и към Дунав тича. 
 

Бели Вит и Осъм 
две русалки боси, 
плискат се в реките 
тайно из горите. 
 

В Дунава се вливат 
заедно преливат. 
С бързеи Огоста  
идва му на гости. 
 

Планински потоци 
правят водоскоци. 
С притоци в полето, 
с Дунав към морето. 
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ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  

В ЛОНДОН 
 
На Чилновските баби, 
група за автентичен фолклор, с. Чилнов 
 
На плещите си понесли 
родопчани чеверме. 
С пълно гърло пеят песни, 
никой тук не ще да мре. 
 

Скачат граовци и шопи 
чак земята се тресе. 
Северняци мятат сопи – 
друсат българско хорце. 
 

Ръченици със шиници 
няма нийде по света. 
Пъстри български шевици 
греят с вечна красота. 
 

И полюшват се житата 
в златна добруджанска шир. 
Галят стъпките земята 
с лудогореца – зефир. 
 

Нестинари по жарава 
ходят боси в ритуал, 
от дедите ни предаван, 
никога не остарял. 
 

Острови в мъглата властна 
с погледи учудени 
от енергията страстна 
на чеда прокудени. 
 
 

УСМИХНАТ ДЕН 
 

РОСИЦА КОПУКОВА 
 

ТАКЪВ УСМИХНАТ ДЕН 
 

Такъв усмихнат топъл вторник - ден, 
април е сякаш, не е февруари, 
кокичета на групи, сняг стопен 
и Симеоново с любов те жари. 
 

И как не? На шосето срещнах теб. 
Скъп спомен от отминали години. 
Небето спря, изпуснах рейса, след 
изплувалите случки от руини. 
 

И даже аз самата не разбрах 
как литна времето пак помежду ни, 
ти огладня, аз също огладнях, 
спаси ни сандвич, сок и още думи. 
 

Какъв късмет. Пропуснахме деня, 
не го и забелязахме как мина. 
И, без да търсим ничия вина, 
си върнахме прекрасните години. 
 

А после всеки в пътя продължи 
със обещание за нова среща. 
Ако за нас и ангел затъжи, 
ще стане. Рейсът идва от отсреща... 
 

2 февруари 2021 г., Симеоново - София 
 

НЯКОГА... 
 

Някога бях клонче от дървото 
и на най- високото седях, 
скрита сякаш от света, защото 
там се налюбувах, намечтах. 
 

Правех малка дупчица в листото 
и допирах по едно око, 
толкова различно бе, защото 
светът изглеждаше ми колело. 
 

После свивах лист на макаронче, 
гледах, гледах къс небе над мен, 
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после си откъсвах малко клонче 
и обичка си правех някой ден. 
 

Мина детството. Сега не мога 
да съм клонче в моето дърво. 
Мокър сняг ги чупи и с тревога 
гледам как изсъхват до едно. 
 

И на купа бавно ги наслагвам, 
остарели хубави мечти. 
Ала към дървета не посягам, 
коренът им здраво ме държи. 
 

Някъде подкастрям със триона, 
но дърветата да си растат, 
пращам им към старата корона 
по една целувка - за из път. 
 

11 февруари 2021 г., София 
 

ТИ 
 

Въображението ми събуждаш, 
щом някъде край мен се появиш, 
сама се чудя аз как имам нужда 
с една усмивка да ме заредиш. 
 

Не всеки го умее и го прави, 
и не намира точните слова, 
пред мен като загадка се изправи 
какво да правя после със това?! 
 

А аз не съм женичката - пързалка, 
която лесно спуска се към друг. 
Обаче ти струиш - вълшебна цялост 
и става страшно, щом пристигнеш тук. 
 

Разместваш пластовете на душата, 
представите променяш за морал, 
неистово привличат се сърцата, 
макар да знам, че няма идеал. 
 

Моментен ли си? Времето ще каже. 
Нечакана пристига любовта 
да ни въздигне, не да ни накаже... 
С усмивка се започва....сутринта.... 
 

18 февруари 2021 г., София 

ЖЕНСКИТЕ ОЧИ 
 

Женските очи са непонятни - 
превземат по различен път мъжете, 
синеоките са морско лято, 
кафявите - стопяват ледовете, 
 

в зелените като в гора потъваш, 
а черните те скриват като нощ, 
в сивите направо ще потръпваш, 
защото погледът им реже с нож. 
 

Но няма равна в мъдростта дълбока 
жена - богиня, приземена тук, 
единствено жената пъстроока, 
дръж здраво и не давай я на друг. 
 

Такава никога не се забравя, 
събрала цвят от много светове, 
в сърцето ярка диря тя оставя, 
каква ти диря? Срязва го на две! 
 

5 март 2021 г., София 
 

ПЕСЕНТА НА ВИТОША 
 

Не спира сладкопойната вода 
от изворите Витошки да пее, 
не може да заспи дори в нощта, 
реките пълни, има цел - живее. 
 

Със мисия е тази планина, 
природата си е единно цяло, 
обижда се от нечовещина, 
боли я от посечено начало, 
 

почивка няма в своя земен път, 
в хармония с нас иска де общува, 
дарява ни гора и връх, и кът, 
и ни изпитва кой и колко струва. 
 

И изворите й текат, текат 
в определените от Бог посоки, 
не ще й чуем никога гласът 
да ни упреква. Тя стои високо! 
 

10 март 2021 г., София 
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ПОЕТИТЕ 
 
Поетите са медоносна пита, 
ухае на различен аромат 
и води почитателската свита 
през своя дивен и вълшебен свят. 
 

И думите ги следват на кервани, 
защото сам поетът ги реди, 
във всички времена са те избрани 
и имат свои ярки висини. 
 

Поетите са като дар от Бога 
и всеки ангел се гордее с тях, 
било във радост или във тревога, 
било в любов, надежда или смях. 
 

Поетите са нанизи безценни, 
епохите им пазят паметта. 
Те са деца от други измерения 
и тук са - да докажат вечността! 
 

21 март 2021 г., София 
 
 

ПРОЛЕТЕН ДЪЖД 
 
Дъждът вали над мои спомени 
и ми ги подмладява, 
валяха капките отронени  
навремето, тогава... 
 

Събирам ги в две шепи радост, 
за всеки има място, 
дъждът си имаше участие, 
сега ми е прекрасно. 
 

Не мога времето да върна, 
но мога да го имам. 
И днес, където капка зърна, 
събужда мое минало. 
 

26 март 2021 г., София 
 
 

МРАК И СВЕТЛИНА 
 

СИДОНИЯ ПОЖАРЛИЕВА 
 

ПРИЯТЕЛСТВОТО – L’Amitié 
 

Най-дълготрайното и най-крехкото в света. 
 

Ти си тайна голяма  
в този свят преоткрит. 
Но без тайни са двама,  
с твоя дух в тях пропит. 
 

Ти си лъч през тъмите, 
прекосил вечността. 
Ти си бисер в дълбините,  
покорил алчността. 
 

Ти си птица в гората 
със най-топлия глас, 
сбрала песни в крилата,  
ставаш песен за нас.        
 

Ти си светло начало,  
влязло в чисти сърца,  
после в ручей преляло 
да напои пръстта. 
 

С тази щедрост богата  
никнат треви, цветя.  
Блика нежност в душата 
от красотата в света! 
 

1970 
 

СПАСЕНИЕ  – Salut – Salvação 
 

На Антониу Рамуш Роза 
 

Във тъмното на хаоса  
аз търся светлината,  
сред пръстена от стресове  
пък диря тишината.  
Намирам ги във словото,  
окъпано в трептения.  
Откривам ги във образи  
далечни, в привидения,  
избликнали от детството.  
Със изворите чисти,  
с лъчи от радостта  
на свят безкрайно бистър,  
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поел и святостта  
на детската невинност,  
от който черпим фино  
един поток безкраен  
от съкровени тайни  
за вътрешно спасение 
на неспасяем свят. 
 

Бъди благословена  
отминала Вселена! 
 

1991 – 2008  
 

КОНТРАСТ – Contraste - Contraste 
 

На Фернанду Намора 
 

Аз нося във вени  
вика си вековен  
и трепет върбинков  
от въздъх на птици. 
 

Един вик родилен,  
посял светлина.  
Той вик от детинство е 
при ужас от война. 
 

Душата – върбинка, 
ви пее, приказва,  
но чужд злобен изблик 
люти я и... смазва. 
 

1985 – 2008  
 

ВИК – Un cri – Um grito 
 

        На Урбану Тавариш Родригеш 
 

Бунтовен вик души ме 
при всеки миг несправедлив, 
пред силните скали... обрушени, 
облени от кръвта невинна 
 

на Смелите. С изтръгнати сърца. 
Сред мрак. Като пламтящи факли... 
Те сочат пътя на децата 
към утрините лъчезлати... 
 

1985 – превод от фр. 2001 
 

НАДЕЖДА – L’espoir 
 

В ромона дъхав на бели акации,  
в цветни камбанки на пчелни цветя,  

в полъх вековен на гъсти букаци  
тебе долавям, в шепот преляла. 
 

В гръмовния призив на сто водопада,  
в сумрачна буря над крехки листа  
дочувам гласа ти, пронизал и ада,  
за мир синьокрил да зове по света. 
 

1983 - 2020 
 

ГОРИ НИ ОГЪН  –  
Un feu nous brûle... 

 

На Мария Жудит де Карвалю 
 

Гори ни огън, душен огън,  
дошъл от ада на годините – 
забравяме ние често слога,  
минавайки в полето с мините. 
 

Разкъсват те мечтите-птици.  
Отлита (где?) нетленната им прах.  
И слепи, със отрязани езици,  
въртим се в кръг от непонятен страх. 
 

Протягаме ръце напразно  
да уловим плода след бухнал цвят.  
Забравяме, че злобата не ражда  
искрица радост сред пустинен свят. 
 

Гори ни огън, душен огън  
за променения човешки лик.  
А щастието пак дали ще можем  
да изживеем с вашта обич бликнала? 
 

1985 – 2021  
 

ВЕЧНОТО ТЕЧЕНИЕ –  
Lе  courant éternel 

 

        На моите съученици ... 
        Дари, Нели, Ася, Валя, Руми... 
 

Почтена вече зряла възраст  
владее тленното ни тяло.  
А душата ни все бърза, бърза,  
сякаш младостта ни засияла е. 
 

Духът ни тегли все към висини,  
а спъват ни житейските окови.  
Страдална Мъдрост нас ни осени.  
Дали помага на съдби сурови?! 
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Пази ни, Боже, с този дух висок – 
във нас да никнат плодните зърна,  
да избуи в цветята бъдни сок,  
пренасящ Красота и Светлина! 
 

2003 
 

СИЛА – Une force – Uma força 
  

На Жузе М. Мендеш 
 

Ръката сърдечна зове  
за края на твойте беди.  
Загубва се мрачната бездна  
по пътя на светли следи. 
 

Приятелство скъпо, здравей!  
Пристигаш в моменти на криза  
да вдигнеш безсилни нозе  
и платната с попътния бриз. 
 

1985 -1982 - 2008 
 

ЩАСТИЕТО  – Le bonheur 
 

На децата ми  
 

Минавайки през прага на годините 
с ранени стъпала по дълъг път,  
все търся да докосна щастие, 
на утрешния ден звездици странни. 
 

Едва сега долавям сякаш,  
че беше то в разпъпил цвят,  
във нежност на очи гальовни,  
в невинност детска, свята. 
 

Обгръщаше ме то с присъствие  
във времена сурови, гладни  
и щедро бликаше в богатството  
на думи, скрити в мойте длани. 
 

Възторгваше ме то с ръце прострени  
на близките приятели в света навред.  
Доброто във душата ми, стаено,  
превръщаше се в извор чист, заветен. 
 

В това бе истинското щастие! 
 

2004 
 
 

НАДЕЖДА В ПТИЧА ПЕСЕН 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

ПТИЧАТА ПЕСЕН 
 

Посрещай утрото с усмихнати очи, 
денят когато от нощта изплува. 
Закътал сетен звук,  за кратко замълчи, 
че Божата милувка те целува! 
 

Ти в първия човек на пътя брат срещни – 
съзирай радост в крачката му дръзка! 
Лицето смугло с поздравът си усмихни, 
та радостта в сърцето му запръска! 
 

Стани на първото детенце мил другар 
и подари му слънчев лъч в ръцете... 
Нали е тъй на пролет първи минзухар 
надеждата в разцъфналото цвете! 
 

А старец ли с бастунче крета окъснял 
и добродушно срещу теб наднича – 
с усмивка надари човека побелял, 
че на живот богат е и обичал! 
 

Раздал до край със шепи свойта топлина, 
щом в сетен заник слънцето се стича – 
последен ален лъч дари с човещина, 
стори деня си низ от песен птича! 
 

НАДЕЖДА 
 

Пухкав сняг навън вали – 
стели пътища, полета... 
Със снежинките дали 
не лети към нас късмета? 
 

Трупа, трупа сняг навън – 
нежна пухкава завивка... 
Сякаш пролетния звън 
крие своята усмивка! 
 

В плътна скрежна белота 
спят гори, дървета,  хълми... 
Скоро тази самота 
в стрък напролет ще покълне! 
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ПРЕДПРОЛЕТНО 
 

Лудува навън февруарската зима, 
фучи и покрива без милост и свян... 
Но в снежните напъни с болка ранима, 
ще бликне радост по ръзцъфнал се дрян! 
 

И тръпнат погледи, викат надеждата – 
чуват на щъркел как пърхат крилете... 
Баба на село изпреде си преждата – 
блеят в кошари близнили овцете! 
 

Бушувай виелице яростно вънка, 
сипи белота навред февруари! 
С цветя, птича песен и чанове звънки 
Пролет пристига, с чудесните дари! 

 

ПРОЛЕТНИ ЕТЮДИ 
 
Унесен в пролетното утро крача, 
природата ме среща с благослов... 
Тук дрян цъфти - там клон провлачен 
по път непощадил навев суров. 
Запяла е реката нова песен – 
ту плиска струи, ту забързва ход... 
От моста съзерцавам как понесен 
прекършен ствол се е превърнал в брод. 
В училищния двор децата тичат, 
а слънцето ги къпе във лъчи... 
„Теб ранна пролет, кой не те обича”, 
четеш сега в насрещните очи! 
А зелната, гората дяволита 
със пролетта ранила си шепти... 
И срещнатата първа птица пита: 
„видя ли пролетната хубост ти?” 
Видя ли днес забързан как лалето 
в съседската градинка се засмя? 
То каза: „всичко що е под небето, 
с таз галещи милувки оживя!” 
 

Пак дрънкат хлопатари гласовити 
и клюновете щъркели плетат... 
Дочуйте хора, пролетно честити – 
любов отново властва по света! 
 
 

ИСКРИ ОТ РОДНОТО ОГНИЩЕ 
 
Къде си родно огнище 
там под Каята се гушнало... 
С времето нявга ме вижте 
възкачил старата мушмула. 
Вижте ме с мойте другари – 
там сред реките омайници... 
Като планински върхари 
днеска сме стари познайници. 
Помня ви волове бели – 
Кабак и Синур послушници... 
Що оран, път сте видели 
в делници и по задушници. 
И дядо помня с калпака – 
баба с косите изплетени... 
Мама на прага ме чака, 
до стъпалата изметени. 
Имах в сърцето тревога – 
работеше татко далече... 
Аз без баща си не мога 
и в сън неспокоен бях вечер! 
До горе подскачах щастлив, 
щом Господи, всичките събра ни! 
Молбата ми чу, Милостив – 
та взе за ответ любовта ми! 
 

ПРОЛЕТНА ЗАКАЧКА 
 
Лазурно е небето пак – 
реката долу пее песен... 
Поляната се къпе в злак, 
а ти – в пробуждане унесен! 
Глави надигат храст и друм – 
селца, колибки и градчета... 
Като в разтворен нов албум 
цветя разцъфват и дървета! 
Просторът в птици засиял, 
с  любов под Слънцето се смее... 
А вечер, сводът онемял  
в симфония безкрай жълтее! 
Сега е време за любов – 
простор на истината свята... 
Не чуваш ли – с камбанен зов, 
животът сгрява ни сърцата! 
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Свали калпака от глава 
и кръст стори пред красотата! 
Обвий с прекрасните слова, 
пробуждането на Земята! 
 

ВЪПРОСИ  КРАЙ  КЛАДЕНЕЦА 
 

През утрото, едва окъпано в роса 
със менците пристъпваше чевръсто... 
А с плитките красиви, нейната коса, 
потрепваше пленително по кръста. 
 

На кладенеца хладен, още ненапит, 
аз я посрещнах с поздрав лъчезарен... 
Дори за миг не знаех колко съм честит – 
от хубостта и земна колко съм опарен! 
 

Затишие минута... Първи озарен 
напълних менците с вода студена... 
Момата тихо подари ми звезден ден, 
а силата ми мъжка бе пленена! 
 

Тъй стъпките на пъргава сърна попих, 
а вятър тих ме от гората свърна... 
Защо и първи аз водата не напих – 
защо тоз ангел Божи не прегърнах? 
 

ДО СЕТЕН ДЪХ  
 

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

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

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

Създателя, до сетен миг ще кажа – 
правдив към всички, ни дарява стажа! 
 
 

СВЕТЛИНИ 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

СВЕТЛИНИ ОТ ДЕТСТВОТО 
 

Там, под медените жици, 
сред ресилите лозници, 
със отворени зеници 
литна детство като птица. 
 

Кацна в лозето на дядо. 
Шарена торба извади. 
А от нея, луди-млади, 
спомени горят на клади. 
 

Прашен път насред полята 
криволичи към гората. 
А край него се премята 
рошав малчуган в тревата 
 

Цял ден с топката е тичал 
във очите на момиче. 
Дето никога “обичам” 
и до днес му не изрича. 
 

Лято. Боси са нозете. 
Пепел чак до коленете. 
Даже нещо да сгрешите, 
бой от никой не ядете. 
 

Искам! Пак ме там върнете! 
Сред магарета, конете. 
И при кравичките, двете, 
що вий  всеки ден доихте. 
 

Сред козичките, овцете. 
В мириса на полско цвете. 
И на мама при ръцете, 
дето още детство свети. 
 

НА ПЪПЕШ МИРИС ДА БЛЕСТИ 
 

Ти помниш ли онази вечер чудна, 
по облаците със пръски портокали, 
една каручка как, в задача трудна, 
с бостан обран в дома ни се похвали? 
 

Когато с пъпеши презрели, с дини 
до вкъщи Вечност ще трябва да пътуваш, 
а някога са нужни и години, 
дъха на зрелия бостан да поменуваш. 
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Че кой ли аромата ще забрави  
на пъпешите със напукани кори? 
О, мойте селски корени са здравии. 
Каручка с дини пълна пред очи стои. 
 

На детството ми мириса изгубен 
с една препълнена каручка все върви. 
Дали ще дойде онзи миг прокуден, 
когато пак на пъпеш мирис да блести?! 
 

СРЕД ВЯТЪР БЕЛОКОС МЕЧТА 
 

Спи в прегръдка студена, 
в бял сняг затрупан цял свят. 
Вред мечта е стаена. 
Даже душите ни спят. 
 

Бяла е тъмнината. 
В черните, даже, души. 
Бяла Вечност пресмята, 
тъмни, последните дни. 
 

Нашата Вечност, дали, 
бяла сред таз белота, 
някога ще заблести 
със своята светлина? 
 

Искам да вярвам, но ти, 
бяла, при мене ела. 
Нека студът да фучи. 
Ние сме бели сега. 
 

В стаята топла лежим, 
сгушени във белота. 
В огнени танци лети 
огън по бяла стена. 
 

Тъй ми се иска да си 
тука до мене сега. 
Вятър със бели коси 
вее и тази мечта… 

 

В МОРЕТО СЛЪНЦЕ ИЗГОРЯЛО 
 

Изстисква утро портокалов сок 
в очите още спящи на деня. 
И сякаш огнена глава на Бог, 
от морско дъно слънцето изгря. 
 

Със лъч целуна гневното море. 
Погали мачтите на кораб бял. 

И се търкулна в синьото небе, 
което беше за баща избрал. 
 

А после с водораслите игра. 
Чадърите накара да искрят. 
На криеница с облак заигра. 
Със гларуси се радва да крещят. 
А за обяд да си почине спря, 
във пясъчната дюна крак подвил. 
След толкоз труд, щастлив накрай видя, 
нощта с лъчите си, че победил. 
 

Търкулна колелета пясъчни 
часовникът на блесналия ден. 
И с колесницата си восъчна 
успя, докосна залеза червен. 
 

Но предстоеше залезът и в мен. 
В житейското море на моя път. 
Животът що ми даде, ми отне. 
Към залеза нозете ми вървят. 
 

Нощта изстисква портокалов сок 
в очите вече спящи на деня. 
Пред гаснещия Божи поглед строг, 
зад облак тъмен, слънце изгоря. 
 

ЯЙЦЕТО НА ЖИВОТА 
 

На деня яйцето бяло 
пръсна се в тигана на нощта. 
А от него пък изгряла, 
жълт жълтък, жълтицата луна. 
 

Рой звездици заблестели, 
сякаш малки, блеснали слънца. 
От белтъка полетели 
те по плаща черен на нощта. 
 

Ний в нощта се крием с тебе. 
А в нощта се крием от нощта. 
Да не дойде и обсеби 
от душите наши любовта. 
 

ВЪЗДИШКАТА РАНО РАНИМА 
 

Една въздишка. Толкова въпроси. 
И мъка, и тъга в душа ранима. 
Любов дали ще може да изпроси? 
Или от скръб ще чезне невидима? 
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Една въздишка на малко момиче. 
Дали, момиче, своя път избираш? 
Как рано ти е още да въздишаш! 
С кръвта си тези думи ще разпиша. 

 

СЪЛЗАТА ЛУННА ПО СВЕТА 
 

Луната ме погледна под окото си. 
Замисли се и пак зад облака се скри. 
Дали тя да ми каже нещо искаше 
или от срам зад облак се притискаше? 
 

Не знам. Но бе луната днес замислена. 
Сълза в окото блесна май. Измислена. 
Така до сутринта зад облака се кри. 
Огря я слънцето и легна си да спи. 
 

Но там, под клепките на спящата луна, 
съзрях как стича се една искра-сълза. 
За кой ли тя в съня си я проливаше, 
светът, когато, целият, загиваше?... 
 

КОГАТО СЕ РАЗЛЕЕ ВЯРАТА 
 
Денят, изкачил черния си връх, 
към себе си потегли от нощта. 
А със оранжев портокалов дъх, 
след него огнен дракон заблестя. 
 

И светлина търкулна се навред 
по кървавата, гола земна гръд. 
От мисъл стенеща, за труд, обзет, 
човек се плъзна в своя кален път. 
 

И уж, че вред струеше светлина, 
и пътищата водеха напред, 
съмнение, че идва тъмнина 
смути създадения с мъки ред. 
 

Човекът пак превърна се на звяр. 
В безредие безумно закипя. 
А вярата, брониран бункер стар. 
по улицата кална се разля. 
 

И бавно светлината се смали. 
Обърна се на точка тъмнина. 
Започна дъжд от думи да вали. 
И този ден угасна във нощта. 

 

ОЗАРЕНИЯ 
 

ХАРАЛАН НЕДЕВ 
 

МИСИЯ 
 

Тук всеки със мисия нова дохожда 
и всеки за нещо изпратен е тук, 
но не Земята без цел да обхожда 
и не по Земята да трупа боклук. 
С усърдие, труд и страдания тежки 
осеян до края е земният път 
и всеки е длъжен да мине без грешки 
преди да напусне накрая светът. 
Човекът за нещо значимо е пратен 
по пътя си тука да мине във мир, 
навред да направи живота приятен, 
без грях да се върне Оттатък подир. 
 

Животът пътува век подир век 
и човекът е длъжен да бъде Човек. 
 

ДЯВОЛСКИ ПОРОК 
 

Живеем всички тука на Земята, 
с начало земно и със земен край. 
На всички дадена ни е храната, 
та всеки да получи своя пай. 
Но някои към чуждото посягат; 
без срам те чуждата храна ядат, 
охранени - преситени си лягат, 
безскрупулно прегърнали грехът. 
 

Така те трупат грехове безбройни, 
не мислят за последния отчет 
за деянията свои непристойни, 
които вършили са вред без ред. 
На Края тез охранени гладници 
със сбръчкани наведени чела, 
ще видят сторените си квици 
и грешните извършени дела. 
 

Стремежът към богатството висок 
е стопроцентов дяволски порок. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2021 

 

50 

 

ПРОЛЕТНИ НАСТРОЕНИЯ 
 

ХРИСТИНА ВЪЧЕВА 
 

ОПИЯНЕНИЕ 
 

На бряста сънен птиченце писука 
и буди то напъпилото зрънце. 
Под мене радостно блещука 
слязлото във езерото слънце. 
На чинара врабчетата вдигнаха 
                 скандал 
и слънцето при тях отиде. 
А те полетяха като облак 
                 бял, 
кое накъдето види. 
 
Ето две останаха в клонака, 
гушеха се в стволове дебели. 
Сами се гушеха, тъй нежни, 
та им биха всички завидели. 
Така ли съм била и аз? 
Така ли съм обичала? 
И дали във слънце и във мраз 
към любимия съм тичала? 
 

РЕКА ОТ СВЕТЛИНА 
 

Днес съм като пролетна река,  
бързам с думи сладководни 
да наситя въздуха, трептя. 
Птичка, омагьосана в клони пее,  
нишки слънчеви заплита вятъра. 
Днес съм чиста, нося светлина 
и душата си изчиствам от тъга и мрак,  
тичам по поляни боса пак, 
слагам си криле, със птиците летя. 
Пролетта, възкръснала 
във пъпки цветни 
пее! 
 
 

МНОГОЛИКИЯТ ЖИВОТ 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 

МНОГОЛИКИЯТ ДЪЖД 
 

* * *  
Хладен дъждец – 
потръпват цветчетата 
на теменужките 
 

* * *  
По улуците  
аромат на липи –  
преминал дъжд 
 

* * *  
Дъждът разкалва  
незасята нива –  
остаряха стопаните 
 

* * *  
Увисват 
крилцата на пеперудите –  
не стихва дъждът 
 

* * *  
Дъжд  
в косите – 
толкова нежен 
 

* * *  
Кап, кап –  
всичките локви 
разперват чадърчета 
 

* * *  
Попови лъжички 
замрели в тинята –  
не идва дъждът 
 

* * *  
Телеграми 
по нажежените плочници –  
първи капки 
 

* * *  
Топъл дъжд –  
припкат щастливи 
боси крачета 
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* * *  
Изпаряват се в полет 
дъждовните капки –  
лятна жега 
 

* * *  
Прекършени ружи – 
дълго се бори 
с тях дъждът 
 

* * *  
Дъжд в  
осиротели гнезда. 
Къде ли зимуват птиците? 
 

* * *  
Заръмя ... 
С ритъм на тъжно сърце 
прокапват стрехите 
 

* * *  
Бодливи са 
дъждовните капки –  
подранила зима 
 

* * *  
Отскачат от  
замръзналите локви 
тежки капки дъжд 
 

„Многоликият дъжд. Хайку портрет“, автор 
Цонка Великова, изд. „Фараго“, С., 2020 

 

подбор на стиховете Зорница Харизанова 
 

СВИТЪЦИТЕ НА ЖИВОТА 
 
* * *  
Сламка тъничка – 
отляво пропаст, отдясно море, 
едва се крепя. 
 

ТЪЖНИ ПРОЗОРЦИ 
 

Без да се обръщам, 
в дъжд напускам бащин дом – 
от тъжните прозорци сълзите крия. 
Следва ме бездомно куче – 
за едната ласка. 

 

СЯНКА 
 

Тичам без дъх 
по неравния път. 
Изнурената ми сянка куца 
наранена от бездушието 
на острите камъни. 
 
* * * 
стъпка след стъпка 
изкачвам на живота 
пясъчната стълба 
 

АРОМАТ НА ЛИПИ 
 

Ароматът на липите 
пресища въздуха 
със задушаваща тъга... 
А какво ли ме очаква 
през есента? 
 

СТРЪМНИНИ 
 

Сърцето ме упреква, 
че бързо изкачваме 
на годините стръмнините, 
а точно то ме изтощи 
с неразумните си копнежи. 
 
* * * 
Метнала мама срещу дъгата 
пъпната ми връв за късмет, 
а тя се закачила за теб. 
 

НЕДОКОСНАТО СЪРЦЕ 
 

Не ми донесе цвете – 
от бързане 
навреме да стигнеш 
и недокоснато 
сърцето си да ми дариш. 
 

НЕИЗКАЗАНОСТ 
 

Израсна 
между теб и мен 
скала от неизказаност. 
Дали ще се взриви, 
ако мога да изкрещя? 
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* * * 
Спомените лъжовни били – 
виж побелелите коси 
и бръчките по челата 
 

МИГЛИЧКИ 
 

Трепкат 
копринените миглички 
на учуденото ми момченце – 
от малки прекрасни картинки 
големия свят подреждат. 
 

БАЩА 
 

Сине, 
изкачих най-високия връх 
от раменете ми да излетиш. 
И тук ще съм, за да те подхвана, 
ако крилете ти не издържат... 
 
* * * 
След пътеката на детството 
остава дълъг път 
за извървяване. 
 

ОБРЕЧЕНОСТ 
 

Ти – облакът, който сипе 
ту живителен, ту отровен дъжд, 
пороят, който отнася мостове, 
реката, която напоява и дави, 
огънят, който прегаря надеждите, 
мълнията, която разполовява, 
екстазът, който възвисява... 
 

Ти – блясъкът и дъхът на дните, 
песните на щурците в житата, 
дъгата в душите, в очите зората, 
полъхът, който разгаря мечтите, 
стихията, която носи благодат, 
ти, който си и раждане, и път, 
музика, мълчание, жар и студ... 
 

Ти, Животът, на който сме обречени. 
 

ТУК СЪМ ДА ОПИТАМ ВСИЧКО 
 

Не ще преплувам океана, 
без криле да политна не мога, 
изменчивия вятър да настигна, 
но тук съм да опитам всичко. 

И няма да се спра да гоня 
блянове, мечти, химери, 
ще плача и ще ги отричам, 
нали съм тук, за да опитам всичко? 
 

Така със самоизялото се време 
спирката последна ще достигна, 
но няма да съм тъжна на раздяла, 
защото ще съм преживяла всичко. 
 

Все пак защо да пропилея това, 
което ми е отредено? 
 
* * * 
Птици ли сме, 
за кратко прилетели, 
или камъни – да си тежим на мястото? 
 
* * * 
Но точката  
какво е всъщност – 
дали край на мисълта, 
или начало 
на всички истини? 
 

* * *  
Но ние 
какво сме всъщност – 
дали това, което мислим, че сме, 
или истината, 
която другите знаят за нас? 
 
* * * 
Но истината 
какво е всъщност – 
дали това, което виждат очите, 
или това,  
което знае сърцето? 
 

* * *  
Но животът 
какво е всъщност – 
дали разхищаване 
на отреденото ни време, 
или трупане на ....???? 

 

„Свитъци на приДомната дама“, автор Цонка 
Великова, изд. „Фараго“, С., 2019 
 

подбор на стиховете Надежда Александрова 
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САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ 
 

НОВИ ВРЕМЕНА 
 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

НОВОТО ВРЕМЕ 
 

За новото време 
и аз съм се стегнал : 
вече си лягам 
залегнал. 
 

ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА 
 

Кой ли не опита, 
но никой не обори я: 
българската география 
е вече история. 

 

МЕЧТАНИЕ 
 

Всички граници минахме, мама му стара, 
та взе да ме топли едната мечта: 
търся контрабандист да ме прекара 
през Границата на бедността. 

 

ПЕНЧО '2021 
 

С Пенчо все работим, 
с Пенчо все четем... 
И какво ли ще ядем, 
като не крадем... 

 

ПЕСЕН ЗА ЖИВОТА 
 

Как живота ни песен да стане, 
не помага дори и юначество, 
щом даже и първите ни цигулки 
са все второ качество. 
 

БЪЛГАРСКИ КОПНЕНИЯ 
 

Надлъж и нашир 
да се гледа сеир. 

ПОЕТИЧНИ АФОРИЗМИ 
 

МАЯ ЦЕКОВА 
 
* * *  
Не питай рогат 
от какво е богат. 
 
* * *  
Гърди със силикон си накичи, 
та бързо път си проправи... 
 
* * *  
Отвод:  
Не ставам бе, хора за крал!  
Малко съм крал! 
 
* * *  
Нашият съсед има проблем:  
ние имаме какво да ядем. 
 
* * *  
Не се сърди, човече,  
коалиция сме вече ! 
 
* * *  
Шоколадът е вреден,  
когато си беден. 
 
* * *  
Не си ли от елита,  
за нищо никой не те пита. 
 
* * *  
Всеки е годен,  
докато е изгоден. 
 
* * *  
Изчезна любовта от пръв поглед, 
замени я любовта от пръв оглед. 
 
* * *  
И пълна чаша пий с наслада,  
че ближният ти пак пострада... 
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ЦАРЯТ Е ГОЛ 
 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 
 

-Гол е Царят!!!! 
 

- Не, не, не е! 
Той драпиран е добре. 
Вижда се без телескоп, 
всичко си му е тип-топ. 
 

-Гол е, гол е Царят, гол!!!! 
 

- Да, бележи гол, след гол! 
Тигър, Гербер и аскет, 
моралист е той заклет! 
 

- Гол е, гол е, погледни! Погледни го и кажи!  
 

- Не, не виждате добре. 
От фалшиви новини 
джипката не ще да се сломи! 
 

- Гол е казвам, дума няма! 
 

- Стига кряка! Пак измама! 
Ти очи широко отвори – 
гледай колко магистрали построи! 
 

- Гол е, гол е, гол е той! 
 

- Моля ви, какъв завой? 
Още днес в Каскетовий регистър  
ще попадне някой зам. на зам. министър! 
 

- Не! Не виждате ли? Той е чисто гол! 
 

- Моля ви сега, какъв мазол? 
Той е чист, неопетнен, 
интелектуалец, най-желания ерген! 
 

- Гол! Го!. Гол и гол! 
 

- Много моля! Произвол? 
Той на всички пенсионери 
дава пак почерпки смели! 
 

- Гол е. Гол е. Гол е. Гол! 
 

-Трудно се говори с Вас! Какъв разкол? 
Докато се гаврите със него на площада, 
милиарди дава той – помага! 
 

-Гол е. Гол е, вижда се добре! 
 

-Пак ли незаконно СеРеСе? 
Европа как на него гледа – вижте! 
А вие го превръращате в бунище... 

ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

МИСИЯТА 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 

През годините, в които работих като 
уредник-лектор в Еврейския историчес-
ки музей, посрещах хора от петте 
континента. Ден след ден. Хора от близо 
и далече – всеки със своя език и култура, 
със своята съдба. В големи организирани 
групи – от една или повече страни, в 
компании от близки, търсещи забележи-
телностите на София – и на света, 
ученици и студенти, журналисти от 
различни медии, самотни туристи-
пътешественици, млади или възрастни... 
Едни попаднали случайно в малкия, 
компактен музей, който увлича с разказа 
си за историята на евреите по нашите 
земи от II век до днес; други с карти в 
ръка – в очакване да видят най-голямата 
и красива Синагога на Балканите. Някои 
потърсили тук следите на своето минало, 
пристигнали от Израел или от други 
страни в родината – какво по-голямо 
вълнение от преживяването на подобно 
завръщане! Посетители, които минават 
за кратко по своя път, или други, в жела-
нието си да се вгледат във всеки детайл, 
оставащи дълго след края на лекцията. С 
интерес към древните времена и мъд-
ростта на юдаизма, към еврейските 
празници и традиции, към новото, не-
познатото; със сведен поглед пред 
жълтите звезди и разтърсващата история 
на Войната, Холокоста, Спасяването... 
Всеки със своите въпроси и с благодар-
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ност за приема, често оставяйки в Книга-
та за отзиви своя почерк на позната или 
непозната за мене писменост. 

Невъзможно е да се обхванат многоб-
ройните ми срещи с интересни хора, да 
се опишат вълненията на мнозина – не-
веднъж до сълзи, топлината и отклика, 
които преживявах. Тази взаимност на 
споделените мигове. 

Днес, когато пътищата на света се 
затварят – неизвестно докога, а ностал-
гията по истинската ни „заедност“ става 
все по-осезаема, ето краткия текст, посве-
тен на една от тези срещи, който искам 
да споделя, и който озаглавих услов-
но Мисията. 

 

* * *  
В Еврейския исторически музей при 

мене са дошли туристи от Израел. Искат 
да разгледат Синагогата. Да узнаят всич-
ко за пътя на евреите по нашите земи. 
Разговаряме по руски. Те ме следват из 
залата – мъж и жена на средна възраст. 
Момичето между тях, 12-годишната им 
дъщеря, застава в профил към мене. 
Извършва еднакви люлеещи движения. 
Издава странни звуци. Родителите не се 
впечатляват – това е естествено за дете 
аутист. Като повечето такива деца, и 
тяхното е красиво и нежно. Не говори. 
Не може да изрича дори „да“ и „не“. 

Щом тази връзка със света е прекъс-
ната, може би съществува друга. По-
особена, вътрешна. И внезапно ми хрум-
ва: навярно момичето обича музика. 
Отварям една от реликвите тук – 100-
годишния хармониум. Изпълнявам про-
чутата „Йерушалаим“.  

Детето е притихнало. След края ула-
вя ръката ми за китката и леко я поставя 
обратно на клавиатурата. Този път, сви-
рейки, ще погледна към него. 

И... картината ме поразява! Едва ли 
някога съм виждала подобно озарение! 
Широко отворени очи, възторжена ус-
мивка – то гледа в пространството над 
мене, сякаш надалече, сякаш вижда не-
що или някого, невидими за нас... 

Музиката – тя е във всичко. Сега е 
мост между заключения свят на това дете 
и сърцевината на света. Сега целият свят 
прилича на момичето, което пред очите 
ми – за миг – се преобразява в неземно 
създание. Светът, затворен за нас, но 
безкраен в своята същност. 

Една мисия имат тези деца, избрани, 
посочени свише. Знае ли някой защо са 
тук? Сякаш ключът към тях е скрит – 
като в приказките – през девет земи в 
десета. Една тайна носят те, чието разга-
даване не ни е разрешено. А не е ли тя 
самата наша голяма истинска и вечна 
Тайна? 
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РЕКВИЕМ 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

Встречают … провожают поезда 
И… слушают в пустынном храме, 
 

                                      Марина Цветаева 
 

В лоното на моето юношество неп-
рестанно се зачева и ражда един спомен, 
свързан с ежедневието на баща ми. Виж-
дам го всяка вечер да прекосява заедно с 
майка ми градчето на път за гарата.  

Там, седнал на пейка в градинката, 
той изчаква пристигането на бързия 
влак от София за Варна – град, много 
обичан от него.  

Гарата, влаковете, пътуването, отли-
тащите нейде светлини на купетата – 
всичко това, мисля, е имало някаква осо-
бена стойност да него, изпълвало е 
представите му за живота напред. След 
това баща ми се прибираше у дома – 
един кът с подредбата и законите на 
негово малко царство. Така са изтичали 
дните на този човек. Само пороен дъжд 
или спешен случай в болницата можеше 
да го накара да наруши навика си.  

С тази разходка денят за него прик-
лючваше, назад оставаха проблемите, 
неприятностите. След нея баща ми мо-
жеше да се отдаде на умората си, да 
потърси спокойствие, да заспи. 

Колко малко от този свят съм усещал 
и разбирал тогава. 

Като възрастен вече в годините, които 
можех да съпоставя със съответните мо-
менти от живота на баща ми, съм търсил, 
повече или по-малко съзнателно, като 
факт и като усещане това, което е слага-
ло край на деня. Някой път съм заспивал 
с радостта от свършена работа, на хубав 
спомен, но това са били различни неща. 
Те не създаваха свят, който можеш да 
извикаш, да влезеш в него, да съхраниш. 

Знаех, че фрагменти от мир, много по-
стар, са се събирали в единна представа 
дълбоко в душата на баща ми всяка та-
кава вечер и той, без да го съзнава, ги е 
търсил, отпускал се е в тях, градил е в 
тях. Вярвах в присъствието на такива 
фрагменти и в мен. В по-късните години 
разбрах, че техният свят неведомо за мен 
става, идва, че негови отблясъци могат да 
бъдат назовани, търсени, понякога на-
мирани. Бях надхвърлил възрастта, на 
която баща ми си отиде от нас, когато 
този свят ме докосна за първи път.  

Това се случи при едно нощно пъту-
ване от Лондон за Даръм.  

Автобусът бе почти празен, топъл; 
слабата светлина и тихото мъркане на 
двигателя ме приспаха полулегнал на 
седалката. Пътувахме на север. В просъ-
ница виждах да преминават край мен 
светлините на кротки английски градче-
та, всяко от тях като един тих дом. 

Сякаш аз бях спрелият. И тогава то се 
случи. Имах чувството, че не съм роден, 
но вече имах име и че не аз, а майка ми 
пътуваше. Това бе убеденост, която се 
налагаше с почти физическо присъст-
вие. Постепенно нещата край мен се 
върнаха с истинските си имена, осъзнах 
мястото си, но спокойствието и тихата 
радост не ме напуснаха. Те избледняха в 
мен, когато малко по-късно, в пет и по-
ловина сутринта, ме пое нощният студ 
на Даръм.  „Първият бар отваря в 7 часа, 
господине“ съчувствено ми показа с ръка 
посоката човекът, който метеше откри-
тата автобусна спирка. Намерих този 
бар, изчаках отварянето му и вътре, като 
в дреха, открих вкуса на топлото мляко. 
Тихата радост се върна като усещане за 
безметежност и викаща ме светлина със 
звуците на органа в старинната катедра-
ла, не ме напусна през цялото време, 
прекарано в превърнатия в университет 
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средновековен замък, и остана, макар и 
не толкова ярка, като осъзнато присъст-
вие в мен. Вечерта в покоя на това 
чувство, напуснат от мисъл и сетива, 
долавях само присъствието на баща ми в 
мен. Не знаех кой кого бе понесъл в ня-
какво неизживяно движение – той ли 
мен или аз него. Светът бе станал само 
сега и само път. И край този път се появи 
малката гаричка в родното ми градче, 
потънала в сумрака на бащините ми 
вечери. Видях баща ми да прекосява 
пътя с протегнати към мен ръце. Сякаш 
пътят бе в тях и това бе неговият дар и 
завещание към мен. Така и ме напусна, с 
копнежа си по света и пътищата в него, 
притиснал до себе си своите неизживени 
радости. 

И до ден днешен пазя в себе си него-
вия свят. Той прекосява с мен местата, от 
които баща ми е тръгнал и в които е 
живял, места на радост и тегоби. Този 
свят спи в мен; тук, макар и огромен, той 
е като в люлка, където все още мога да 
бдя над него. Понякога идват моменти, 
когато, грабнат от пътищата, напускам 
тези места и там, далече от тях, този свят, 
събуден, излязъл от люлката, ме кара 
алчно да прибирам всичко в погледа си 
и като крина зърно, като сноп цветя да 
го полагам сякаш пред олтар до спомена 
си за него. Сега и аз заживявам своя ис-
тински живот и всичко тук – гледка и 
усещане, мисъл и слово започва да плува 
заедно в мекия и топъл здрач на малката 
гаричка. И тогава баща ми си тръгва към 
неговото тихо царство, понесъл със себе 
си утехата на нещо, посветено само нему. 

 

Кентърбъри, август 2008 г. 

ЧАША ОРИЗ 
 

ВЕРА КОСТАДИНОВА 
 

- Здравейте, съседе! Да Ви се намира 
малко хляб? 

Само за миг в главата му нахлу спо-
мен. Резна го като скалпел. Беше 
отдавна. Току-що се беше пренесъл в 
наследственото жилище, в което дълги 
години никой не беше живял. Нямаше 
никакви продукти. Беше си донесъл 
само кафе. На другият ден щеше да па-
зарува. В студеният дом всичко беше 
замряло. Даже звънецът на вратата не 
работеше. Като разглеждаше голямата 
семейна библиотека и разлистваше кни-
гите, чу тропане по вратата. Погледна 
часовника – минаваше полунощ. Отдав-
на всички прозорци бяха тъмни. Отиде 
да отвори без да се колебае. На вратата 
един от съседите на етажа. Един самот-
ник, без семейство, особняк някакъв. 
Знаеше за него само, че е пенсиониран 
учител. Лъхна го миризма. Не беше на 
алкохол. Дрехите му стояха като чужди.  

- Здравейте, съседе, да имате малко 
ориз? Много ме боли корема. 

- Нямам, господин Славов, все още 
нямам нищо. Утре ще пазарувам. 

- Ех, да, утре... утре... Извинявайте... 
На другият ден купи разни неща и 

очакваше да се появи съседа. Не дойде –  
„Сигурно е отишъл при сестра си“. Така 
минаха много дни. Седмица, две... Сту-
дът вилнееше. Сняг бе сковал и хора, и 
души. Един ден, връщайки се от работа, 
видя на вратата на съседа следа от „ку-
бинка“. Полицаи разбили вратата. 
Търсили го. Намерили го свит на кълбо. 

- Да, имам хляб. Изчакайте секунда! 
- Ще Ви го върна утре, като купя. 
- Не, не ми го връщайте! Моля, ид-

вайте по-често. 
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НЕ ЗА СПЕШЕН СЛУЧАЙ 
 

ВИОЛЕТА СОЛНИКОВА 
 

Тя стенеше от болка и на можеше да 
си намери място в леглото. Толкова от-
давна не беше имала криза. Точно сега 
ли трябваше да се „обади“ камъка в бъб-
река ѝ , сега, когато синът ѝ  си дойде? 

Единственият ѝ син. Идваше си ряд-
ко, защото живееше на триста километра 
от родното село. Тогава тя беше най-
щастлива. Сега се бе появил неочаквано 
в рамката на вратата. Връщал се от ко-
мандировка и се отбил за една вечер да я 
види. Но вместо с примряло от радост 
сърце, тя го посрещна прегъната на две. 

Мъчеше се да се усмихне, но силите ѝ 
като че ли не достигаха. Болката беше 
сбръчкала лицето ѝ и когато се усилва-
ше, тя забиваше глава във възглавницата, 
за да не вика.  

Той стоеше до нея, питаше с какво да 
ѝ помогне, но нищо не можеше да нап-
рави.  

Мина доста време преди да я успоко-
ят инжекциите, които ѝ поставих. И тя 
заспа уморена, но с надеждата, че криза-
та няма да се повтори. 

Навън ръмеше дъжд, но аз късно го 
усетих. Вървях към къщи и си мислех за 
малката човешка радост на една майка, 
която понякога може да остане неизжи-
вяна… 

Събуди ме рязко спиране на кола. 
Фаровете осветиха стаята ми и угаснаха. 
Беше още тъмно. Наметнах се и излязох 
навън. Пред мен стоеше синът на болна-
та. 

- Аз ей сега! Само да се облека и да 
взема чантата с лекарствата… 

Но той ме спря. 

- Тя е добре. Няма нужда да идвате. 
Извинете, че Ви събудих толкова рано. 
Но си тръгвам и искам да Ви благодаря 
за всичко, което направихте за майка 
ми… Нямам думи! 

После ми подаде голям букет от све-
жи, току-що откъснати цветя.  

 

 
 
Полски цветя, худ. Габриела Цанева 
 
Бяха мокри от дъжда, но аз ги при-

тисках до бялата си нощница и не можех 
да повярвам.  

За първи път ме будеха не за спешен 
случай. 
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С ДЪХ НА МЛЯКО И ПРОСТОР 
/разказ по действителни събития/ 

 

ИВАНКА ПАВЛОВА 
 

Беше май. Нощта неусетно отмина-
ваше с леки стъпки и пристъпваше свежа 
пролетна утрин. На изток леко поруме-
няваше и небето над дъбиците се 
избистри. Никò винаги се събуждаше 
рано и сега, въпреки празника, бързаше 
да стане. Той разтърка очи и се обърна. 
Сламата прошумоля. Мъжът отметна 
кълчищената черга, измъкна напред 
куция си крак и стана.  

По ръженицата на покрива на ко-
либата лъщяха капчици роса. Овчарят 
сложи чергата до възглавницата, пълна 
със слама, стегна вървите на опинците1 
си и тръгна към егреците2.  

Той мина по пътечката на прясно 
изораната нива и се облакъти на един 
кол. Овцете, налягали една до друга, 
сгушени, усетиха овчаря. Някои мързе-
ливо станаха, протегнали шии към него, 
после пак налягаха при другите. Всяка 
сутрин идваше Никò при тях и винаги 
душата му се изпълваше с някаква ра-
дост и умиление. Чужди бяха овцете, 
повече от 150 брàви3, но той ги обичаше 
като свои, с една особена любов гледаше 
на тях. Ще тръгне подире им с премет-
нат през рамо протрит янджик4 от 
черната коза, а вътре – хляб. Отчупи 
парче мъжът, а те го наобиколят като 

                                                                        
1 Опѝнци – цървули 
2 Егрѐк – лятна кошара за добитък 
3 Брàва – глава дребен добитък (овца, 
коза) 
4 Янджѝк – пастирска торба 

деца и го гледат право в очите. Добре се 
грижеше за тях и те бяха едри, охранени, 
та дойде ли някой, ще цъкне с език, ще 
завърти глава и ще каже: Халал да са му 
парите. Харен чобан имат Еленинци джа-
нъм, нема що. 

Никò беше прехвърлил петдесетте 
години, но лицето му имаше младежки 
израз, добродушно и приветливо, по 
него изгряваше малко тъжна усмивка. 
Той беше едър, широкоплещест, с голе-
ми надвиснали мустаци. В гъстите 
кичури коса се прокрадваха бели ниш-
ки, а над дясното му око се спускаше 
едно сребърно снопче.  

Вечер, когато докарваха овцете и го-
ведата, седеше до късно в поятата5 при 
Боян и Стамен, докато заспят. Ще седнат 
те около огнището на трикраките стол-
чета и ще вечерят. И тука има ред. Един 
ден Боян ще мете, ще мие паниците, ще 
носи вода от кладенчето, другия ден пък 
– Стамен. Никò ги научи да правят стол-
чета и лъжици, а Боян направи и синия6, 
че старата беше издраскана и мръсна.  

Една вечер мъжът беше сам в поятата. 
Той сипа видело7 в газеничето от едно 
пожълтяло шише с пречупено гърло, 
затисна го с вестник и се наведе над ог-
нището да запали газеничето.  

Зад вратата се чуха глъчка и смях. Бо-
ян я блъсна с лакът и изсипа на 
дървения нар десетина едри неузрели 
царевици, а след него – и Стамен. 

- Одека8 са царевиците? – строго по-
пита Никò и се изправи с газеничето в 

                                                                        
5 Поята – кошара за дребен добитък 
6 Синѝя – ниска кръгла дървена масичка за 

хранене 
7 Вѝдело – газ 
8 Одѐка – откъде 
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ръка. Пламъчето се люшна, потрепна, но 
не изгасна. 

- От нашите, дедо, от Дилаверското – 
отвърна бързо Боян и започна да бели 
зелената шума. 

- Да не лъжете, брей – обърна се към 
Стамен, който не можеше нищо да 
скрие. 

- Не, дедо, от нашите са – отвърна 
момчето и наслага обелените кочани в 
жарта. 

Тримата наобиколиха огнището.  
Замириса на печени царевици. Никò 

поотмести напред куция си крак и без да 
чака втора покана, започна да разказва 
приказка за Крали Марко.  

Децата го зяпаха с блеснали очи, с 
полуотворена уста. Забравиха за цареви-
цата и полетяха заедно с юнака на коня 
Шарколия.  

Овчарят оправи надвисналия си мус-
так и замълча, унесен в разказа си. 

- А после, дедо – втренчено попита 
Стамен, -после какво станало, а дедо 
Нѝко? – с нетърпение чакаше да чуе 
края на приказката малкият. 

- После – засмя се мъжът и по лицето 
му затрептя усмивка, - после царевиците 
изгорели. 

- А, верно, ние ги забравихме – затюх-
ка се Боян и ги извади от огнището, 
издуха пепелта и ги зави в шумата. Не 
бяха изгорели. 

Мъжът продължи да разказва, после 
разчупиха царевиците и палавниците 
сладко-сладко загризаха. Стамен обича-
ше да седне на коленете му и да слуша 
разказите му. Веднъж детето го попита: 

 

- Дедо Нѝко, защо и ти имаш бело ка-
то наш Шаро над десното очѐ9 ? 

Овчарят помълча и нищо не отгово-
ри. Тежко му стана, заболя го. Той беше 
от Ковачевци, но не помнеше нито май-
ка, нито баща.  

Разправят по-старите хора – майка му 
била хубавица. Много села владеел Заим 
бей, треперели селяните от него. Голям 
харем имал. Сега само името му е оста-
нало. Заимица – така се нарича този 
чудно хубав хълм, където са егреците за 
стадата на Еленинци. Намира се на по-
ловин час път от къщите им. Харесал 
Заим майката на Никò и една вечер я 
грабнали хората му. Детето било на една 
годинка. Бащата от мъка се запилял на-
някъде и дълго време се носел слух, че 
турците са го заклали. Останало момчето 
сираче на бабините си скути. Отраснало, 
станало хубавец като майка си. Помага-
ло на дядо си, орало с него, жънало, 
връзвало снопи. Един ден – било по жът-
ва, натоварили двамата колата със снопи, 
но по пътя ги завалял дъжд. Черен облак 
се разпрострял по небето, притъмняло. 
Светкавици прорязвали облака, гръм 
разтърсил полето. Никò се свил в снопи-
те, завил се през глава. Дядо му се чудил 
що да прави. Хората се изпокрили под 
дърветата, а те – насред път. Подкарал 
воловете тогава, а дъждът не спирал. 
Напоили се снопите с вода, натежали и 
колата се обърнала. Момчето паднало 
под снопите. Събрали се селяните да 
помагат. Вдигнали колата. Дълго боле-
дувал Никò, оздравял, но останал куц. 
Такава е тя, сиромашката орисия. Пита 

                                                                        
9 Очѐ – око, оченце 
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детето защо е побелял. Ех, Стаме, не пи-
тай за това. 

На сутринта, когато децата още спя-
ха, взе дървения ключ, провря го през 
дупката и отвори вратата, върху която 
бяха издълбани имена на овчари. Подп-
ря я със столчето и изнесе стомната с 
вода, наплиска се. Водата на вадички се 
стече по лицето му. После наръси земята 
и накуцвайки, помете. Стамен се беше 
отвил. Никò подръпна чергата леко, за 
да не го събуди. Лицето на малкия беше 
порозовяло, устните  му – полуотворени, 
а  по  челото му – избила  пот  на  дребни 
капчици. Мъжът изплакна паниците и 
лъжиците – да са чисти за закуска, че  
скоро ще се събудят момчетата.  

Овчарят се отправи към поятата. 
Седна на пъна. До него налягаха Шаро, 
Карчо и Левчо. Добри кучета бяха те. 
Едри, космати, рошави. Не позволяваха 
никому да приближи стадото. Те винаги 
вървяха с мъжа, с вирнати опашки, гото-
ви да пазят овцете. Но извикаше ли им: 
Мирни! Легайте тамо!, те спират да лаят, 
лягат и махат опашки, сякаш искат 
прошка от господаря си. Нико извади от 
пояса двоянката10 си и засвири. Обичаше 
да свири той и в песните си изливаше 
мъки и радости. Щом чуеха песента, 
селяните по полето вдигаха глави, а же-
ните изтриваха с края на яшмаците11 
насълзените си очи. Сиромах Нико, свири 
клетият човек. Нийде никого си няма. Няма 
дом, няма жена, няма деца. Само едно стадо, 
кучетата и тази песен, която разкъсва ду-
шата, разплаква сърцето. 

Кучетата наскачаха и нададоха дрез-
гав вой. Беше Павлѐ с кобилата Кирка, 

                                                                        
10 Двоянка – свирка, пищялка с две цеви 
11 Яшмак – забрадка 

натоварена с чували кърмило за стока-
та12. Кучетата го познаха и спряха да 
лаят. Те се заумилкваха около него. Пав-
ле отдалече поздрави: 

- Добро утро, кея13!  
Никò скочи да го посрещне. 
- Дал ти Бог добро, Пàвле, добре си 

дошел – отвърна на поздрава му и взе 
поводите на кобилата.  

- Добре ви нашел всички, Нѝко – 
бодро закрачи Павлѐ и разкърши раме-
не. - Честит ти празник св. св. Кирил и 
Методия. 

- Благодарим ти, Пàвле, да си жив и 
здрав. Па седни, половин саат14 си одил15 
– поднесе столче овчарят. 

- Не, чобане, кърмило носим за стока-
та, да я засолиме малко, па че си одим. 

- Арно16, арно, Пàвле. Дека да го сто-
вариме, да не го надушат овците? 

- Па на цалинта17, Нѝко. Що че ка-
жеш? – предложи Павлѐ и поведе Кирка 
към ливадата.  

Стамен се събуди, разтърка сънливо 
очи с юмручета и застана, седнал на лег-
лото. Сламата от шарената възглавница 
прошумоля. Той обърса с опакото на 
дланта си потта от челцето си и леко 
побутна Боян. 

- Нане18, нане бе, хайде, успахме се! 
Боян, малко стреснат от гласа му, от-

вори очи. Погледна през прозорчето. 
Слънцето беше изскочило иззад върха-

                                                                        
12 Стока – домашни животни 
13 Кея (кехая) - овчар 
14 Саат – час 
15 Одил – ходил 
16 Арно – добре 
17 Цалин (целина) – неорана земя 
18Нане – батко 
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рите и сега усмихнато милваше всичко, 
щедро в ласките си.  

- Бая сме поспали, Стаме – скочи Боян 
и нахлузи панталоните.  

След него стана и Стамен. След като 
завърза вървите на опинците, той взе 
стомнето и излезе да се мие, но още пре-
ди да се намокри, силна водна струя 
обля гърба му. Скочи като ужилен. Пред 
него усмихнат стоеше Боян с празна 
паница в ръцете.  

- Честит рожден ден, Стаме! Това е за 
здраве.  

- Благодарим, нане – отвърна Стамен 
и се заобърсва.  

После си поляха един другиму. Тая 
сутрин беше ред на малкия да носи вода, 
но Боян грабна стомните от ръцете му и 
тръгна към близкото  кладенче. 

Стамен искаше да помогне на батко 
си и заоправя нара. 

През това време овцете сладко-сладко 
ядяха от кърмилото, пръснали се по ця-
лата раззеленила се ливада. Никò вдигна 
дървения чук, с който набиваше колците 
на егрека, за да троши грудките по току-
що изораната нива, после постави двете 
триноги столчета. 

- Пàвле, ела, ела да поседнеме малко и 
да изгориме по една лула тутун – под-
викна овчарят. 

Павлѐ се доближи до него, седна на 
едното столче и рече: 

- Ха сега да запалиме от готовите – 
той извади кутия с цигари и я поднесе 
на Никò. – Може готовите да са по-благи. 

- Огин19 ги горел и едните, и другите 
– отвърна му чобанинът, взе цигара, 
постави я в устата си, засука мустак и 

                                                                        
19 Огин – огън 

извади от червения си пояс кесенцето с 
чакмака и кремъка. 

Постави прах и почна да чука с чак-
мака, захвана огън и го подаде на Павлѐ. 

Слънцето беше отскочило около два 
остена20 над хоризонта, а лъчите му се 
пръскаха от върховете на дъбовата гора, 
разположена до нивата с егрека.  

Пред погледа на мъжете  се открива-
ше прекрасна гледка. Те бяха на най-
високото място, откъдето се виждаше 
цялата котловина, а в нея – накацали 
като пчели в чашките на цветенцата 
селата Косача, Ковачевци, Сирищник, 
Ракильовци и част от Лобошкото поле. 

От изток и от запад на тази котловина 
се спускат продълговати хълмисти маси-
ви и тя остава като голям коридор, над 
който леко потрепва ветрец и буйните 
есенни жита се вълнуват и преливат в 
едно широко зелено море. Пролетните 
посеви едва-що са вретенили. Една част 
от царевицата е окопана, друга – още не. 

Най-безразборно, като кръпки по 
селска дреха, са разхвърляни по цялото 
поле гори, ниви, ливади, овощни гради-
ни, синори и оврази. Като купи сено на 
гюлове, на гюлове са пръснати много 
овощни дръвчета. Круши, сливи, ябълки 
– цъфнали, пременени в бели и розови 
цветове.  

Но сред тази прекрасна природа най-
голямо удоволствие са сладкопойните  
птички. Гълъбите гукат, перпериците21 
се обаждат от клоните на стари дебели 
дъбове, кукувиците кукат, славейчетата 
изпяват най-нежните си, най-хубавите 
си песни. И колко много други птички 

                                                                        
20 Остен – тояжка с железен бод за под-
карване на добитъка 
21 Пѐрперица – пъдпъдък 
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тук придават дивна прелест и красота на 
това чудно хубаво кътче на природата. 

Всичко това изпълва душата с някак-
во странно чувство. Когато дойде тук, 
човек  забравя  и  мъки, и грижи  и  пе-
сента  сама  на устните напира.  Идва  ти  
да литнеш заедно с птичките. И как е  
трудно да си тръгнеш! Тя сякаш е люби-
мо  момиче, обвило ръце около врата ти, 
и нищо не ти говори, но погледнеш ли 
го, не можеш да не останеш, очите му ти 
казват: Постой още, погледай ме. 

Павлѐ и Никò седяха, разговаряха, 
пушеха и се любуваха на възродената 
пролетна природа. Извади Павлѐ от 
джоба си едно шишенце с около поло-
вин литър ракия и покани Никò да пие. 

Така правеха стопаните всеки праз-
ник. Ще дойде или Алексо, или Иван, 
или Павлѐ и ще се почерпят с овчаря. А 
днес е голям празник – св. св. Кирил и 
Методий. Па е и рожден ден на Стамен. 
Взе шишенцето Никò в лявата си ръка, а 
с дясната се прекръсти и взе да благосла-
вя:  

- Да е честит празник, да е честит и 
рожденият ден на детето, да е живо и 
здраво, да стане голям човек!. Амин – 
рече Павлѐ. – Да е живо и здраво, па и 
всички да сме живи и здрави! 

Овчарят вдигна шишенцето, пийна 
си от ракията, позамисли се, кимна с 
глава и пак повтори. След това обърса 
мустаците си и подаде шишенцето на 
Павлѐ. 

Из корийчето22 се зададе Стамен. 
Сърчицето му биеше радостно. Днес 

е неговият рожден ден.  
- Добрутро – поздрави по обичая и 

приближи седналите.  

                                                                        
22 Корийчѐ – горичка  

Мъжете започнаха да бъркат в джобо-
вете си. Момчето се наведе да им целуне 
ръка. В напуканите корави длани имаше 
по една банкнота. 

- Да ти е честит рожденият ден, сине! 
Па да слушаш дедо си Никò, да пома-
гаш. Ха голем да порастеш, а те с тия 
пари да си купиш алва и банбони на 
съборо – рече Павлѐ.  

- Благодарим… – отвърна развълну-
вано момчето и припна да събере 
разпръсналите се по целината овце.  

Стамен беше малък – започваше ос-
мата си година, та затова за първи път 
ще го водят на събор. Какви ли не чудеса 
имало – разправяше му вечер Боян. Сега 
сам ще ги види.  

Момчето скупчи овцете и заподскача 
през грудките към гнездото в тръните. 
Боян беше донесъл вече вода и вареше 
яйца. Между клонките една птичка си 
беше свила гнездо от сламки и перуши-
на и си беше снесла пет яйца. Стамен с 
любопитство надникна и видя в ръцете 
на Боян шарените яйца.  

Децата ги върнаха обратно в гнездото 
и тръгнаха да пуснат говедата. 
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Древна мисъл 

 
Само черно или само бяло са дефицит на 

зрението. 
Китайска поговорка 

 
Отвори си очите, събуди си душата. Чо-

век за човека е огледало. 
Древна мисъл 

 
Огледалото! Това е феномен, магия, 

чудо. Да можеш да видиш собствения си 
образ и разбира се, да се познаеш. Да си 
кажеш: „Това аз ли съм? Каква съм?!“. 
Много е важно, като се видиш, да се ха-
ресаш. Понякога се виждаш от критичен 
ъгъл. Огледалото може да ти каже и раз-
каже много неща. Стига да се 
разпознаваме по лицата и душите, а не 
по маските, които ги скриват.  

Вгледай се внимателно! Виж чертите 
си – очи, нос, овал на лицето, коса. Ис-
каш ли нещо да промениш! Може би 
нищо? Тя, природата е знаела, когато ти 
дава образ, какво да включи и съчетае в 
него. Кафяви очи, с тънки светлокафяви 
вежди, светлокафява коса. Може тенът 
на лицето да е по-матов? Но това ще 
стане, ако използваш слънцето. Да опра-
виш ли прическата? Всеки трябва да 
държи на външния си вид. Това е самоу-
важение. Огледалото най-добре ще му 
каже как изглежда и дали трябва да про-
мени нещо. Но, както казва Н. В. Гогол 
„Безполезно е да обвинявате огледалото, 

ако лицето Ви е криво“. Самокритич-
ността ще ни помогне. 

Като се гледаш в огледалото, опитай 
се да погледнеш и в душата си. Това е 
много важно. Твоите очи са прозореца 
към твоята душа. Това са твоите нравст-
вени добродетели, твоите постъпки и 
поведение. Може да се огледаш в себе си 
и без да се погледнеш в огледалото. 
Трябва да извикаш съвестта си  на гости 
и да я приканиш да отсъди постъпките 
ти. Бъди справедлив към себе си! Слу-
шай сърцето си! Не се предавай! Не се 
страхувай! Това е себеоткриване. И кол-
кото пъти преодоляваш себе си, толкова 
пъти проникваш в своята същност и се 
разпознаваш. И ако го направиш вед-
нъж, може би ще свикнеш да го правиш 
редовно и това ще те пречиства, ще 
имаш смелост да признаеш греховете си. 
Гледайки се в огледалото, вглеждайки се 
в очите си, трудно можеш сам себе си да 
излъжеш. А ние не рядко се мъчим, 
именно себе си да излъжем, за да се оп-
равдаем. Да намерим оправдание за 
нечестните си постъпки и поведение. 

Какво се крие в душата ти? Има ли 
тъмни петна обрасли от омраза, алчност, 
подлост, егоизъм. Обикновено, както се 
казва в една китайска поговорка „В жи-
вота намираме това, което поставяме в 
него“. Попитай се! Как си с егото? Това, 
което те отделя от другите. Можеш ли да 
го превъзмогнеш, да преодолееш гор-
достта си, да се пречистиш и излезеш от 
блатото, в което си затънал? Да преста-
неш да играеш театър – едно лице за 
пред себе си, а друго пред хората. Мо-
жеш ли да простиш на себе си? А да 
простиш на другите? Ще можеш ли? 
Въпреки недостатъците, които осъзна-
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ваш и ще се  стремиш да отстраниш, ще 
можеш ли да се обичаш?!  

Трябва да си зададеш и отговориш на 
кардинални въпроси. Откъде идваш, кои 
са корените ти, с кого вървиш  по пътя, 
каква е целта ти, смисълът на живота ти. 
Можеш ли да бъдеш в този път себе си, 
без фалш и неискреност.  

Задай пред огледалото тревожните 
въпроси! Имаш ли в душата си любов и 
светлина, защото да обичаш и да бъдеш 
обичан това е най-великото щастие на 
света. Даваш или вземаш повече от дру-
гите, в хармония ли с тях? Съобразяваш 
ли с вселенския закон – най-напред да 
дадеш, а след това да вземеш. Важното е 
да откриеш истината за себе си. И огле-
далото ще ти помогне. 

Огледалото изисква честност, изисква 
смелост. Да можеш да кажеш пред него: 
„Сгреших! Ще се поправя!“ и да имаш 
воля да направиш това. Следващият път, 
заставяйки пред него да изречеш: „Из-
пълних обещанието си“. Това е особено 
трудно, но човек трябва да се научи да го 
прави. Постепенно, настъпателно, упо-
рито. Да преодолява трудностите, да 
следи пътя, защото ако се отклонява и не 
следва вярната посока ще пристигне 
другаде. Да си задава въпроси и търси 
правилните отговори. Не случайно, в 
една детска приказка царкинята задава 
въпроси на своето огледалце. 

Трябва да отправяме въпроси към 
своето огледало, но и трябва да имаме 
смелостта да кажем верните отговори, 
колкото и неприятни да са те за нас. Това 
е едно изпитание за откритост, последо-
вателност и разбира се желание 
следващия път, когато застанем пред 
огледалото, отговорите да са положи-
телни. 

Човек се съизмерва и иска да се види 
в огледалото и през очите на другите 
хора. Живеем в общество и социалните 
контакти ни са нужни, както и оценката 
на хората, колкото и да сме освободени 
от предразсъдъци. Важно е да сравним 
своята оценка с тяхната, да разберем 
положителните и отрицателните неща 
за себе си, да имаме воля да се кориги-
раме, да се стремим към усъвър-
шенстване, към самооткриване за да 
бъдем себе си.  

В този живот, който ни е даден като 
божи дар, трябва да се подкрепяме, да 
обичаме и даряваме обич, защото единс-
твено любовта е силата, която ни 
вдъхновява и осмисля нашето съществу-
ване. 

Огледалото е истинско чудо! Чудото 
на нашето духовно откровение и жела-
ние за промяна към по-добро. 
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ОТ ВАРНА ДО ШАБЛА 
 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 
 

Преди две години беше началото – от 
Бургас до Резово. Миналата година – 
продължението – от Бургас до Варна. 
Тази година – финалът. Та с удовлетво-
рение (пък и с малко гордост!) вече мога 
да кажа: с раница и палатка на гърба, с 
бележник и химикал в ръцете, крачка по 
крачка преминах целия български чер-
номорски бряг. Едно предизвикателство 
– физическо и психическо. Доказателст-
во, че многото години, които имаш и 
малкото пари, с които разполагаш, не са 
пречка за една такава авантюра. Равнос-
метката: богати географски възприятия, 
разширени исторически познания, по-
вишено самочувствие. 

На 02.09.2009 г. в 5:35 ч. слизам от вла-
ка на варненската гара. През този първи 
ден ще стигна до курорта Албена (около 
30 км). Ще разгледам малката манастир-
ска църква „Св. св. Константин и Елена“ 
в едноименния курортен комплекс, ще 
премина през Златни пясъци и Кранево, 
но основният акцент за този ден е Ала-
джа манастир – най-известният скален 
манастир по българското Черноморие. 
Три часа отделям, за да се разходя из 
добре поддържания парк-музей „Ала-
джа манастир“. С интерес разглеждам 
експозиционната зала, скалния манас-
тир и Катакомбите. 

Ето какво видях и научих: откритите 
находки и датировката на оцелелите в 
параклиса на манастира стенописи сви-
детелстват, че той може да се отнесе към 
периода на Второто българско царство 
(ХIII – XIV в.). Помещенията на скалния 
манастир са издълбани на две равнища в 

отвесна почти 40 м варовикова скала. На 
първото равнище са разположени глав-
ната манастирска църква, манастирските 
килии, трапезарията и кухнята, малка 
гробищна църква, криптата (гробница-
та) и стопанските помещения. 

Второто равнище представлява естес-
твена скална ниша, в източния край, на 
която е изграден манастирският парак-
лис. Връзката между двете равнища е 
била осъществявана чрез вита дървена 
стълба. За посетителите сега е монтира-
на метална стълба. След падането на 
България под османско робство, Аладжа 
манастир постепенно запада и към ХVII -
 ХVIII век е бил изоставен. Истинското 
име на манастира е неизвестно. Назва-
нието „аладжа“ е от арабско-персийски 
произход и означава „пъстър, шарен“. 

На около 600 м западно от манастира 
се намира група пещери, известни под 
името „Катакомбите“. Най-добре запа-
зено е второто равнище, състоящо се от 
едно голямо помещение с неизвестно 
предназначение и до него по-малко с 5 
гробни камери. Останалите помещения 
са една ранно християнска църква и 
килии на монаси. Откритите находки – 
керамика, монети, два кръста, части от 
кандило и други свидетелстват, че ката-
комбите са обитавани през ранно 
християнската епоха (IV – VI в.) от ня-
какво монашеско братство. По-късно ХIII 
– XIV в. Катакомбите и Аладжа манастир 
оформят един по-голям манастирски 
комплекс. 

Началото на системни проучвания на 
Аладжа манастир и Катакомбите е по-
ложено в края на ХIХ в. от родона-
чалниците на българската археология 
братята Шкорпил. През 1912 г. Аладжа 
манастир е обявен за народна старина. 
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Намира се на около 4 км западно от 
Златни пясъци. 

По тъмно стигам Албена. Извън ком-
плекса намирам подходящо място да 
опъна палатката си. Тук оставам за две 
нощувки и цял ден плаж – истинска нас-
лада. За 04.09.2009 г. съм планувал 
следващия дълъг преход (пак около 30 
км): Албена – Каварна. От Албена до 
Балчик се движа по пътя край море-
то. Преди няколко години на места 
беше непроходим от свлачища. Сега по 
Европейски проект за укрепване на реч-
ните и морски брегове е направена 
чудесна алея. 

В Балчик стигам на плажа под екзо-
тичната Ботаническа градина и лятната 
резиденция на румънската кралица Ма-
рия – дворецът „Тихото гнездо“. Балчик 
е разположен амфитеатрално на черно-
морския бряг. На около 5 км източно от 
града се намира калолечебният курорт 
„Тузлата“. Дионисопол е древният град, 
основан III в. пр.н.е. на това място като 
гръцка колония. През Средновековието 
градът под името Карвуна е важен тър-
говски център. През XIV в. е средище на 
феодалния владетел Балик. Балчик е 
включен в границите на Румъния по 
Букурещкия мирен договор (1913 г.) и 
върнат на България на 07.09.1940 г. по 
Крайовския договор. 

За Каварна тръгвам по пътя за „Туз-
лата“, подминавам отбивка за „Бялата 
лагуна“, стигам с. Топола, излизам на 
главния път Варна – Дуранкулак и към 
свечеряване влизам в Каварна. Попадам 
на Мидено-рибен фест в центъра на 
града с богата програма. Любопитството 
ми да я изгледам до края ме принуди да 
посрещна утрото на една от пейките в 
Каварна. 

На разсъмване (05.09.2009 г.) тръгвам 
за с. Българево. Целта на този ден е да 
стигна до с. Камен бряг (20-тина км). До 
Българево е 7 км. Ако продължиш от 
него направо, след 7-8 км стигаш нос 
Калиакра, а отклонението вляво води до 
с. Св. Никола , с. Камен бряг, с. Тюлено-
во, нос Шабла и гр. Шабла. Няколко 
пъти съм посещавал нос Калиакра, зато-
ва тръгвам по отклонението вляво. И 
въпреки това няколко думи за Калиакра. 

Той е най-скалистият нос на нашето 
Черноморие – скалите му се издигат на 
60 – 70 м. Непристъпността му откъм 
морето е станала причина да се изгра-
ди крепостта, запомнила славата на 
траки, византийци, римляни и българи. 
Затова неведнъж е менил името си: Ти-
рисис, Тетрасиада, Акра, Акрес 
Кастелум. Името Калиакра (красив нос) 
се появява през Средните векове. Носът е 
запазил и легендата за онези четириде-
сет девойки, оплели косите си една в 
друга, заедно полетели към бездната, 
поведени от храбрата Калиакра, за да се 
спасят от османското безчестие. Тук през 
1791 г. руският контраадмирал Ушаков 
разбил турския флот, командван от Ка-
пудин паша, при което потъват много 
кораби. А през есента на 1912 г. малкият 
български миноносец „Дръзки“ торпи-
лира турския крайцер „Хамидие“. 
Години наред комплексни експедиции 
проучват крепостта и част от намерени-
те експонати са изложени в пещерен 
музей. А в друга пещера е устроен уютен 
ресторант. Между скалите на Калиакра 
са се показвали и играели изчезналите 
вече за нашето Черноморие тюлени – 
монаси. 

7 км след Българево е с. Св. Никола. 
На 3 км пък от него на морския бряг е 
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живописното ваканционно селище „Ру-
салка“. В късния следобед на този все 
още горещ ден стигам с. Камен бряг. 
Отправям се към морето (на около кило-
метър от селото). Отвесни високи скали с 
разхвърляни долу покрай морето ог-
ромни каменни късове. Никаква 
пясъчна ивица. Тук-там стръмни пътеки, 
по които не всеки би имал куража да се 
спусне. Наляво и надясно, докъдето ти 
поглед стигне картината е същата – една 
покоряваща сурова красота. Наистина 
камен бряг. 

Опъвам палатката си. Укрепвам я 
здраво. Засилващият се вятър и тъмните 
облаци по небето са сигурен знак за 
влошаване на времето. През нощта вя-
тър, гръмотевици, дъжд. На сутринта 
облаците са се разпокъсали, а слънцето 
се мъчи да надникне между тях. Този 
ден ще използвам да разгледам брега. На 
север е мястото, където се организира 
популярният Джулай монинг – посре-
щане утрото на първи юли с много 
музика и настроение. Става ти и тъжно 
обаче, когато видиш паметните плочи на 
загинали млади хора, полетели в про-
пастта от невнимание. И тази година, за 
съжаление, имаше такъв случай. 

На 2 км южно от с. Камен бряг се на-
мира националният археологически 
резерват „Яйлата“ – приморска тераса с 
площ 45,3 хектара, отделена от морето с 
50-60 метрови скални масиви. На тери-
торията на археологическия комплекс се 
намират многобройни паметници, при-
надлежащи на различни исторически 
епохи: пещерен „град“ от 101 „жилища“, 
заселени още през V-то хилядолетие 
преди Христа. Три некропола (фамилни 
гробници) от III – V в. са издълбани в 
скалите. Ранно-византийска крепост от 

края на V в. От античността са съхране-
ни още светилище, жертвени камъни, 
винарни, 4 вкопани гробници и др. През 
Средновековието пещерите са използва-
ни като манастирски комплекс. По 
стените на някои от тях личат прабъл-
гарски знаци – руни, кръстове и 
каменни икони. За археологически ре-
зерват местността „Яйлата“ е обявена 
през 1989 г. Името „яйла“ е от тюркски 
произход и означава „високо пасище“. 

След обяд се стягам за път. Времето 
върви към влошаване. Избор нямам. 
Тръгвам към с. Тюленово (около 5 км). 
Вече близо до него, покрай пътя, виждам 
изоставени постройки. Те се оказват спа-
сението ми от силния вятър и по-късно 
завалелия дъжд. Тук оставам блокиран 
едно денонощие, преди да мога да про-
дължа за Шабла. Отсечката Шабла – 
Дуранкулак съм я минавал пеш пре-
дишни години и по морския бряг: нос 
Шабла – Крапец – къмпинг „Космос“ и 
по пътя гр. Шабла – с. Дуранкулак. Зато-
ва се връщам удовлетворен и от 
последния етап на това пътешествие. И 
имам основание да заявя: успях да изми-
на пеш българския черноморски бряг от 
най-южната му точка – Резово на турска-
та граница до Дуранкулак (къмпинг 
„Космос“) – най-северната му точка до 
румънската граница. Едно изпитание, 
едно приключение, едно духовно обога-
тяване. А те наистина си заслужават 
усилията. 
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БЕЛЬО В ЧЕРНО 
 

МАРУСЯ НИКОЛОВА 
 
Тя беше облечена в широка домашна 

рокля, която криеше фигурата й, и не 
можах да преценя дали талията й е тън-
ка, а краката прави. Но бюст имаше, 
тръгваше почти от шията. Възрастта 
определих по китките и лактите – около 
четиридесет. Кимна за поздрав и ме по-
кани. Тръгнах след нея по тесния 
коридор, където усетих аромата на ете-
рични масла. Тя обясни, че преди да 
дойда релаксирала. Изпитвала необхо-
димост да се обърне към вътрешните си 
сили. Извиних се, че съм нарушил това 
занимание и се настаних във фотьойла, 
който ми посочи. Тя седна срещу мен и 
заговори без предисловие: 

- Имам сериозно основание да подо-
зирам, че съпругът ми води двойствен 
живот. Той сякаш промени същността 
си, стана отсъстващ, скрит... Гледа през 
мен, не разговаряме... С две думи загу-
бихме контакт. 

Дългогодишната ми практика соче-
ше, че изненадите в брака дебнат 
отвсякъде и в повечето случаи са непри-
ятни. Без значение колко е продължил – 
ден или век. А нарушението на корект-
ността между двама души е почти 
винаги налице. Най-честите оплаквания 
от съпругите са от рода на: „работата му 
е на първо място и се чувствам ограбе-
на.” После се оказваше, че става дума не 
за работа, а за жена или за колекция от 
жени. За да излезе истината наяве не 
бяха необходими кой знае какви усилия, 
при техниката за наблюдение и подс-
лушване, с която разполагах. Но колко 
интересна беше тази жена. Бяло лице, 

огромни лешникови очи, гъсти мигли и 
черна лъскава коса до раменете. Това 
определено не бе жена за пренебрегване. 
Какъв глупак! Едва ли щеше да има об-
що бъдеще с нея след предстоящото 
разследване. Мълчаливото ми взиране я 
подразни. Вероятно бе засякла и мъжкия 
ми интерес. Тонът й се изостри: 

- Ясно ли се изразих, детектив? 
- Откога датира всичко това? – отми-

нах въпроса с въпрос. 
- От две години. Откакто заработи 

филиалът на завода, където отговаря за 
качеството. Той е на около триста кило-
метра оттук. 

- Защо едва сега реагирате? 
- Защото сега отрих дамското бельо в 

сака му за командировки. Никога не 
тършувам в него, но потърсих ключа за 
пощенската кутия, който изчезна. 

- Може би го е купил за Вас. 
- Предимно той избира бельото, кое-

то нося, това го забавлява и ентусиазира, 
но веднага разбрах, че не е за мен. Не 
само поради размера, а и заради цвета. 
Не нося черно...  

- Спестихте ли му укора за находката? 
Не бива да застава нащрек. 

- Да, спестих го и веднага взех реше-
ние да Ви наема. Не са ми нужни лъжи. 
Но съм с предварителна нагласа да... 

- Да спасите брака си? 
- Да, ще се боря за това. Омъжих се 

толкова млада. Според близки и познати 
бяхме красива двойка, родени един за 
друг. Градихме живота си с любов и до-
верие... 

- Но тогава защо Ви е нужно да знаете 
какво се случва? Това вероятно ще ус-
ложни нещата между Вас. Той повдигал 
ли е въпрос за несъответствия? 
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- Не, дори не е намеквал. Винаги е 
твърдял, че ме обича и го е доказвал. 

- Предвид обстоятелствата понякога 
ставаме други. Ще разберем какви са те 
и към какво са го подтикнали... 

- В очакване съм, детектив, ще Ви съ-
действам! 

- За начало е достатъчна негова сним-
ка. 

Съпругът на клиентката ми се оказа 
едър, атлетичен мъж и бих добавил с 
лека неприязън – конте. Не ми допадат 
лъскавите типове, от тях всичко може да 
се очаква. В пролуката на ризата му се 
подаваше златна верижка, а безименни-
те му пръсти бяха украсени с пръстени 
от благородния метал. Това го зърнах, 
когато се надвеси над секретарката, за да 
получи папка, за която се подписа. Тя му 
се усмихна, той й отвърна и нищо пове-
че. Колежката, с която деляха стая, не 
получи и поглед за добро утро, въпреки 
че беше деколтирана и с къса пола. 
Обядва без компания в столовата и не се 
заплесна по нито една жена в цеховете. 
Очевидно онази, другата, не беше слу-
жителка във филиала. Така си го 
обясних. 

След края на работния ден мъжът се 
насочи към самостоятелната си кварти-
ра, където внедрих устройство. Дотук 
нищо. Започна да става интересно, кога-
то след душ обиколи магазините. Огледа 
с прецизност и женско бавене дамското 
бельо и закупи комплект от черна дан-
тела. Спря колата пред църквата, с което 
ме озадачи. Да не би да е решил да поис-
ка божието снизхождение?! Но той не 
влезе там, а в съседния бутик, откъдето 
избра вечерна рокля в предпочитания 
черен цвят. Бутилка шампанско, шоко-
лад и едри ягоди бяха последните за 

деня покупки, а раздиплянето на бельо-
то и роклята по леглото финалът на 
приготовленията. Отварянето на гарде-
роба ми даде възможност да надникна 
вътре. Той беше претъпкан с красиви 
рокли и подробности от женския тоалет. 
Ако аферата продължеше в същия дух, 
то този човек щеше да се разори. Коя ли 
е тайнствената жена, която провокира 
тази отдаденост, щедрост и това трепет-
но вълнение, и защо роклите висят тук, а 
не в нейния гардероб? 

Очаквах я да се присъедини, но мъ-
жът остана сам. Отвори шампанското, 
запали свещи, загаси лампите и започна 
да се съблича с въртеливи движения. 
Това ме напрегна, защото не беше труд-
но да се досетя какво се случва. Той 
искаше да се почувства жена. Дори глът-
ките, които отпиваше бяха с превзето 
издаване на устните. Финото бельо бе 
милувка за кожата му и личеше, че се 
чувства удобно в него. Явно му харесва-
ше усещането за палава чаровница, на 
която не може да устои нито един мъж. 
Потупа се отзад и остана доволен от 
твърдостта на плътта. Той беше Тя и се 
чувстваше секси. С галещи пръсти сложи 
всички части от бельото и облече рокля-
та. Застана хипнотизиран пред образа си 
в огледалото и отметна кокетно глава, 
след като с тренирана лекота начерви 
устни и напудри лице. В никакъв случай 
не бих казал, че женските дрехи му стоя-
ха зле, фигурата бе съвършена, но за 
мъж с тренирано тяло. Релефни муску-
ли, широк раменен пояс, мощен гръден 
кош, изпъкнала адамова ябълка... 

Не зная доколко е нормално и докол-
ко влиза в обществените норми на 
поведение, и не се наемам да осъждам и 
анализирам, но за мен това бе проблем. 
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Но не и за клиентката ми. Очаквах да 
съзра възмущение, гняв, погнуса, но за 
нея влизането в образ на жена беше под-
робност без значение. Не бих проявил 
толерантност, но тя го направи. Когато й 
сервирах улики и доказателства по въз-
ложения случай и се канех да й кажа в 
притурка: „той не Ви заслужава, аз съм 
насреща”, тя затанцува от радост и възк-
ликна: 

- Благодаря, детектив! Вие разсеяхте 
съмненията ми. Облекчението ми гра-
ничи с щастие. Мислех, че вече не ме 
иска и страдах непоносимо, а то фетиш... 
Какво значение има, когато той е мой, 
само мой, единствено мой... Това, че 
хвърля ризата и панталона, за да се на-
мести в дантела не е изневяра, а 
странност, която ще преодолеем. А и 
имам добро обяснение – свекървата е 
обличала сина си с рокли до тригодиш-
ната му възраст. В рода нямали момиче. 
Ще направя първата крачка в правилна-
та посока – ще подменя цветното бельо с 
черно... 

 
25.01.2021 г. 
 

РАКИЯ „ПРАВДА” 
 

ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 
 
На работната си площадка човек с 

какви ли не хора се среща и сближава! 
Обикновени, шаблонни, интересни. А 
интересните – те винаги оставят трайни 
спомени в миналото ни житие-битие… 

Филип ми беше колега на строител-
ния обект в град Стари  Оскол,  Русия 
през далечната 1979 година.  

Той, като  майстор с по-висок разряд, 
трябваше да подмаже фугите на една 
шахта за парно. Но нещо не му спореше 
работата. А бригадирът ни остави след 
работно време да довършим шахтата и 
да се приберем в общежитието с градс-
кия автобус. Уж беше подмазване за 
половин час, но Филип бавно пипаше и 
минаваха вече два часа. На мен нервите 
ми не издържаха, докато безпомощно 
само гледах, защото нямах право да се 
намеся. Принудителното бездействие 
след тежкия работен ден не е никаква 
почивка, а цяло наказание. Идеше ми да 
го удуша! Почнах вече да мисля каква 
неприятност да му сторя като компенса-
ция за пропиляното извънработно 
време. И взех, че му сложих в чантата 
една  бяла, бетонна, руска тухла. 

Най-после той си свърши работата с 
фугите и тръгнахме към автобусната  
спирка. Но преди да я стигнем трябваше 
да спрем по средата на прашния път, за 
да дадем предимство на селския говедар, 
който прибираше бавно, с подвиквания, 
напращелите си дойни крави. Докато 
чакахме кравите да се изнижат  по двой-
ки и тройки, аз взех, че измучах – ей 
така, за майтап, да отпусна напрежение-
то, дойде ми отвътре, от времето, когато  
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и аз бях малко говедарче. Но Филип, 
дълбоко замислен за своите си работи, 
изглежда не разбра майтапа, стресна се 
от моето доста сполучливо мучене, взе да 
бяга с тежката си чанта на рамо и да 
вика: „Бягай, бе! Бик…бик!” Стана ми 
смешно, но се въздържах. Но чакащите 
зад мен местни хора не се сдържаха и 
прихнаха от смях… Какво му беше ста-
нало на тоя човек, къде между дойните 
крави беше видял бика – и по-късно не 
можах да проумея! 

Стадото отмина, стигнахме до спир-
ката точно когато автобусът със 
скърцане на спирачките си спря. И след 
като се настанихме по седалките, мест-
ните работници, които бяха зад нас, 
продължаваха да се подсмихват и да 
сочат с погледи и кимане на глави към 
Филип, който  продължаваше мъдро да 
мълчи.  

Тогава не се сдържах и шепнешком го 
попитах:  

- Абе, Филипе, ти не видя ли  натежа-
лите вимета на кравите, къде го зърна 
тоя бик?”  

След кратко мълчание, без да ме пог-
ледне той тихо, като на себе си, 
проговори:  

- Не знам… Нещо ми стана. Един 
спомен от детството ме жегна изведнъж 
отвътре… Едно младо, наперено биче 
беше ме подгонило в дядовия двор… 

Отдръпнах се, с друг поглед го пог-
леднах, казах му да внимава, на никому 
да не казва, за да не се майтапи утре ця-
лата бригада с него. 

Пристигнахме в града и се разделих-
ме. Той живееше в друга сграда със 
своите земляци от Североизточна Бълга-
рия. Когато си отпочинал, излегнат на 
леглото, взел да готви чантата си за дру-

гия ден. Изкарал от шкафчето си това-
онова за ядене и чак тогава видял тухла-
та в чантата си. Помъчил се да я скрие, 
да я загърне с кърпа, но кой може от 
любопитни зевзеци цяла тухла да скрие? 
В стаята избухнали бурни овации със 
смях и закачки, които продължили и в 
следващите работни дни на цялата 
строителна бригада. Майтапът с моята 
тухла станал още по-интересен и забавен 
тъй като по неведоми пътища, на брига-
дата станала известна и случката с бика. 
Дори един колега с художествено-
творчески способности на голям картон 
от някаква опаковка, под силуета на Фи-
лип, нарисувал  голям, черен, рогат бик 
в готовност за атака… 

 
* * * 
Но искам да разкажа още един спо-

мен, свързан с този наш колега и 
съгражданин, който неволно стана цен-
тър на внимание за дълго време.   

В бригадата, а и по-късно… 
След  месец, дойде му на гости съпру-

гата от България. Приятна, общителна, 
яка жена-работяга. Харесала работата 
ни, обстановката, местните хора, рубли-
те, които според нея тук по-лесно се 
печелели, и пожелала да остане да рабо-
ти редом с мъжа си. За такова чудо не 
бяхме чели и слушали, но на – случи се. 

Цялата местна и наша администра-
ция на обекта се вдигна на крак. Едни да 
пречат, позовавайки се на „каналния 
ред” и правилата, други – да помагат от 
трудова, човешка и морална гледна точ-
ка, докато в края на краищата молбата 
на жената беше удовлетворена. Но, изг-
лежда въпросът бил половинчато решен, 
защото след време, в края на един рабо-
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тен ден, Филип отчаян и с клюмнал нос 
ми обясни:  

- Квартира не дават, а да се живее с 
жена в мъжко общежитие… знаеш… Дай 
ми акъл, какво да правя! 

Не умувах много над тоя личен и се-
меен въпрос, тъй като аз по природа съм 
отворен човек, шегите и майтапите ми 
идват спонтанно, най-често за разведря-
ване на сериозната, тежка обстановка, та 
без да се замисля му казах:  

- Ами щом молбата не помага, опи-
тайте другия начин! 

- Какъв друг начин, бе човек? – кипна 
той и заръкомаха: - Жена си ли да про-
бутам… както ме съветват някои зевзеци! 
И ти ли… 

- Чакай, не се пали! – сложих ръка на 
рамото му. – Вдигнете довечера един 
хубав, високогласен скандал с жена си, за 
да дойде Коменданта, да види с очите 
си… та, белким го спечелите на ваша 
страна! 

- Ама ти… Сериозно ли? – загледа ме 
той с невярващи, опулени очи. 

- Сериозно, разбира се, приятел съм 
ти… Да приложим нашия, български 
опит, може и тук да подейства! 

Не знам, не можахме да разберем, как 
по-точно са го приложили тоя наш опит, 
със семейни скандали и женски сълзи да 
се стига до целта, но явно, задейства  
тромавата бюрокрация. Дошъл Комен-
дантът с милиционерска подкрепа, 
изслушал внимателно свидетелските 
показания, записал си това-онова в бе-
лежника, обещал да докладва на 
началството си и си заминал. 

На другия ден, за да подкрепим „кон-
стативния протокол“ на Коменданта, по 
най-бързия начин изготвихме списъка с 
подписите на цялата бригада в подкрепа 

на молбата на Филип за семейно жили-
ще. И така, след нашето ползотворно  
застъпничество, както и на партийното 
ръководство на бригадата, молбата му 
необичайно бързо беше удовлетворена. 
Но се появи другият въпрос: „Да, реше-
ние има, но откъде жилище? Свободни, 
„на склад” семейни квартири няма!” 
Тогава, точно навреме се намеси и Съд-
бата. Само след седмица изтичаше 
договорът на един наш колега от брига-
дата и той щеше да се върне в България с 
жена си, освобождаваха семейно жили-
ще!  

Преместиха се те в новата си кварти-
ра и след няколко дни Филип ме покани 
да се почерпим за щастливия край на 
акцията с по една бира – друг алкохол 
трудно се намираше. След втората бира 
пошушнах на домакина:  

- Де да имаше и по една ракия сега! 
Освещаването щеше да бъде попско, 
истинско!.. 

Откъде да знаех, че жена му също 
обичала ракийката? Защото сигурно е 
чула пошушването, та скочи веднага и 
без да се замисля, изрече спонтанно: 

- Има…има една половинка! 
После  измъкна изпод леглото голям 

куфар, отвори го и от единия ъгъл, къде-
то беше подредено нейното бельо, 
извади половинка ракия, увита с вестник 
„Правда”.  

Гледам, Филип най-много се учуди. 
Вероятно не е знаел за съществуването 
на това шише. Пък и кой нормален мъж 
ще вземе да се рови в бельото на жена си, 
пиене да търси!? А ето оказа се, че там 
можело да се скрие половинка домашна 
ракия, скрита от  мъжкия поглед с вест-
ник „Правда”! 
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* * * 
Десетина години след това събитие, 

съвсем случайно се срещнах с Филип във 
Варна и влязохме да се почерпим истин-
ски, мъжката, в едно  крайбрежно барче. 
Дойде сервитьорката да ни попита какво 
ще поръчаме.  

И аз, все още под въздействието на 
възкръсналия спомен от освещаването 
на оная руска семейна квартира с бутил-
ката в бельото на жена му, казах без да се 
замисля: 

- На първо време, две ракии „Прав-
да”, моля! 

Момичето се учуди, заоглежда се  
притеснено и едва чуто промълви:  

- Такава… „Правда”… никога… Но, 
момент…  

Ала преди тя да отстъпи заднешком, 
Филип се засмя и каза: 

- Стойте! Няма, разбира се такава 
марка!.. Той се шегува… Нека бъдат две 
сливови ракии! 

 
 
 

КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛЯT 
 

РАДОЙ ПОПИВАНОВ 
 
     Живко беше млад мъж, собственик 

на неголям магазин за цигари и напитки 
и нещата, общо-взето, вървяха. Дори 
вече събираше пари, за да открие втори 
магазин и по този начин да разшири 
бизнеса си. 

Отскоро в квартала се беше появила 
някаква девойка, красива, скромно, но 
чисто, спретнато и с вкус облечена. Беше 
му сравнително редовна клиентка, купу-
ваше си най-често кафе и кока-кола. Ако 
се съдеше по поведението й, беше глуха. 
При едно от посещенията си в магазина 
тя прочете по устните му, че я пита как 
се казва и му каза името си – Яна. Той 
действително се радваше винаги, когато 
я виждаше. 

Тя припечелваше от подобен на него-
вия, но значително по-скромен бизнес. 
Продаваше ключодържатели, действи-
телно красиви и качествени като 
артикули, на стойност пет лева. Той не 
знаеше откъде се сдобиваше с тях, а и не 
се интересуваше. Най-често заставаше на 
светофара на някой по-голям булевард и 
когато колите спираха на червено, се 
приближаваше до тях, показваше на 
шофьорите ключодържател, а с другата 
ръка – петте си пръста и ухото си, за да 
обясни по този начин, че не чува. Общо-
взето се продаваха и тя си изкарваше 
прехраната. Понякога сядаше на трото-
ара и ги подреждаше върху едно парче 
плат пред себе си заедно с етикет с цена-
та. Обикаляше и по по-големите и 
посетени заведения, като ги предлагаше 
на клиентите. 
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Един ден, към 13 часа на обяд, той по 
изключение не беше на работа, а пиеше 
бира в едно заведение. На съседната маса 
бяха седнали компания развеселени и 
подпийнали, но неприятни на вид мла-
дежи. Яна внезапно влезе, поздрави го, 
предложи им от стоката си, но те не са-
мо, че не купиха нищо, а шумно и 
подигравателно я коментираха, сякаш че 
просеше или беше виновна за нещастие-
то си. 

Обзет от чувствата си към нея, както и 
от чувство на състрадание, Живко й из-
купи всичките ключодържатели, което 
му струваше почти двудневния оборот 
на магазина. После ги раздаде на прия-
тели и познати. На другия ден обаче, 
сякаш огорчена от постъпката му, Яна 
внезапно изчезна. Той страдаше за нея, 
въпреки че, както знаем, нямаха по-
близки отношения. 

Една лятна вечер, към полунощ, той 
се прибираше от едно квартално заведе-
ние след среща и пиене с приятели. 
Валеше проливен дъжд, но той носеше 
голям чадър и живееше наблизо. Малко 
преди да се прибере, забеляза в навеса на 
един от входовете момиче, в което позна 
Яна. Беше мокра до кости,  явно преди 
да се скрие, беше вървяла под дъжда. 
Тъй като прецени, че трудно ще се осве-
доми къде живее, той я заведе под 
чадъра си до близката улична лампа и я 
попита не желае ли да преспи в дома му. 
Тя разбра, съгласи се и след няколко 
минути бяха в дома му. Toй я остави да 
се изкъпе – отиде в съседната стая, за да 
не я притеснява, даде й пижама и заедно 
легнаха да спят. На другата сутрин заку-
сиха, пиха кафе и отидоха на работа. 

Това беше само началото на една кра-
сива и щастлива любов. Тя се премести 

да живее при него, разменяха си непре-
къснато ласки и нежни думи, разбираха 
се повече с жестове. Правеше му впечат-
ление обаче, че когато произнася  
отделни думи, а и цели изречения, го 
прави с много ясен и нежен женски глас. 
Освен това понякога реагираше на ня-
кои звуци, най-често на звъна на 
джиесема му, сякаш го чуваше. Иначе 
хората, които ги познаваха, първоначал-
но гледаха с изненада и насмешка на 
тази действително нестандартна любов. 
После започнаха да свикват и да ги при-
емат. 

Един съботен следобед, когато затво-
ри магазина и се прибра, Живко с ужас 
констатира, че Яна я няма. Беше му оста-
вила бележка, на която пишеше, че 
много го обича, но не може да продъл-
жава смешната им връзка. На всичкото 
отгоре беше взела доста голяма сума 
пари, които той събираше от години, за 
да разшири бизнеса си, но все отлагаше 
да я внесе в банка. Не можеше да се каже, 
че й се е разсърдил, беше прекалено 
обсебен от чувствата си към нея. По-
скоро съжаляваше за раздялата им, вече 
не се интересуваше от други жени. 

Тя беше оставила или забравила на 
масата в хола един ключодържател. 
Живко го сложи в джоба си и оттогава не 
се разделяше с него, като спомен от кра-
сивата им любов. Кой знае защо, не 
сложи на него ключовете си, остави ги 
върху стария, който не беше от нея. Раз-
бира се, повече не я видя никъде. 

Изминаха около три месеца. Един 
ден на Живко се наложи да пътува по 
работа, но понеже беше пийнал, братов-
чед му шофираше. В един от съседните 
градове, в пиковите часове на деня нас-
тана голямо задръстване и се наложи да 
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спрат за известно време. Понеже беше 
много горещо, а климатикът – спрял, 
Живко отвори вратата, за да влезе чист 
въздух. 

Внезапно към колата се приближи 
едно слабичко момиче, сляпо, ако се 
съдеше по това, че носеше големи тъмни 
очила и характерния бял бастун в едната 
ръка. В  другата държеше малка табла. 
Движеше се обаче прекалено сръчно, 
бързо и ориентирано за човек, който не 
вижда. Позна я веднага – беше Яна. Тя 
му показа таблата, в която имаше пачка 
календарчета и малко пари. Попита го с 
добре познатия му глас: 

- Господине, виждам, че сте хубав 
мъж и сигурно добър човек. Не желаете 
ли да си купите календарче? Събирам 
пари за благотворителност, за хора в 
неравностойно положение като мене. 
Пари колкото обичате… 

Значи, не беше нито сляпа, нито глу-
ха, а най-обикновена мошеничка. 

Живко извърши нещо, изненадващо 
и за самия него. Извади от джоба си поз-
натия ключодържател и го постави 
върху таблата. Вероятно по този начин 
искаше да скъса със спомена си за нея. 
Преди още Яна да успее да реагира, 
движението се отприщи, а колите отзад 
започнаха да свирят с клаксоните си. 
Младежът затвори вратата, а братовчед 
му бързо и нервно потегли. Не каза ни-
що, но явно беше недоволен, че се 
занимават с просяци. 

Това беше последната среща между 
Живко и Яна. Този път той не беше убе-
ден, че повторно й е простил и изобщо 
ще я запомни с добро. 

 
 
 

ЧУДНАТА  КЪЩА 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 
В края на селото се беше сгушила 

Чудната къща. И тя – изоставена, и тя –
полуразрушена, но много щастлива. 

Таласъмът Вартоломей усещаше как 
душата му попива утеха всеки път, кога-
то обикаляше малките стаички и мут-
вачето. Повечето къщи често плачеха и 
той ги успокояваше. Една през друга му 
разказваха за себе си, канеха го в кухнич-
ките на кафе с леблебия и див мед, в 
гостните - на сладко от смокини. Поня-
кога го изненадваха с тайна врата, 
забравен коридор, мазе, което мирише-
ше на влага и мухъл и имаше дъх на 
съсирена кръв. 

Вартоломей влизаше в къщите денем, 
за да поспи сред шарените черги. Често 
виждаше как цветовете един по един 
бягаха все към гората. Изпъстряха я и тя 
светваше, отваряше своите хиляда очи и 
се вторачваше в таласъмското му лице, 
на което винаги се кривеше една неясна 
усмивка: 

- Хайде, ела! 
Но Вартоломей се измъкваше, като 

промърморваше вечното си извинение – 
къщите не могат без него, той е единст-
веният жител на махаличката, забравена 
дълбоко в един от джобовете на плани-
ната. 

През нощта Вартоломей обикаляше 
уличките - просто за всеки случай. Сте-
неше по тавани и мазета, виеше по 
порутените стълбища, буташе изпочу-
пените керемиди, имитираше гласовете 
на животни и птици, надничаше с най-
страшното си лице в празните прозорци. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2021 

 

77 

 

Не и не! Къщите проплакваха в съня 
си, някъде се срутваше покрив, стена се 
напукваше от толкова сълзи. Сънят на 
тези изоставени съществувания беше 
неспокоен, пълен със спомени. Те се бу-
деха в утрото с мокри лица, но успяваха 
да се усмихнат с беззъба уста и веднага 
започваха да фъфлят своята история. 

А таласъмът Вартоломей се чувства-
ше длъжен да ги изслуша. 

Само Чудната къща винаги мълчеше. 
Тя пазеше своите тайни, заровени дъл-
боко в мазето, скрити по ъглите, 
забравени на тавана. Тези тайни мамеха 
Вартоломей, той знаеше, че някой ден 
ще ги чуе. 

Това мълчание на къщата създаваше 
за таласъма уют и спокойствие, а мутва-
чето му стана и дом, и вселена. 

Помнеше как се настани за пръв път - 
разбира се, на тавана. Но после откри 
кладенеца с жива вода и бързо-бързо 
слезе долу, по-близо до еликсира, който 
го съживяваше всеки път, когато умира-
ше от самота. 

В мутвачето имаше картина. 
Голяма, червена, сочна диня, пробо-

дена с нож, а семките - черни и лъщящи 
като очи, гледаха право отсреща, където 
се мъдреше спукано и мътно огледало. 

Една нощ обаче всичките къщи 
млъкнаха. Грейна страшна червена луна, 
която оцвети залинелите покриви. Тала-
съмът Вартоломей тъкмо слизаше от 
порутения таван на дядо Иван, дето ро-
веше в сандъка му, за да търси един 
пищов, останал от Опълчението, и я 
видя. Чудната къща радостно танцуваше 
на лунната светлина. Все едно оживява-
ше къщурката на Баба Яга с кокошите 
крака, дето се местеше из гората на детс-
ките сънища. 

Предните две прозорчета светеха с 
тихите, полюшващи се, пламъчета на 
запалени свещи. До преди малко се над-
свирваха щурчови вариации и птичи 
трели, а сега и звездите бяха изчезнали. 
Тихо и тъмно. Светът се сведе до една 
къща, която танцуваше в кървава свет-
лина. 

Таласъмското сърце на Вартоломей 
най-напред се постресна, после се озада-
чи, а най-накрая се зарадва – в това 
затънтено село нещо се случваше. Той се 
плъзна по въздуха безшумно, изоставил 
тавана на дядо Иван, а вятърът леко гъ-
деличкаше косматото му тяло. Тази зима 
беше понапълнял, защото се застоя в 
къщата. Много го боляха краката и не 
мръдна, докато не дочака млада луна 
през март. Вещерското време започваше 
по пълнолуние, та той се измъкна от 
паяжините и прахта и дълго кашля на 
двора сред радостните възгласи на нощ-
ните твари. 

Сега таласъмът Вартоломей се рееше 
като сянка, дишаше тежко и често стъп-
ваше на козите си крака, подтичваше за 
малко и после пак се рееше над прашна-
та уличка, обрасла с трева. 

Какво се случваше в неговото село, 
където не беше останала жива душа? 
Последният човек, баба Стойна, умря, 
лека й пръст, преди две години. Споми-
на се пред очите на Вартоломей, докато 
му казваше, че много ще й липсва, защо-
то го чувала и все се надявала някога да 
успее да го види. 

Пътят стигна изгнилите тараби на 
Чудната къща и свърши. Вартоломей 
видя как вратата се открехна и едно дет-
ско лице ясно се открои на фона на 
мъждивата светлина. После изчезна. 
Таласъмът трябваше да мине през двор-
чето, за да надникне в къщата. Вратата 
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беше останала да виси на пантите и той 
улови силуети, които се мяркаха в мут-
вачето. Прекоси двора и безшумно 
застана до единствения здрав прозорец. 
Три момчета бяха насядали на пода, 
наредили свещите в кръг и си подаваха 
някакви тетрадки. Зелени, овехтели, 
виждал беше такива навремето при 
фелдшера на селото. Картони им викаха. 
Пишеха вътре кой от какво е болен. 

- Дай да прочета за Шилото, ти кво се 
прайш, че можеш да четеш! - изкомандва 
най-високото и вероятно най-голямото 
момче. 

- Нищо не се разбира - оправда се ру-
сият хлапак, дръпна от цигарата, която 
държеше между пръстите на лявата си 
ръка, и я подаде на високия заедно с 
докторския картон. 

- Георги Мариянов, майка Марияна 
Ангелова, баща - неизвестен. Роден 
на...бля, бля, бля. Прегледи, ваксини. 
Даден за осиновяване на 8 май 1989 го-
дина. 

-Това да не е баща ти, бе! Търси кар-
тона на Шилото. Трябва да има адрес. 
Ще го открием, няма да се измъкне току-
така той. 

И момчетата продължиха да ровят в 
найлоновия плик, където бяха наблъс-
кани медицинските картони, най-
вероятно откраднати. 

Беше вече среднощ. Захладня. Све-
щите догоряваха и започваха да гаснат 
една по една. Момчетата се натъркаляха 
по пода и заспаха. Не бяха открили ни-
що за Шилото. 

Вартоломей стоеше, залепен за про-
зорчето, и си мислеше, че таласъмската 
му съдба го беше срещнала със сираците 
от дома в селото отвъд Голямото било, на 
десетина километра оттук. Само веднъж 
беше ходил в това село - имаше магазин, 

а общината на площада вееше едни зна-
мена, дето се виждаха отдалече. 

Таласъмът реши да остане до сутрин-
та, за да изгони децата и да ги върне 
обратно. И тихо се промъкна през про-
цепа на вратата, угаси последната свещ, 
настани се до тях. Някаква сладост се 
разля в старческите му вени. Тя се про-
тивопоставяше на древния инстинкт да 
плаши, да стряска, да мисли как най-
сетне ще сътвори своето Голямо зло. 
Усещането за близост до тия деца, изос-
тавени от света, го завладя и го удави в 
някаква кротка тъга, която все още не 
разбираше. 

Вартоломей се събуди с мисълта, че 
не може да диша. Един глас крещеше. 
Паниката и страхът го удариха в нозд-
рите заедно с гъстия дим. Чудната къща 
гореше и децата стояха в центъра на 
стаичката, безпомощни като гергьовски 
агънца. Голямото зло, което беше длъ-
жен да стори поне веднъж в живота си, 
имаше миризма на страх и урина. 

Вартоломей се окопити. Реши, че до 
злото имаше още време. Изведе децата 
от горящото мутваче изненадващо лес-
но. Те гледаха с полудели очи и сякаш 
нищичко не разбираха. А мутвачето 
щеше да изгори до основи, Чудната къ-
ща – да остане с оголена стена, която да 
заприлича на гноясала рана. Вартоломей 
не можеше да допусне това. Огънят го 
плашеше до смърт и събуждаше в душа-
та му спомени за хора с факли, които 
гневно тършуваха по таваните и мазета-
та. Таласъмът все още не беше сторил 
своето Голямо зло. Все още живееше в 
немилост и не го приемаха в Земята под 
всичките кладенци. Само го допускаха 
до живата вода да отпие, колкото да не 
умре. Но и хората го гонеха, защото се 
страхуваха. Така живееше на ничия земя 
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в запустялата махаличка под звездите и 
все по-кървавата луна. 

Огънят плъзна към таласъма и при-
пари под нозете му. Само като гледаше 
пламъците, му се завиваше свят. Чудната 
къща вече плачеше от болка, но пак дума 
не продумваше за помощ. Вартоломей 
помисли, че ще умре днес. 

- Е, нищо! Нали навърших двеста го-
дини. 

Видя кофата до вратата, грабна я и 
хукна към рекичката зад къщата, изтъ-
няла, скрита зад дърветата. Дълго гаси 
пламъците или поне на него му се стори 
дълго. И пак Голямото зло му се изпреч-
ваше като мисъл, която мразеше и 
обичаше едновременно. 

А после таласъмът видя децата да се 
изнизват по пътечката към гората. Но 
зърна и сянката на същество, което деб-
неше и се криеше. Шилото. Накуцваше 
и се кривеше, стъпките му бяха като на 
хищник. 

- А-аааа! Не си познал, приятелю! Ти 
сътвори своето Голямо зло, сега аз ще ти 
покажа моето. 

И Вартоломей тръгна след тъмната 
фигура, която все по-отчетливо се очер-
таваше на фона на изгрева и 
изсветляващата гора. Сърцето му тала-
съмско ликуваше. След него къщата 
също крачеше, гледаше да не обърква 
стъпките, често кашляше от пушека и се 
задъхваше по стръмнините. Повече от-
всякога беше щастлива. 

Шилото спря и седна до един храст. 
Вартоломей се промъкна почти до него и 
реши да го огледа добре. Момчето беше 
доста по-голямо от другите деца, главата 
му - обръсната. Шилото седеше на една 
страна и разтриваше глезена си. Тала-
съмът се обърна да види къде беше 
останала Чудната къща. Трудно се про-

вираше през храсталака, та прелиташе 
над него, разтворила широко изгорели 
прозорци, за да може да диша. Помаха й, 
усмихна се с кривата си уста. После сед-
на до Шилото, който беше затворил очи 
и като че ли спеше. Отпуснал ръце върху 
щръкналите си колене, лицето му луни-
чаво и някак изтощено, изцедено. Сякаш 
нямаше кръв в него, толкова бледо стое-
ше на фона на новия ден. Между очите 
челото му се мръщеше от усилието да 
запази нещо – мисъл ли, тайна ли... 

Тогава таласъмът се промъкна без-
шумно в съня на Шилото. Там беше 
дълбока нощ, имаше дълги коридори и 
стаи. В една от тях мъжка ръка свали 
колана си и заудря по гърба малко мом-
ченце. Не се чуваше нищо. Гръбчето на 
детето се нашари  с червени ивици като 
селска черга. След малко щяха да поси-
неят, да се подуят, да разкъсат кожата. 

- Ето ти едно Голямо зло, което мо-
жеш да промениш – помисли си 
Вартоломей. 

Момченцето, изправено с лице към 
стената, виждаше Чудовището с големи 
космати ръце. То ръмжеше, мляскаше, 
плюеше, удряше с наслада, въздишаше 
от удоволствие и не спираше, не спира-
ше... 

Вартоломей застана пред Чудовище-
то. И се видя колко е жалък – дребен, с 
опадала козина, с ревматизъм и старчес-
ко дишане. Но събра целия си кураж, 
повика мислено силата на дедите си, 
мобилизира цялото си въображение и 
намери думите, които спасяваха. Пазеше 
ги в душата си, онези, свещените думи, 
необходимите думи. И ги стовари върху 
Чудовището, отчаян и уплашен до 
смърт. 

Мъжката ръка изпусна колана, обър-
на изумено глава и Вартоломей видя 
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грозната гримаса на безпомощен звяр, 
който знае, че е спрян и повече няма да 
убива. Нямаше пожари в съня на Шило-
то. 

Полека-лека Вартоломей го поведе 
към Чудната къща. Влязоха в мутвачето. 
Картината с динята беше поизгоряла, но 
все още очите й гледаха в опушеното 
огледало. Ножът разрязваше сладкия 
плод на две половини. Шилото отвори 
очи и се загледа в червеното. Ножът ся-
каш го хипнотизираше. 

- Вземи го, вземи го! Сладък плод, 
разрежи го, разрежи го! 

Вартоломей пееше и побутваше мом-
чето напред. Сърцето таласъмско биеше, 
усещаше сила, беше всемогъщо! Ето го 
неговото Голямо зло. 

Най-сетне щеше да слезе в Земята под 
всичките кладенци, най-сетне – у дома. 

Ножът блестеше в ръката на Шилото, 
примамливо го викаше, а огледалото 
вече не го отразяваше. 

И тогава таласъмът видя червените 
ивици по малкото детско гръбче. И раз-
бра, че не ставаше за ролята на злодей. 
Никога нямаше да слезе в земята на де-
дите си.  Взе ножа от ръката на Шилото – 
нежна, детска ръка, която сияеше в сум-
рака на изгорялата стая. Хвърли ножа, 
но стисна ръката. И двамата влязоха в 
огледалото едновременно. Знаеха, че зад 
него имаше кръстопът. Щяха да застанат 
там – Вартоломей23, Шилото и Чудната 
къща. И като в приказките да изберат 
най-щастливия път. 

                                                                        
23 бел. ред. 
Други разкази на Рени Васева за Вартоло-

мей може да намерите в онлайн изданието на 
списание „Картини с думи и багри“: 

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

 

ТОВА Е ЛЮБОВТА 
 

СЕВДАЛИНА ТОДОРОВА 
 
Човек не може да повярва как лети 

времето през зимата. Двата месеца наис-
тина препускаха по заснежените улици 
като шейна в слънчев ден. Прекарах ги, 
всичките еднакви, в неистови планове да 
се справя със самотата. До вечерта всеки 
един се стопяваше подобно на снега в 
кокетната градинка пред дома ми. Вятъ-
рът издухваше и останалите малки бели 
островчета и идеите в душата ми с ед-
наква настойчивост. Това била любовта, 
значи. Дори и след четиридесет години 
оставаш неин пленник. Дори и обектът 
на цялата тази душевна бъркотия отдав-
на вече да се беше слял със земята... 

По едно време, някъде към средата на 
февруари, цъфнаха кокичетата. Бяха 
едри, на туфи, и се белееха зад шпалира 
на елегантно подстриганите туи. От 
моята ръка засети. Снегът се беше сто-
пил точно тогава и кварталните котки, 
които смятаха за свой дълг да подмокрят 
градината всеки божи ден, ги подмина-
ваха внимателно, дебелите им рунтави 
опашки майсторски заобикаляха храст-
четата. Очите им светеха в тъмното: 
хитри, човешки. 

Понякога отивах към голямата, боя-
дисана в синьо моряшка сграда, където с 
години изкачваше стълбите той – моят 
съпруг. Обичаше корабите, така както 
преди него ги обичаха баща му, чичо му 
и цялото онова поколение механици, 
възпитаници на морските вузове. Оста-
наха делата им и имената им. 
Последният път, когато уж случайно 
минах оттам, вратата се отвори и навън 
се изсипа огромна човешка маса обикно-

http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/
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вени български мъже, свързали живота 
си с морето. Затърсих с надежда да отк-
рия поне едно познато лице, което да 
присвие сърцето ми в някакъв спомен. 
Нищо. Момчетата – млади и не толкова, 
очевидно бяха на някакъв семинар, за-
пушиха, разприказваха се... 

В съседство имаше цветарско мага-
зинче. От онези, дето сами си 
размножават розите в далечен парник. 
Купих една червена, катерлива за гра-
дината, за мен, за него също. Знаех точно 
къде ще я засадя: там, където той пред-
ната година направи арка за рози, 
укрепи я и я боядиса в нежно бяло. Отс-
трани остана една празнина от 
неприхванала се друга червена.  

От тази арка и сега отскачам право на 
подпорната стеничка, покрита с многоц-
ветни камъни, пак от него подредени. 
Спомням си как я прави през лятото, как 
все питаше хубава ли става и как в един 
притъмнял вече ден каза, че е стигнал 
живия плет от лаври и че вече не се виж-
дат шарките, това щяло да бъде... 

Живеех между двете къщи – едната в 
града, другата всред природата, носех 
растения от едната градина в другата, 
плевях, торях, тъгувах. Когато вече ста-
ваше много студено и неуютно, 
оглеждах притихналата, почистена, под-
рязана и спретната градина на вилата, 
прибирах всичко от двора, заключвах 
къщата и се сбогувах на глас, както пра-
вехме това и преди. Портретът му, който 
ме гледаше неизменно от перваза на 
прозореца, а и понякога се разхождаше с 
мен под фанелата ми, прибирах за зима-
та в стаята. Целувах най-топлите, светли 
очи на света и се сбогувах. Само до про-
летта. 

В градската къща държахме малка 
масичка, превърната в приятен кът. Там, 
сред сувенирите на големите християнс-
ки празници, свещи, миниатюрни 
вазички с цветя, нареждах снимките на 
деца, внуци и неговите. Понякога ги 
размествах така, че да излязат напред 
онези, които бяха свързани със събитие-
то на седмицата: раждане на дете, 
годишнина, рожден ден, помен. Смест-
вах и дребните му лични вещи, 
разглеждах ги отново и отново. 

Това била любовта значи: да не мо-
жеш да забравиш. А защо, моля ви се, 
само четиридесет години? Нима не мо-
жеше да се събуждаме един до друг поне 
още десетина?!? Кого да питам? Него 
най-малко. Дали вярвам, че се рее някъ-
де в безкрайния светлинен лъч над 
земята и ми нашепва, че още ме обича? 
Разбира се, той умееше това и приживе, 
правеше го нежно, добродушно и истин-
ски. 

Като дете ме дадоха на цигулка. Не че 
не свирех старателно като всички седем-
годишни, но по-ми харесваше да сложа 
сака на гърба и ида на басейна да плу-
вам. Пред блокчето ни имаше кошове за 
баскетбол на червена сгур само. Много 
топки и кецове скъсах там, играейки 
почти винаги сама, упорито тренирах 
тялото и волята си. Мислех и се надявах 
да стана добра. Цигулката и родителите 
ми обаче не отстъпваха. Когато се оже-
нихме, глупаво я захвърлих на тавана, 
където беше и тази на баща му. Как ще 
свиря пак, сериозна жена с две деца и 
кариера? На няколко пъти през години-
те подновявах усилията, докато той не 
ми купи нова, и вече на години не тръг-
нах да преоткривам класиците. Свирех 
му вечер, в зимните нощи, застанала на 
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прага на стаята, а той се оставяше на 
дрямката, блажено изнурен от измина-
лия „морски“ ден. Не казваше нищо, 
само леко и учтиво се подсмихваше. 

Сега, когато вече го няма, пренесох 
навика и в лятната нощ. Когато се стъм-
ни, загасях лампата и музиката се 
разнасяше през стените, чак до гората. 
Силно ме конкурираха само щурците, 
които все пак се оказват по-
издръжливите изпълнители. 

Това значи била любовта: да го тър-
сиш настойчиво всред искрящите 
звездички на небосклона в тиха вечер и 
да питаш наивно от дълбините на душа-
та си: къде си, къде си-и-и?!? Или в 
последните му дни, повдигайки изтоще-
ното му тяло и натискайки 
кислородната маска върху измореното 
лице, от което ме гледаха безмълвно 
прекрасните, големи зелени очи. Легло-
то – болничното, беше съвсем тясно за 
двама ни и никога не сме били по-близо 
един до друг от онези ранни мартенски 
дни и нощи. Силите му стигаха само да 
гали китката ми... 

Знае ли сега, че цъфна червената роза 
на арката? По-прекрасна никога не е 
била. Иска ми се да я види отгоре и той, 
защото това значи била любовта. 

 

ЕДИН НАНИЗ ПЕНДАРИ 
 
ХРИСТО ИВАНОВ 
 

1. 
Никак не ми се разказва тази история, 

която очерня рода ми и още предизвик-
ва страх дълбоко в мен, но бях 
предизвикан. 

Един мой познат наскоро ми пред-
ложи да чета книга за партизаните… 
Една от онези книжки, в които се опис-
ват „геройските“ им дела и с които ни 
възпитаваха, когато бяхме деца… Да не 
повярва човек, че още се намират хора, 
които четат такива истории, че и си ги 
разменят… 

А мен, преди 50 години, дядо ме отка-
за от партизански четива с този разказ. 

– Дебела книга си зачел, Ичо? 
– Да дядо, казва се „Мургаш“ и вчера 

си я купих. 
– То Мургаш, е един от малкото неп-

реименувани Старопланински върхове, 
сигурно го пазят, за да го прекръстят 
като умре Хрушчов. 

– Тази книга, дядо, е за партизанския 
отряд „Чавдар“… И, понеже, около този 
връх са се крили, авторът й Добри Джу-
ров, така я е озаглавил. 

– А според мен, името на върха е из-
ползвано, за да се подчертае, че делото 
им е на висотата на върха. И отряда са си 
кръстили на Чавдар войвода, за да под-
чертаят колко им е право делото, както 
този войвода е бил защитник на народа, 
и те по аналогия искат да покажат, че са 
такива защитници. „Защото кой не знае 
Чавдар войвода, кой не е слушал за не-
го?“ 

– Е, дядо, знам, че не ги обичаш ко-
мунистите, но все пак хората са излезли в 
балкана и са си жертвали живота за иде-
алите си. 
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– Да бе, жертвали си живота! Ако не 
нападнат някой важен обект, а те и поч-
ти не нападаха такива – никой не ги 
закачаше, докато беше жив цар Борис. 
Даже аз предполагам, че той имаше спо-
разумение с тях, да организират това 
партизанско движение, за да има оправ-
дание пред Хитлер, че не може да 
изпрати войски на източния фронт, 
защото трябва да се бори с партизаните. 
Царят беше двуличен, хем уж сме с гер-
манците, а и с руснаците не скъса 
дипломатическите отношения. Сигурно 
се надяваше, а може и да му бяха обеща-
ли руснаците, че ще му запазят престола. 
А как да си обясним това, че той не се 
страхуваше от тях и се движеше с колата 
си без никаква охрана?! Явно си имаха 
някакви договорки. А будалите ставаха 
партизани. И от нашия род има един 
такъв будала, и то точно в този отряд, 
при Добри Джуров. 

– Наистина ли, дядо, имаме такъв 
всенароден герой? Защо досега не си ми 
разказвал нищо за него? 

– Защото не е за разказване, и защото 
той лепна на рода ни най срамното пет-
но. Това направи Иванчо, синът на брат 
ми Гено. Уби майка си и баща си, за да 
открадне един наниз с пендари, който да 
даде на партизаните, за да си купят оръ-
жие. 

 

2. 
Дядо се умълча, а после продължи. 
– Тя, историята, е с предистория. 

През 1915 година най-малкият ми брат, 
Лазар, се сгоди за едно момиче от с. Кал-
тинец, но не успяха да се оженят, защото 
ни мобилизираха. Аз, както и в Балканс-
ката война, бях ординарец в Щаба на 
Трета армия, а Лазар го пратиха на За-
падния фронт. Една нощ сънувах много 
лош сън, викам си, нещо е станало в къ-
щи. Станах, обадих се на дежурния, взех 

си коня и от гарата на Г. Оряховица, 
където ни беше Щабът, за десет минути 
си отидох у дома. Надникнах в стаята на 
жената и децата – нищо, спят си спокой-
но. Погледнах в стаята на мама и татко – 
и те си спят спокойно. Прибрах се успо-
коен в Щаба, но след два дена дойде 
телеграма, че брат ми е загинал при гр. 
Гниляне точно в този ден, когато съну-
вах лошия сън. 

След войната баща ми ни събра – 
мен, братята ми Йордан и Гено, и сестра 
ми Мария. Каза ни, че тъй като след 
смъртта на Лазар аз съм останал най 
малкият син, то аз ще остана в бащината 
къща и ще догледам родителите ни. По-
големите ми братя вече си бяха построи-
ли къщи и живееха отделно. Проблемът 
беше, че и на мен, и на Лазар, татко вече 
ни беше приписал както и на тях, двор-
ни места по 4 декара. А сега аз получавах 
още готова къща с три декара двор. Тат-
ко каза, че такъв ми бил късметът. Аз, 
каза, наречено няма да връщам назад, 
дори дворното място на Лазар остава за 
годеницата му, въпреки че тя се беше 
омъжила за друг човек, от Лясковец. 

От това решение не баща ни най-
недоволен остана брат ми Гено, защото 
неговата жена беше най-алчна. Отдръп-
наха се. 

През лятото на 1927 година почина 
майка ми Стефка. Жените я приготвиха 
за погребението и й сложихме за пос-
ледно наниза с пендарите. До късно 
вечерта идваха роднини, накрая всички 
си тръгнаха, аз заключих и си легнахме 
по стаите. Тъй като беше топло, бях оста-
вил горните крила на прозореца 
отворени. А и да се проветрява, защото 
умрелият човек мирише лошо. 

На сутринта ставаме и гледаме, че 
пендарите ги няма. Докато сме спали, 
някой беше влязъл през малките про-
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зорчета. Тате каза, че според него това е 
работа на Гено или някое от момчетата 
му. Но дори да не са те, някой друг вът-
решен човек го е направил; някой, 
когото познават кучетата. Чудим се как-
во да правим, погребение ли, полиция 
ли да викаме? Накрая тате каза халал да 
са им, дано да се наситят на пари. Няма 
да казваме на никого, защото ще се из-
ложим, а и ще зачерним някой от 
роднините, да гние по затворите. Така и 
направихме. Освен аз, тате и баба ти, 
никой не разбра за кражбата. 

 

3. 
Дядо въздъхна тежко, погледнах ги 

видях, че очите му са овлажнели. 
-Не било писано да остане тайна. 

През 1943 година някой уби брат ми 
Гено и жена му. Влязъл през нощта, а те 
били сами, защото единият им син беше 
заминал градинар в Белград, другите 
бяха в София и Варна на работа. Чичо 
ти Ангел, и той не бил вкъщи, но него 
пръв го хванаха и го пребиха в полиция-
та, счупиха му краката, затова така ходи. 
Ама той като не знае нищо. После каза-
ха, че този им син, който беше в София 
на работа – Иванчо, е станал партиза-
нин, за да не го хване полицията. 
Полицаите казаха, че в къщата няма 
никакво злато и ние разбрахме, че оби-
рът е бил заради пендарите на прабаба 
ти. 

След 09.09.1944 г. като слязоха, Иван-
чо се появи на село, „ни лук ял ни лук 
мирисал“. Някой, обаче, подшушнал на 
милиционерите, че това е вероятен уби-
ец и крадец и като го подхванали, всичко 
си признал. Оправданието му било, че 
искал да даде жълтиците за оръжие на 
партизаните. За двойното убийство го 
осъдиха на 20 години затвор, вместо да 
го осъдят на смърт. Скоро ще го пус-

нат… Сега стана ли ти ясно, защо не си 
знаел нищо за този „всенароден герой“? 

– Да, стана ми ясно… Не съм предпо-
лагал, че може да има такива партизани. 

– Не си предполагал, защото кому-
нистите никога няма си признаят, че са 
имали сред партизаните и такива боклу-
ци. Ето, ние знаем за един, а колко са 
другите, за които не знаем? В тия книги 
пишат само колко са велики, колко са 
безпогрешни. Но ние знаем, че тия звер-
ства, които извършиха след 09.09.1944 г., 
могат да ги извършат само такива, като 
моя племенник. Затова ти казвам, че не е 
изключение. 

– Дядо, отщя ми се да я чета тази кни-
га. Ти ми обърна понятията на сто и 
осемдесет градуса. 

 

4. 
Не знам дали мина и година от този 

случай, когато един ден някакъв непоз-
нат за мен човек влезе у нас. Един такъв 
дребен, смачкан, но върти очички като 
лисица. От пръв поглед – неприятен 
човек. Бяхме само с дядо ми, който си 
работеше в градината. И този човечец ме 
пита: 

– Момче, тук ли е чичо Христо? 
– Да тука е, сега ще го извикам от гра-

дината. 
Казах на дядо ми, че някакъв непоз-

нат човек го търси. Той си остави 
работата и дойде. Направи ми впечатле-
ние, че му стана неприятно, като го видя 
кой е. И го почна отдалеч. 

– Ти защо си дошъл, да видиш брат 
ти Ангел как цял живот се мъчи заради 
тебе ли? 

– Ама аз, чичо, си излежах присъдата, 
понесох си отговорността. Нали и господ 
дава прошка? 

– Боже, и ти ли ще ми говориш за 
господ, нали комунистите не вярвате в 
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господ? Като уби майка си и баща си, не 
се ли сети, че има господ? 

– Аз, чичо, нямах избор. Тате ме зап-
лаши, че ще ме предаде в полицията, 
задето съм станал комунист, за да ме 
разпитат и да издам останалите другари. 
А ти, чичо, знаеш как разпитваха в по-
лицията. А и се опъваше и не искаше да 
ми даде пендарите. Като го убих, мама 
набързо ми ги даде. 

– Добре, а нея защо я уби? 
– Ами, тя вече беше свидетел на 

убийството на баща ми и много писка-
ше, а това щеше ми попречи да 
избягам… 

– Я да те питам аз, а ти откъде знаеш 
за пендарите? 

– Е как няма да зная, нали аз помагах 
на тате да ги откраднем от вас. Вечерта 
като умря баба, си бяхме легнали. Мама 
се върна от вас и започна да шепне нещо 
на тате. Чух като й каза, че той през мал-
кото прозорче не може да влезе някъде. 
Тогава мама му вика да ме вземе и мен. 
Тате ме сръга да ставам. Влязохме във вас 
и той хвърли на кучетата по един комат, 
да мълчат. Стъпих му на рамената и 
влязох през прозорчето. Взех от баба 
пендарите, сложих един стол пред про-
зореца и се прикачих обратно, а тате ме 
пое. Мама ни чакаше пред къщи и като й 
каза тате, че сме успели да откраднем 
пендарите, тя ни прегърна щастлива. 
Най-сетне каза – възтържествува правда-
та, защото всичко било за вас със 
стринка, ако и тези пендари останели за 
вас, щяло да бъде много несправедливо. 

– И после, ти какво направи с тях? 
– В София ги продадох на един евре-

ин и по-голямата част от парите 
предадох на касиера на партийната ор-
ганизация, за да се закупи оръжие за 
партизаните. Още като получихме така-
ва задача от партията, да търсим пари за 

оръжие, аз се сетих за тези откраднати 
пендари и си викам, защо да не постигна 
две цели, като ги взема? Първо, да се 
отървем от тези прокълнати крадени 
пендари, и второ, да се издигна в очите 
на другарите. 

– Е много се издигна. Ама и ти като 
моя Георги сте много заблудени, че пар-
тията е опряла до вашите мизерни пари. 
Тази партия след 1917 г. се издържа от 
руснаците. А те имат реки от нефт и 
злато. И подставени банки имат в целият 
свят. Иначе как се печатат вестници, 
книги и списания, с които да ви проми-
ват мозъците толкова години? Как се 
плащат заплати на журналисти и писа-
тели? Ръководителите ви си живееха 
доста охолно. Ама то трябва да имаш 
малко акъл, за да си зададеш някои въп-
роси. Сега да отидеш и да паднеш на 
колене пред брат ти Ангел и да го мо-
лиш за прошка, че човека цял живот се 
мъчи заради тебе. А после, като си тръг-
неш за гарата, да се отбиеш на гробовете 
на майка си и баща си и там да колени-
чиш и да се молиш да ти простят, 
защото ти си техен продукт. Те така те 
възпитаха. 

– Благодаря ти чичо, остани със здра-
ве. 

 

5. 
Тръгна си племенникът на дядо ми, а 

аз му викам: 
– Мале дядо, какъв лош човек. Говори 

за убийството на родителите си, все едно 
говори как е заклал две пилета. Беше ме 
страх, като му говориш така, да не ни 
направи нещо. 

– А, ще ни направи! Аз защо я държа 
тази мотика? Като видях кой е дошъл си 
викам, я аз да не я оставям мотиката в 
градината. Ама сега са го посмачкали в 
затвора, ти да беше го видял след девети 
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септември колко беше наперен. Сякаш 
целият свят му беше в краката. 

– Само не можах да разбера какво 
имаше предвид когато каза, че и татко е 
бил заблуден, като Иванчо? 

– И баща ти се беше хванал на кому-
нистическата пропаганда и беше станал 
ремсист с още трима негови набори – 
Тодор Йорданов, Станко Делиев и Кольо 
Маймарев. И те, сополишляците, съби-
рали пари за оръжие на партизаните. Те, 
дето два лева не са изкарали през живота 
си. Освен да откраднат от бащите си, 
откъде ще съберат пари? През зимата на 
1942 г. стана провал в партийната и рем-
совата организация на Горна Оряховица 
и тях ги предали. Дойдоха и ги арестува-
ха. Съдраха им кожите от бой в 
полицията. Баба ти по цял ден ревеше, 
да съм намерел начин да го освободя. 
Нали съм познавал околийския начал-
ник. Наложи се да ипотекирам едно 
дворно място, за да взема заем от банка-
та. С част от парите платих подкуп на 
околийския началник, за да пуснат баща 
ти като непълнолетен. А другата част 
дадох за лекарства. Като го докарахме с 
чичо ти Марин, заклах една овца и с 
кожата го завихме. Това много му помог-
на и за един месец стъпи на крака. 

Дядо помълча малко, погледна ме и 
продължи: 

– Като си направя равносметка, какъв 
е резултатът от дейността на БКП за 
моето семейство? Какво излиза? Убит 
брат и снаха, разбит живот на племен-
ника ми – 20 години в затвора, баща ти 
пребит и заем от банката, за да го осво-
бодя и лекувам, баба ти с разбити нерви. 
А накрая ни взеха земята и животните, за 
да ни направят тотално зависими от тях. 
Хайде сега, ти ми кажи за какво да ги 
обичам комунистите? 

 

КАЛПАКЪТ  
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 
Рано сутринта, както метял двора, вя-

търът му грабнал калпака.  
Хукнал младият мъж да го гони. Ти-

чал, тичал и аха да го хване, вятърът пак 
му подхващал калпака и отново го пона-
сял напред. Сякаш игра си играел с него. 
По някое време човекът се запитал:  

– Абе, за какво ми е притрябвал тоя 
протрит калпак? Що ли не взема да се 
върна?  

И аха да се върне, но се сетил:  
– Да, ама как ще обяснявам на жената 

къде съм си забравил калпака? – И про-
дължил да тича подир него.   

Надвечер вятърът се завъртял, подел 
калпака нагоре и го закачил на върха на 
високо дърво. Мъжът до мръкване се 
мъчил да се качи на дървото, но все не 
успявал да стигне клоните, за да се из-
тегли нагоре. В тъмното било опасно 
повече да опитва. Наложило се да пре-
нощува под дървото. През нощта се 
пробудил и пак си помислил:   

– Що не взема да го зарежа тоя прот-
рит  калпак?   

А после:  
– Да го зарежа, ама след като цял ден 

и цяла нощ ме е нямало, какво ще кажа 
на жената? Къде съм бил? Как ще ми 
повярва, че все тоя протрит калпак съм 
търсил, а пък се връщам гологлав. Не, 
сега вече съвсем не мога да се върна без 
калпака!   

На разсъмване направил още някол-
ко опита да се качи на дървото, но пак не 
успял.  Сетил се да натрупа камъни, да 
стъпи на тях и така да се хване за клони-
те. Това му отнело още цял ден, понеже 
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наблизо нямало камъни и се наложило 
да ги носи отдалеч. През нощта от мисли 
не могъл да заспи.  

– Как ще обясня на жената за какво 
толкова ми е бил тоя протрит калпак, та 
два дни  и две нощи да го търся? И аз да 
съм, и аз няма  да повярвам. Но все пак 
ще е много по-добре да се върна с калпа-
ка, отколкото без него, защото тогава 
хептен няма да ми повярва.  

На следващата сутрин се покатерил 
по камъните, преметнал крак на първия 
клон, а нататък вече било по-лесно. Из-
качил се до върха, нахлупил си калпака 
и слязъл от дървото доволен, че вече 
можел да се върне вкъщи. Жена му дори 
и да се усъмни, все пак с калпак се връ-
щал. В този момент осъзнал,  че нямал 
никакъв спомен за пътя и не знаел накъ-
де да поеме. Опитал се поне да си 
припомни с гръб или с лице бил към 
слънцето, докато тичал подир калпака, 
но и това му избягвало от ума. Ужасил се, 
че ако тръгне в обратната посока, съвсем 
ще се отдалечи и тогава никога нямало 
да си намери дома. 

Така и станало. Обикалял нещастен 
света,  но в дома си така и не се върнал. С 
времето  избледнели образите на децата 
и любимата му жена. Останал и в мисли-
те си съвсем сам.  

Един ден както вървял, видял в дале-
чината да се задава голям прахоляк. 
Някой препускал с все сили. Като се из-
равнили, ездачът заковал коня и 
задъхано попитал:  

– Дядо, да си видял оттук да минава 
вятърът с калпака ми?  

– Сине, не съм виждал ни вятъра, ни 
калпака ти, но ти виж мене! Връщай се 
веднага обратно, докато още помниш 
пътя, защото после може никога да не го 

намериш. Аз калпака си намерих, ама 
заради тоя дето духа още като млад из-
губих целия си живот.   

Погледнал младият мъж съсухреното 
лице, побелелите коси и приведения 
гръб на стареца и се уплашил:  

– А какво да кажа на жената? Къде ми 
е калпакът?  

– Каквото наумиш, това й кажи! Само 
се върни! По-добре е известно време да 
ти се посърди. После, после ще й мине. 
Къде ще иде? Но ти ще си у дома си. 
Няма да си пилееш живота по чужди 
пътища. 

 
„Търсачи на щастие“, автор Цонка Велико-

ва, изд. „Фараго“, С., 2020 г. 
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КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

Едно съцветие от различни книги – 
автори, жанрове, езици, издателства, 
дизайн, всяка от които заслужава внима-
нието на читателя и погледа на 
литературоведа.  

Без да имаме претенции да правим 
цялостно представяне или задълбочен 
литературен анализ на тези творби, ще 
се опитаме да дадем представа за тях 
чрез няколко кратки словесни ескиза. 

 

ГРАДОВЕ ОТ ДУМИ / CITIES 
OF WORDS 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Градове от думи“ – една изящна ка-
то словесност, и бих казала, уникална 
книга. 

Отново успешният творчески тандем 
Александра Ивойлова – Златка Тименова 
ни изненадва с многоезично издание на 
хайку поезия.  

Стихосбирката е отпечатана в Индия, 
дело на издателство Ciberwit. Картината 
на корицата и цялостният  й дизайн са 
дело на Александра Ивойлова, а компю-
търната обработка е на С. Вълчев. 
Сборникът съдържа и няколко цветни 
авторски фотографии. 

От двата края на Южна Европа – от 
София и Лисабон, Александра и Златка 
тъкат нишката на думите, която свързва 
и разделя, която съществува, за да бъде 
мост. 

Този път техните диалози са три-
езични; писани на български, хайку са 
преведени на английски и китайски 
език, за да следват градовете на духа, за 
да изградят оня свят от думи, към който 
поетесите ни водят. Преводите са осъ-
ществени от Mick Greer, Fannie Krispin и 
Liu Wei. 

 

 
 

Поетичният разказ следва ритъма на 
сезоните…  

Композиционно, сборникът е изгра-
ден от четири части, като всяка от тях 
започва с цветна фотография, запечата-
ла не просто кадър от моментната 
действителност, а усещането на автора за 
вечното в кръговрата на сезоните… Или, 
може би, онази характерност, с която 
само можем да осмислим преходността 
на пътя ни през времето. 

„Онази странна тръпка“, уловена от 
голи клони в небето, напъпили, но не-
разлистени: 

 

краят на февруари –  
зъзнат продавачите  
на мартеници  /Александра Ивойлова/ 
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розмаринът  
е особено напрегнат, 
но още е рано  /Златка Тименова/ 
 

Първият паралел, първото докосване 
на две усещания за идващата пролет – 
онази, наша позната февруарска тръпка 
от очакването на март – с мартениците и 
шевиците по сергиите край храма 
„Александър Невски“ и вкуса на букет-
чета от кокичета и минзухар, и оня, 
другият, непознатият – с дъха на розма-
рин и сънувания силует на Лисабон…  

А после следват лятото, и есента, и 
зимата… 

„И онази бавност“, леността на лято-
то с аромат на прах, полепнал по 
жълтите павета и стръкчетата на увехна-
ла трева, на онзи зной, излъчван от 
асфалта и фасадите на сградите… 

 

по тротоарите 
полепнали сенки 
на дървета  /Златка Тименова/ 
 

най-дългият ден 
цветовете на слънцето 
по всички фасади  /Александра Ивойлова/ 
 

Думите градят усещане за вечност и 
тленност едновременно… Думите гра-
дят градовете и спомените ни за тях… и 
за нас – една отминала, повтаряща се 
цикличност… 

„Есен, винаги“… Краят на ваканция-
та; новото начало, носталгията по бавно 
отминаващите часове на сиестата, по 
плясъка на вълните и полепналия пясък 
върху телата… или – споменът за тръп-
ката към онова, което предстои, което 
искаме да изградим, да създадем… 

 

дворът на училището 
сюрия деца ме викат 
в друго време  /Александра Ивойлова/ 
 

един глас връща 
времето назад – 
фадо  /Златка Тименова/ 
 

Тук гласът е този, който движи въоб-
ражението, емоцията; гласът разслоява 
битието и води към другото време, към 
другото Аз, или към съдбата – изживяна-
та, пропуснатата, фаталната необходи-
мост. 

„Зимен ден, помисли си тя“… И пог-
ледна през снежинките на прозореца – 
старата къща през улицата оживя… 

 

първи сняг 
замръзва на двора 
последната роза  /Александра Ивойлова/ 
 

дъждовни капки 
осветени от луната – 
снежинки  /Златка Тименова/ 
 

От последната роза и първия сняг, 
през новогодишните фойерверки, пое-
тесите отново се завръщат в началото – 
кварталът на детството и зимното слънце 
и плачът на бебе, с което цикълът е зат-
ворен, а изграждането свършва в 
началото: 

 

вали, вали – 
все по-далече в снега 
кварталът на детството /Александра 

Ивойлова/ 
 

облаци отнасят 
зимното слънце – 
плач на бебе /Златка Тименова/ 

 

Остава ли път за извървяване? Остава 
ли нещо недостроено в градовете на 
думите? Кой знае? 
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ПОВЯРВАХ, ПОВЪРВЯХ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Не за първи път чета поезия от Дими-
тър Пенчев. Познавам го и като автор на 
оригинална, мистично-психологическа, 
новаторска проза. Но трябва да призная, 
че новата му стихосбирка „Повярвах, 
повървях“, с подзаглавие „Поетични 
ерупции“ ме изненада приятно. Тя носи 
всички белези на една зряла, цялостна 
творба, която показва своя автор като 
поет, овладял изкуството на думите. Ли-
рическа изповед, идваща и отиваща към 
безкрая.  

Неслучайно математическият символ 
за безкрайност присъства на всяка стра-
ница от книжното тяло.   

 
66 стихотворения за любовта. 
66 импресии за чувството, което пог-

лъща и изпълва лирическия „Аз“, което 
осмисля съществуването му и обезсмис-
ля битийните лутания в търсене на 
неосъществимото… Стиховете – много 

изчистени, нищо излишно. Сгъстена 
емоция, наситена с преживяно и прово-
кираща към съпреживяване. Една книга, 
която обърква читателя още с оформле-
нието си – повярвах, повървях, или – 
повървях, повярвах?! Нестандартен ди-
зайн, каращ читателя да се освободи от 
нагласата на ежедневното и да подходи 
към текста задълбочено. Бяла корица с 
черни букви и една червена линия, коя-
то я разсича… Тази линия разсича всяка 
страница на две – текстът е центриран и 
симетрията доминира в зрителното поле 
на възприемащия – така всяка дума, вся-
ка буква и препинателен знак 
нарушават равновесието и подтикват 
към дискомфорта на размисъла. 

Оригинално е решението и за озагла-
вяването творбите – просто отличителен 
знак, маркиран стих, изтръгнат от съ-
щината на авторовото послание. И не 
само… Защото всяка поетична ерупция 
на Димитър Пенчев е безначално-
безкрайна; смисълът се променя, смисъ-
лът е различен, но същностното словесно 
изразяване остава константно. И тук 
идва ролята на мислещия читател – оня 
адресат, който трябва да прозре зад при-
видността дълбочината и различните 
смислови напластявания.  

Поетичният том излиза със знака на 
столичното издателство „Библиотека 
България“ в края на 2020 г. и с подкрепа-
та на община Панагюрище по проект 
„Панагюрище – духовност и творчество 
в едно“. Редактор е Ива Спиридонова, 
оформлението и дизайна на корицата са 
дело Моника Комарницка.  

Без съмнение, един голям успех както 
за поета, така и за издателския екип! И 
нека срещата на книгата с Читателя до-
несе много щастливи емоции на 
създателите й! 
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ТРАКИЙСКИ ПИЕСИ 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 
И трудно, и лесно се пише за книгата 

на Лиляна Райчева „Четири едноактни 
тракийски пиеси. Сонети и четиристи-
шия“, излязла през 2020 г. със знака на 
столичното издателство „ИК Огледало“ 
под редакцията Пламен Анакиев.  

Книгата е оформена от Виктор Гуцев 
със семпла корица, която привлича пог-
леда на читателя с центрираната фигура 
на антична амфора. Мотивът върху ам-
фората, навежда на мисълта, че трябва 
да отнесем въображението си към време-
то на червенофигурната керамика /VI – 
III в. пр. н. е./, когато шаблонът се раз-
чупва и изображенията напускат фриза, 
като добиват цвета на материала, от кой-
то е изработен съдът, а фонът, който ги 
откроява, става черен гланц. Фрагменти 
от фигурална керамика, характерна за 
целия архаичен и класически период, са 
вплетени като илюстрации и в книжното 
тяло. 

  

 
 

От задната корица се запознаваме с 
автора, д-р Лиляна Райчева. Гледа ни 
одухотворено лице, зад което надничат 
цветя. Тя е родена през 1930 г. в Асенов-
град, завършва медицина през 1956 г. Не 
можем да останем равнодушни към впе-
чатляващия й професионален път на 
специалист – алерголог, към научните й 
търсения и открития.  

И някак странно е, че тази биография 
е на поет, на творец, изкушен и от Кали-
опа /по-късно, в текста, ще видим по 
колко различни начини/, и от Клио, и от 
Мелпомена…  

Когато разгърнем страниците на 
книгата, ще видим, че всички музи влас-
тват, защото това не е просто сборник с 
драми и поезия, но е едно цялостно про-
изведение, което разкрива пред читателя 
многопластовия авторов поглед към 
древната история, философия, изкуство 
и мистика на земите, родили тракийска-
та цивилизация. 

Задълбоченият анализ на Георги 
Цанков и предговора на автора въвеждат 
читателя към проблематиката на сбор-
ника, но не могат да го подготвят за 
пътешествието към дълбоката древност, 
което го очаква. 

Пиесите са кратки, историите, които 
разказват – завладяващи, развръзките – 
изненадващи. Те са плод както на авто-
ровата фантазия и пристрастия, така и 
на сериозни анализи и проучвания, по-
чиващи на научни открития и разкопки. 

Изключително удоволствие е да бъ-
дат прочетени; бих казала – авторовият 
текст и читателското въображение са 
достатъчни, за да бъдат „гледани“ без 
посредничеството на театрална или 
филмова реализация. Ще спомена загла-
вията само като илюстрация на широкия 
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спектър на засегнати теми и пространст-
вено-времеви  диапазони – „Филип 
Македонски и жреците на Одесос“, „Ме-
да и Котела“, „Лизимах и Дромихайт“, 
„Вологез и Родопис“. 

Интересно построен е и поетичният 
цикъл „Сонети и четиристишия“. Тук, 
след посвещението-въведение, изградено 
от две четиристишия, всеки сонет е 
предхождан от своя концентриран чети-
ристишен екстракт, който понякога 
въвежда читателя в основната тема, а 
понякога я пояснява, а друг път… Е, 
просто – прочетете книгата! 

Но, преди да завърша, ще кажа още 
няколко думи.  

Лично за мен, като филолог и учител, 
преподавал дълги години древногръцка 
литература и естетика, интерес предс-
тавляваше и авторовата гледна точка в 
двете статии, с които завършва сборни-
кът – „Какво е космогоничен мироглед? 
Ритуали. Митове. Как се ражда поезията, 
драмата, културата?“ и „Как се раждат 
изкуството, поезията, драмата, театърът, 
културата“.  

Но, сигурна съм, че те, както и целият 
том, ще бъдат добро четиво за всеки, 
изкушен не само от литературата, но и 
от историята и археологията; не само от 
поезията и драмата като изкуство, но и 
от техния отблясък върху развитието на 
обществото, религиите, философията, 
върху архетипното несъзнавано и опита 
да бъда осъзнато, от търсенето на място-
то на днешните морално-етични 
напластявания, които са в основата на 
европейското развитие и световната съв-
ременна цивилизация.  

Нека пожелаем добър път на автора и 
нейната книга към читателя! 

 

ПОРТРЕТИ С ДУМИ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 

Още когато прочетох обръщението 
на проф. Цонка Великова към българс-
ките хайджини, което публикувахме в 
брой 4/2020 по повод отбелязването на 
20 години от създаването на Българския 
хайку съюз прозрях през редовете една 
заразяваща виталност, един ведър пог-
лед към живота и изкуството, които не 
пречат на дълбокото проникване в тях, а 
по-скоро създават своеобразен контраст, 
който още повече подчертава мъдростта 
в преценката и осъзнаването на битий-
ните категории в тяхната цялост. 

Ето защо бях много щастлива, когато 
получих като подарък четири книги на 
Цонка Великова, издадени през послед-
ните две години.  

 

 
 

Първото впечатление е тяхната 
изящност като полиграфически продукт 
и дизайн, като подбор на хартия, цвето-
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ве, изображения, шрифтове. Книги, кои-
то „искат“ да бъдат четени и докосвани.. 

А след това… 
Не, не се бях излъгала.  
Всеки досег с писаното слово на Цон-

ка Великова носи едновременно усещане 
за радост от живота, носталгия по пос-
тигнато-недостигнатото и печал. Защото 
авторовите послания са есенцията на 
преживяното, белязани от мъдростта на 
небезцелно отминалите дни. 

И тези четири, неголеми по обем 
книги с поезия и проза нарисуваха пред 
мен портрета на своя автор, който искам 
да споделя с читателите на списание 
„Картини с думи и багри“. 

 

ТЪРСАЧИ НА ЩАСТИЕ 
 

„Търсачи на щастие“ излиза през 
2020-та със знака на издателство „Фара-
го“, София под редакцията на Иванка 
Попова-Велева. 

Въпреки написаното по-горе, не бях 
подготвена за този сборник на Цонка 
Великова. 

Не съм от хората, които искат непре-
менно да категоризират нещо, преди да 
се опитат да го разберат; преди просто 
да го „опитат“… И все пак. 

Тръпчиво-горчиви са тези съвремен-
ни приказки, във всяка от които ясно 
прозира поуката, но не толкова лесно се 
отгатва решението на възловия проблем. 

Няма да кажа, че мога да определя 
жанра на разказаните истории. Ще спо-
деля само, че от разговорите си с 
авторката разбрах, че често сюжетите на 
тези истории са взети от живота, макар 
някои от тях да са измислени или заимс-
твани от стари сказания, преосмислени и 
преразказани, с едно ново звучене и пос-
лание.  

Измислени или не, в тях откриваме 
себе си – нашето лутане, нашето търсене 
на смисъл и щастие, нашият път към 
себе си, или към себеосъществяването си. 

Още тук ще кажа, че това се отнася не 
само за прозата, но и за поетичните и 
философски измерения в творчеството 
на Цонка Великова. 

Аз открих собствените си разпилени 
житейски пътеки, трескавото търсене на 
„правилния път“, или на завръщането – 
към дома, към корена, към същността, в 
поместения в настоящия брой на списа-
нието разказ „Калпакът“. А направеният 
подбор на стихове, с които представяме 
поетичната книга „Свитъци на придом-
ната дама“ също не е случаен – това е 
огледалото, в което намери образа си 
Надежда Александрова. 

Ще продължа със следващата книга, 
която прочетох… 

 

МНОГОЛИКИЯТ ДЪЖД 
 

„Многоликият дъжд“ – двуезичен 
хайку портрет, издаден от издателство 
„Фараго“, София през 2020 г., също под 
редакцията на Иванка Попова-Велева, а  
преводач на английски е Нина Николо-
ва. 

Корицата е като прозорец, през който 
ще видим „Негово Величество Дъждът“, 
който проговаря двуезично с многоли-
кия глас на автора.  

Хайку стиховете са структурирани 
като своеобразни ескизи, които изграж-
дат цялостния портрет на стихията, 
която е благодат и унищожение, но без 
която не можем: „Аромат на липи“, 
„Нажежени плочници“, „Капризни нас-
троения“, „Бодливи капки“, „Накичени 
локви“, „Къщи под дъжда“, „Огледала за 
слънцето“, „Развеселени капчуци“, „Ча-
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дъри без почивка“, „В прегръдките на 
вятъра“, „Стъпки в дъжда“, „Жаби на 
диета“, „Облаци на път“, „Усещане за 
дъжд“, „Аплодисменти за дъжда“, „Аз и 
дъждът“, „Многоликият дъжд“… 

Но всяко от тези заглавия говори не 
само за дъжда, а за характера на поетеса-
та, която улавя и предава на читателя 
усещането си за пролет, лято, есен, зима, 
за градския пейзаж и за природата; весе-
лието, умората, закачката, мечтата, 
съпоставянето,  себепознаването – като 
отражение и продължение на стихията 
дъжд… 

Така портретът на дъжда се превръща 
в автопортрет на лирическия „Аз“ – оня 
дълбок поглед, който следва двупосоч-
ното навътре/навън, за да види/усети 
недоловимите нюанси на универсума. 

Именно с това е била докосната и то-
ва е уловила и Зорница Харизанова, 
която направи подбора на хайку стихо-
вете, с които представихме поетичния 
сборник в настоящия брой. 

 

ЗАЩОТО 
 

„Защото“… Една малка книжка джо-
бен формат на издателство „Архимед-2“, 
която излиза през 2019 г. под редакцията 
на Юлияна Дамянова. Графичният ди-
зайн е на Камелия Николова, която е 
използвала както за корицата, така и в 
книжното тяло снимки с художествени 
мозайки на проф. Илия Илиев. 

„Защото“, до настоящия момент е 
трилогия с тристишия, на които не се 
наемам да определя жанра, но които 
поразяват читателя с разнообразието на 
темите и многоликостта на нюансите и 
посланията. 

Ще цитирам само няколко, които да-
леч не изчерпват дълбочината на 

проблемите и търсенето и осъзнаването 
на възможните причини, следствия и 
решения. 

Ето нравоучителното: 
 

защото 
не може да правим, което не трябва, 
а да очакваме да стане каквото желаем  
 

И онова, което е разбрано от живота: 
 

защото 
не е прегръдка 
ако сме угасили пламъка 
 

Дълбоко философското, изплъзващо-
то се: 

 

защото 
не можем да стигнем някого, 
който и от себе си е далеч 
 

И простичкото: 
 

защото 
усмивката 
проветрява душата  
 

СВИТЪЦИ НА ПРИДОМНАТА ДАМА 
 

„Свитъци на придомната дама“ бе 
първата книга, която започнах да чета и 
последната, която прочетох. Издание на 
издателство „Фараго“, с редактор Ваня 
Баева и художник Йорданка Гойчева-
Илиева 

Стихосбирка, която разказва една 
житейска история, развита в пет фази. 
Композиционно е изградена от шест 
части, наречени от автора „свитъци“ – 
„Осиротелият щурец“, „Влакът за някъ-
де“, „Пъпна връв“, „От какво побеляват 
косите“, „Неразкрасен живот“ и „Но“.  

Всеки от първите пет започва и за-
вършва с тристишие, което носи 
белезите на хайку, без да бъде хайку. Но 
в тези кратки въведения и епилози се 
съдържа концентратът на онова, което 
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съпреживяваме с автора – петте цикъла 
на самостоятелния ни живот – откъсва-
нето, пътят нагоре с всичките му 
разклонения и колебания, зенитът, в 
който разцъфтява същността на стреме-
жа ни, пътищата след това, които водят 
до равносметката – удовлетворение, гор-
чивина… Дали? 

Това ли е животът? Екзистенцията в 
мига, който сме съхранили в паметта? 
Или осъзнаването на съществуването ни 
в мига, който преживяваме? Проекция 
ли е днешното ни „Аз“ на онова „Аз“ от 
отминалите застинали в съзнанието 
случки… 

Житейските пътеки на придомната 
дама изглеждат иносказателно-далечни 
– като цивилизационно пространство и 
време.  

Авторът внушава чрез избраната 
форма и стил, както и чрез конкретния 
изказ една източна чувствителност и 
естетика, да; но това не е всичко. Едно 
съзнателно отместване на ракурса дава 
друг прочит, друго разбиране – както на 
историята в стихосбирката и конкретния 
стих, така и на емоцията, и на избора.  

За да видим дълбокия копнеж по 
онова, което сме изгубили по Пътя, тър-
сейки Друго. Все едно как ще наречем 
това „Друго“ – дали ще го назовем „Ис-
тината“ – за живота и себе си, дали 
„Любовта“, дали „Щастието“… все едно 
– то ограбва миговете, които сме отрони-
ли или захвърлили след себе си. 

В края на петия свитък правят впе-
чатление няколко стихотворения, които 
са отхвърлили източната краткост, в 
които поетесата разкрепостено и почти 
разточително споделя своя свят: „Обре-
ченост“, „Кредо“, „Тук съм да опитам 
всичко“, „Самоорисване“, „Вратата“. 

Именно те отварят пред читателя врата-
та към дълбоката съкровена същност на 
лирическия „Аз“, към онова, което е 
съзидателната сила на автора – взаимо-
действието на енергиите по оста 
„даденост-промяна: „Ти, животът, на 
който сме обречени…“; „… и винаги да 
съм на своето си място.“; „… защо да 
пропилея това, което ми е отредено?“; 
„И вярна на себе си да бъда“, от една 
страна. И от друга:  

 

„Ти, който и да си, 
почукай с поглед на вратата, 
която, след дългото очакване, 
винаги открехната държа.“ 

 

Последният свитък е различен.  
Съставен е от 24 петстишия, изграде-

ни по схемата „Но“ – „Дали“ – „Или“ – 
като всяко от тях съдържа противоречи-
вите характеристики на основни, както 
за автора, така и общочовешки понятия, 
чувства, концепции. 

Без последното, чието многоточие ос-
тавя отворен финал за цялата 
стихосбирка. 
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ХАРАЛАН НЕДЕВ 
 

Приятно бях изненадана, когато по-
лучих с посвещения четири авторски 
книги от Харалан Недев, издадени през 
последните две години. Няма да скрия, 
че с него ни свързва дългогодишно твор-
ческо общуване, което винаги ме е 
изпълвало с положителна енергия. 

Не за първи път пиша за творчеството 
на Харалан Недев /както читателите си 
спомнят, наскоро го представихме в 
рубриката „На фокус“/, но истината е, 
че всеки път откривам нови  пластове в 
дълбините на неговите поетично-
философски пространства. 

 

 
 

СВЕТЛИНА НАД ХОРИЗОНТА и ОЗАРЕНИЯ 
 

Ще започна този словесен портрет със 
стихосбирките „Светлина над хоризон-
та“, издание на издателство „Луна“, 
Габрово, 2018 г. и „Озарения“, издадена в 
Троян през 2020 г., двете под редакцията 
на инж. Стефка Тилева, художествено 
оформени и предпечатно обработени от 
автора. 

Две малки книжки, подчинени на те-
мата за Божественото проявление, която 
е движеща сила и на авторовото вдъхно-

вение, и на неговото наситено, силно 
послание към читателя. Не бях подгот-
вена за това лице на Харалан Недев, не 
очаквах да срещна него като поет-
проводник на Бога. Всъщност, тук авто-
рът е и публицист, и изследовател, и 
философ, и проповедник; той е и искре-
но вярващ. Но аз искам да вникна в 
същината само на поета и неговата съ-
вършена поезия. 

В „Светлина над хоризонта“ прави 
впечатление формата на 17-те стихотво-
рения, всички изградени като 
нетипични сонети в шекспиров стил. 
Римите са чисти, изненадващи, картин-
ни, а сонетният ключ е запомнящо се 
послание, с дълбок нравствен смисъл, 
който кара читателя едновременно да се 
замисли и възвиси.  

Дуалното противопоставяне на вяра-
та с научните постижения и открития е 
ключът и към цялостното авторово вну-
шение, но дуализмът не спира дотук. 
Харалан Недев остава верен на търсени-
ята си по осите добро-зло, морално-
неморално, истина-лъжа. 19-те стихотво-
рения от „Озарения“ отново са 
нетипични сонети с 18 стиха, като в пос-
ледните два е изведена есенцията на 
цялостното послание. Съвършени като 
постройка, рима, ритъм и пълнота на 
метафоричното изразяване. 

Докато опитът да бъде даден едноз-
начен отговор на основния философски 
въпрос за първичното в системата ду-
ховно-материално е до голяма степен 
спекулативен в „Светлина над хоризон-
та“, то в „Озарения“ авторът приема 
предизвикателството наред с поезията да 
използва и есето като начин за изразява-
не на позиция, разбиране и житейско 
кредо. Бих казала, тук по-успешно е пос-
тигната авторовата цел, в сравнение с 
опита му да наложи посланието си чрез 
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изваждане от контекста на целия жизнен 
път на отделни фрази от определени 
ключови учени и мислители, които са 
използвани в първата стихосбирка. 

 

КУКУРИГУ. САТИРА 
 

На пръв поглед, съвсем различен е 
Харалан Недев в „Кукуригу. Сатира“, 
която излиза със знака на издателство 
„Луна“, Габрово през настоящата, 2021 г., 
отново под редакцията на инж. Стефка 
Тилева и с художественото оформление 
на автора. 

Остра, изгаряща сатира.  
Скалпел, който дълбоко прониква и 

реже възпалената, гнояща плът на об-
ществения недъг. Като се замисли човек, 
здраво място в организма на българското 
общество няма. И огънят на поезията 
няма да го спаси – може би само ще осве-
ти онова, в което се спъваме без да 
виждаме в ежедневието си. 

Както винаги, майстор на стихосло-
жението, и със сатиричните си творби 
Харалан Недев дарява на читателя звъна 
на римите, а стройният напев на ритъма 
ни увлича и болезнено усещаме как се 
смеем над собственото си безсилие, пре-
върнало ни в безразлични, цинични 
оцеляващи, изгубили желанието си да се 
преборят за един по-достоен живот в 
един по-чист свят. Но и тук лирическият 
„Аз“ търси моралните избори, противо-
поставя ги на грозното, отблъскващото. 
И тук вододел става ръбът на дуалността, 
а решението – след възприемането на 
цялостната картина на Универсума, да 
различим правилното от грешното. 

В тази сатирична стихосбирка авто-
рът не търси изход от съществуващото 
неприемливо състояние на зло, което ни 
обгръща, нито подтиква към търсене. 

Дали защото вече е намерил собстве-
ния си изход по озарената пътека на 
вярата? Или защото е изгубил надежда-

та, че нашето общество може да бъде 
спасено – все едно дали чрез изцеление, 
или чрез промяна, а именно – чрез ця-
лостно разчистване на съществуващата 
институционализирана корупционна и 
тоталитарна практика. 

 

БЛАГОДАРЯ 
 

Ще се спра накратко и на най-новата 
му книга, „Благодаря“, също на издател-
ство „Луна“, Габрово, излязла тази 
година под редакцията на  инж. Стефка 
Тилева и художествено и графично 
оформена от автора. Тук е мястото да 
спомена, че 2021 г. е важна за Харалан 
Недев като година на житейска равнос-
метка, която равносметка е неизбежна 
при изпълването на всяко наше десети-
летие. На 25 март т. г. се изпълва 
деветото десетилетие от неговия живот. 

Книгата съдържа 60 рецензии и отзи-
ви за книги, творчески изяви и 
творчески портрети на Харалан Недев, 
както и биографични бележки. Заглави-
ето е взето от изчерпателните думи на 
благодарност на автора към неговите 
читатели, приятели, редактори и рецен-
зенти през дългите му творчески години. 

Книгата е и пътеводител, и калейдос-
коп, и своеобразна машина на времето. 
Но въпреки това, трудно е да избродим 
и съизмерим многопластното, много-
жанрово, разнообразно като тематика 
творчество на Харалан Недев. 

За мен той остава един от малкото та-
лантливи майстори на изящната 
словесност. Въпреки огромното си твор-
чество /автор на 58 книги до момента/ 
той не изпада в многословие и поднася 
на читателите завършени, художествено 
издържани произведения. 

Нека му пожелаем вдъхновен и оза-
рен творчески път и занапред! 
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ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
 

ПОД ЗНАКА НА АСТРАЛНИТЕ 
БЛИЗНАЦИ 

 

СТОЯНКА БОЯНОВА 
МИНКО ТАНЕВ 
 

Gemini moon /„Луната на близнаци-
те” в съавторство на Франк Уилямс и 
Илияна Стоянова е изцяло иновативна 
книга. Вглеждайки се детайлно в офор-
млението, още от първата корица с 
наподобяващи двери на храм и калиг-
рафски изписаните имена, интуитивно 
долавяме и правим мимолетна алюзия с 
епиграфа на библия „Бесика”: „Врати, 
погледнете ме да мина!”. Съучастваме 
сякаш във визионерския прочит на  бра-
тя Гайд и изследванията им върху 
древното тракийско наследство по бъл-
гарските земи. 

Впечатляват фотографиите на Франк 
Уилямс и дизайнът на Илияна Стоянова. 

Спомняме си осъществените му ху-
дожествени проекти в „Time Haiku” и 
„Отвъд думите” – антология на българс-
ки и английски.  

Знаем нейните пристрастия към гра-
фичното изкуство. И двамата са зодия 
Близнаци и вероятно това е инспирира-
ло заглавието на тази малка по обем, но 
впечатляваща с откривателския си плам 
съвместна творба. Джобен формат с 28 
хайку, по 14 от всеки, отново двуезична, 
в своеобразен диалог, породен от трид-
невното посещение на Франк в София и 
възприятията му от България.  

Кратките уводни бележки на Франк, 
на българските преводачи Дарина Дене-
ва, Весислава Савова и признателността 

на Илияна Стоянова, ни правят съпри-
частни в пресъздаването на творбите.  

 
Първото хайку на Франк ни призе-

мява с ранен полет и сънливо 
ръкопляскане. Тиктакане на цифров 
часовник от утринно задръстване вдига 
емоционалния градус в своеобразния 
тристишен отговор на Илияна.  Нару-
шеното равновесие ни фокусира върху 
деня, жената с гълъбите и бастуна на 
Франк, подплашил птиците. Столични 
картини. Стара църква между небето и 
земята. Цветни мозайки в Света София 
възпяват Вяра, Надежда, Любов.  

Кръстопътно е разположението на 
България – географски, икономически,  
духовно: „кафе с кардамон / дългата 
крачка / между Изтока и Запада”. Ето го 
емблематичното хайку за Илияна в това 
съвместно издание и нейния иносказа-
телен скок във времето от сборника й 
„Островитянско хайку” до наши дни.  

Разбира се, няма как да минем без 
клошаря на излизане от храма – любим в 
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превъплъщенията си герой на българс-
ките хайджини и на софийските улици.  
Новото в случая е артистичното му пре-
откриване с погледа на Илияна към 
„единственият му блинг / стара значка”. 
Болезнена е темата за Дядо Добри, на-
ричан „Светецът от Байлово” – един от 
големите дарители за реставриране и 
поддръжка на много български христи-
янски молитвени домове със събирана от 
него милостиня. Отделя се от материал-
ното в живота, посветен изцяло на 
духовното. Именно тази посока на щед-
рост и аскетизъм е считана от мнозина за 
изключителен пример в българското 
общество. Франк: „Дядо Добри / докато 
говориш за него / буца в гърлото ми”. 
Илияна: „древни стенописи / очите на 
Дядо Добри ме гледат / от всяка икона”.   

Постройката на книжката следва ли-
нията на пристигане, разходки, 
посещения на църкви, премиера, срещи 
на чай и кафе с приятели, въздушни 
полети и завръщане в Англия. Мигнове-
нията на двамата са неочаквано 
проникновени и изненадващо парадок-
сални. Франк: „предстояща премиера 
/на излизане от кафенето / камбани 
бият.”  Илияна: „зачервени бузи/ залята 
от внимание / тя разлива сакето си”.  И 
едно хайку под формата на въпрос от 
Франк: „Рилски манастир… / ангели ли 
са изваяли / твоите стенописи?” Закач-
ливият дух и по детски палав порив е 
характерен за авторите.  Франк: „Лети-
ще София/ две свраки/ излитат от писта 
D1”.  Илияна: „второто ми аз/ изкуша-
вам се да лепна палачинка/ на тавана”.  

Познаваме творчеството на Франк 
Уилямс от предишни книги. И в тази ни 
удивлява с умението си да наблюдава 
околния свят и да ни предаде вълнение-
то и учудването си от него. Чистота, 

възвишеност, изтънченост. Хайку ин-
венциите на Илияна Стоянова са на 
места с младежка провокативност, дру-
гаде достигат до прозрение.  

Затваряме книгата и се чувстваме об-
лети от илюминации, както с хайку 
проблясъците на Франк: „тиха църква/ 
на излизане ме заслепява / ярка светли-
на”.  

 
И отново негова снимка с художест-

вен орнамент от обител, с разцъфнало 
резбовано цветче върху последната ко-
рица. Над текста на Марсел Пруст – 
един от тримата големи писатели на ХХ 
век. И призива „да сме благодарни на 
хората, които ни правят щастливи – оча-
рователни градинари, накарали душите 
ни да цъфтят.” С автограф на Илияна, 
напомнящ коледна звезда. Признателни 
сме към двамата за съпричастието. 
Амин!  

 

Франк Уилямс. Роден на 11 юни 1951 
г. в Уест Хем, Лондон, Англия. Пенсио-
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ниран служител. Присъединява се към 
Британското хайку общество (BHS) през 
1996 г., секретар на членството от 2014 г. 
до днес. Публикувал е девет колекции с 
хайку, редактирал е две антологии на 
членове на BHS и четири антологии на 
Лондонската хайку група. Съдейства за 
издаване и на други антологии. С награ-
ди и отличия от национални и 
международни конкурси. В Европейския 
топ 100 на най-креативните хайку авто-
ри. Живее в Лондон, Англия.  

 

Илияна Стоянова. Родена на 12 юни 
1969 г. в София. Доктор по богословие. 
Поет и редактор. Първата й книга „Ост-
ровитянско хайку“ е публикувана в 
България, 2010 г. Нейни хайку, танка, 
хайбуни и стихове са публикувани на 
български, английски, японски, хърватс-
ки, руски, италиански и други езици. 
Получила е награди и отличия от наци-
онални и международни конкурси.   

Член на Британското хайку общество 
(BHS), на Обединеното хайку и танка 
общество (UHTS), на Хайку Клуб – 
Пловдив и Американското танка общес-
тво (TSA). Илияна Стоянова е редактор в 
Живата хайку антология (The Living 
Haiku Anthology); отговаря за комуника-
циите в Британското хайку общество и е 
администратор на Британските хайку 
награди; бивш секретар на Обединеното 
хайку и танка общество (2017-2020) и 
фото редактор в Хайкупедия 
(Haikupedia). Живее в Сейнт Олбанс, 
Великобритания.  

 
 

ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
 

АТАНАС МОСКОВ 

28.08.1903 – 28.01.1995 
 

АТАНАС МОСКОВ –  
ВЕЛИЧИЕ И СТРАДАНИЕ В 

КОЛИЗИИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА 
ИСТОРИЯ 

 

ЛЮБОМИР ТОНЧЕВ 
 

„За нас бе важно, не да имаме, 
а да служим” 
 Атанас Москов 
 

Атанас  Москов е виден български 
социалдемократ, кооперативен лидер, 
публицист, писател, адвокат – доктор на 
юридическите науки, член на Изпълни-
телния комитет на Социалистическия 
интернационал през 30-те години. Той е 
една от най-светлите личности в българ-
ската следосвобожденска история. 

Атанас Москов е роден на 28 август, 
1903 г. в Севлиево – един от големите 
центрове на социалдемокрацията в ро-
долюбиво семейство. Той е най-малкото, 
девето дете в семейството.  Баща му – 
Симеон Москов е абаджия и търговец. 
Майка му – Стефания Пенкова е образо-
вана и интелигентна жена. Бащата е 
либерал и стамболовист по убеждения, 
но и тримата му братя са социалдемок-
рати. Кръстникът му – Андрея Конов е 
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основател на социалдемократическата 
организация в Севлиево и един от пър-
вите социалдемократи в България. 

Три събития оставят траен белег в 
детското му съзнание и както казва са-
мият Атанас Москов „определят 
бъдещото ми развитие и оформят харак-
тера ми”. Първото е смъртта на баща му 
през 1913 г., което го научава да устоява 
на ударите на съдбата. Второто - вдига-
нето на стачка в училището срещу 
арогантното и унизително поведение на 
учителката по география; това е начало-
то на формирането на борческия му 
характер и му внушава, че човешкото 
достойнство винаги трябва да се отстоя-
ва и защитава. Третото – Първата 
световна война, след 1915 г., когато всич-
ките му братя са мобилизирани. Тогава 
той поема отговорност за издръжката на 
семейството и освен това става „господар 
на голямата семейна библиотека”. Обг-
раден от книги и от интелигентни хора, 
възпитан да чете заради познанието, 
Атанас Москов се формира като мислещ 
и целенасочен човек. Още като ученик се 
очертава с твърд и устремен характер с 
качества на лидер. От ранна възраст той 
се формира като идеалист, алтруист и 
хуманист. 

Още от юношеска възраст, подобно 
на братята си, Атанас Москов е запленен 
от социалдемократическите идеи за сво-
бода, солидарност, справедливост и 
равенство. Неговият блян е безкласово 
общество, без експлоатация на човек от 
човека, хуманно общество на социалната 
хармония. Атанас Москов има за свой 
кумир видния френски социалдемократ 
Жан Жорес. Той цял живот се вдъхновя-
ва от мислите на Жорес: „Човек трябва 
да има идеал! Човекът без идеал е ни-

що!“; „Винаги привързвай колесницата 
си към една звезда!“. Атанас Москов е 
един от основоположниците на социал-
демократическата група „Жан Жорес“ в 
училището в Севлиево през 1919 г. и е 
избран за неин секретар. 

От 1922 г. Атанас Москов е студент по 
право в Софийския университет и съ-
щевременно следва дипломация в 
Свободния университет. Избран е за 
секретар на Младежкия социалистичес-
ки съюз, същевременно е редактор на 
вестник „Социалистическа младеж“. 
Тези длъжности са платени, но той от-
казва заплащане. В тези години се 
формира философският и политичес-
кият му мироглед: оформя се като 
типичен социалдемократ – реформатор, 
еволюционист, диалектик и марксист. 
По-точно, той е кауцкиански марксист, 
последовател на австрийския социалде-
мократ – Карл Кауцки. (кауцкианският 
марксизъм и бернщайнисткият маркси-
зъм са демократичните видове 
марксизъм).  Той е противник на всички 
диктатури – десни и леви. Неговият иде-
ал (в средносрочен план) е социално 
справедливо и демократично общество, 
изградено по пътя на реформаторските 
действия, т.е. социална демокрация. 
Основни цели са установяването на де-
мократична република, изграждането на 
социална държава, създаването на голя-
ма средна класа, на мощно 
кооперативно движение, подпомагано 
от държавата и на мощно синдикално 
движение. Идеята за кооперирането е то 
да се осъществява напълно доброволно.   

По време на събитията 1923 – 1925 г. 
Атанас Москов осъжда както масовия 
терор и убийствата без съд и присъда на 
военната диктатура на Александър Цан-
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ков и черните генерали, така и лекомис-
леното и прибързано решение за 
Септемврийското въстание. През 1925 г. 
той разлепя позиви с протестно съдър-
жание, вследствие на което е арестуван. 

 Тъй като за Атанас Москов реализа-
цията в обществено-политическата 
област е свързана с висока степен на об-
разованост и компетентност, той 
заминава за Брюксел да следва право 
през 1927 г. Освен това, тогава Брюксел е 
един от центровете на европейската 
социалдемокрация. 

В  Социнтерна, по време на диспут 
със сръбския социалдемократ Живко 
Топалович, Атанас Москов блестящо 
защитава България в своя ярка половин-
часова реч.  

Председателят на Социалистическия 
Интернационал Адлер е възхитен от 
българския младеж и от 1928 г. той отго-
варя за социалдемократическото 
движение на Балканите, а от 1929 г. е 
член на Изпълнителния комитет на Со-
цинтерна. 

В Брюксел Атанас Москов се отказва 
от стипендия и работи за да бъде незави-
сим. Следва едновременно право и 
дипломация. Той блестящо завършва 
през 1936 г. със защита на дисертация на 
тема „Международната гаранция при 
правото на малцинствата” и получава 
научната степен „доктор по междуна-
родно право”. Като български 
социалдемократ-идеалист,  Атанас Мос-
ков решава да жертва изключителните 
възможности за кариера в Белгия в име-
то на патриотичния си дълг и взема 
решение да се върне в България. Отказва 
да стане асистент на проф. Ролен в 
Брюкселския университет. 

Същата 1936 г., Атанас Москов се же-
ни за своята любима, белгийската 
девойка Рене Егмонд. Тя е студентка по 
социални науки и същата година, 1936, 
защитава дисертация и става доктор по 
социални науки. Заради любовта към 
мъжа си, тя жертва многообещаващата 
кариера в Брюксел и се съгласява, дори 
настоява да отидат в България. 

Така през есента на 1936 г. Атанас 
Москов се връща в България за да се 
бори срещу диктатурата и за да бъде 
полезен на Отечеството. 

Само две години преди това, на 19 
май, 1934 г. е извършен военен преврат и 
демокрацията е унищожена. Партиите 
са тотално забранени; забранени са и 
синдикатите. Въведена е строга цензора. 
Парламентът е безсрочно разпуснат 
(следващите „избори” са едва през 1938 
г.). Де факто, Търновската конституция е 
суспендирана. Създадена е полуфашис-
тка диктатура. Това е най-тежкият удар 
срещу българската демокрация дотогава. 

Със завръщането на Атанас Москов, 
БРСДП (о) се активизира. Под негово 
ръководство е създаден нелегален Акци-
онен комитет към социалдемократи-
ческата партия.  

Дейността им се състои главно в пе-
чатане на нелегални вестници: вестник 
„Народ”, вестник „Социалистическа 
младеж”, на позиви, апели и др. и тяхно-
то разпространяване. Неизчерпаемата 
енергия на Атанас Москов е моторът на 
Акционния комитет. 

 Социалдемократическите ценности 
и дейност са неразривно свързани с раз-
витието на кооперативното движение и 
на синдикализма.  През 30-те години,  
благодарение на усилията, най-вече, на 
социалдемократите, в България е изгра-
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дено изключително мощно кооператив-
но движение. Създадени са множество 
земеделски кооперации, кредитно-
спестовни кооперации (наричани „По-
пулярни банки”), потребителски 
кооперации и други видове. По размах 
на кооперативното движение, България 
е на второ място в света, след Дания. 

Като убеден социалдемократ, Атанас 
Москов е и кооперативен лидер. Опитът 
му от Белгия и връзките му с белгийско-
то социалдемократическо и коопера-
тивно движение са безценни. Той става  
секретар на Националния комитет на 
българските кооперации. Освен това,  е и 
юрисконсулт на Съюза на Популярните 
банки; също така, работи и като член на 
управителния съвет на Столична попу-
лярна банка “Сердика” и става главен 
секретар на Съюза на приятелите на 
кооперацията. 

 Въпреки че изборите през 1938 г. са 
проведени при прототалитарни, безпар-
тийни условия и с полицейски и 
административен натиск, Атанас Мос-
ков е избран за депутат в парламента 
(1938-1940 г.). Той става секретар на пар-
ламентарната група на социал-
демократите. Оценен е високо от пред-
седателя на Народното събрание Стойчо 
Мушанов, който пише за него „изклю-
чително способна личност”.  Ценен е и 
от други големи държавници от тази 
епоха. Константин Муравиев го харак-
теризира като „един от водачите на 
социалистите, републиканец, безкомп-
ромисен, никога не търси облаги, 
скромен, честен, способен, с богата евро-
пейска култура”. Никола Мушанов казва 
за него „горд, несломим, непреклонен”. 

Изборите  в началото на 1940 г. са 
проведени с безпрецедентен полицейски 

и административен натиск и затова Ата-
нас Москов не е преизбран (само 18 
опозиционни политици са „допуснати” 
в парламента). 

 В годините на полуфашистката дик-
татура Атанас Москов е измежду най-
активните опозиционни лидери. През 
1942 г. група опозиционни политици 
създават вестник „Век”. Атанас Москов е 
един от редакторите на вестника. След 
като са отпечатани само два броя, вест-
ник „Век” е забранен от цензурата  на 
диктатурата.  

Атанас Москов е близък съратник и 
единомишленик с възрастния социалде-
мократически лидер Кръстю Пастухов; 
самият той нарича себе си „пастухо-
вист”. Кръстю Пастухов и Атанас 
Москов се обявяват публично за възста-
новяване на Търновската конституция и 
демократизация. 

Атанас Москов и Кръстю Пастухов 
разглеждат Втората световна война като 
двубой между демокрацията и фашизма. 
Като убедени републиканци и демокра-
ти, двамата политици са политически 
противници на диктатора Цар Борис III, 
но въпреки това са готови да му окажат 
съдействие за излизане на България от 
войната. 

В годините на антифашистката съп-
ротива 1941-1944 Атанас Москов е 
активен, но в съответствие с реформа-
торските и хуманистичните си 
убеждения, той се бори с мирни методи 
(в т.ч. нелегални). Той се отнася с извест-
на резервираност към идеята за 
съюзяване с комунистите в Отечествен 
фронт, но, по принцип, не отрича тази 
идея. За разлика от Кръстю Пастухов, 
Атанас Москов не напуска Отечествения 
фронт.   
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Атанас Москов посреща преврата на 
9-и септември, 1944 г. без особени въз-
торзи и големи очаквания. Все пак, той 
не се противопоставя на участието в 
правителството на Отечествения фронт 
на двамата социалдемократи: Григор 
Чешмеджиев и Нейков; такава е и пози-
цията на ръководството на БРСДП(о). 
Социалдемократическите лидери разчи-
тат на международното положение 
(главно на англичаните и американците) 
и на участието на демократични партии 
в правителството да се запази демокра-
цията и социалния мир.  

Но разочарованията идват твърде 
бързо. Според Атанас Москов мирното 
управление на Отечествения фронт, 
започнало сутринта на  9-ти септември, 
продължава… „само 18 часа”. Насилие-
то, убийствата без съд и присъда, 
всевъзможни беззакония бързо обхващат 
страната. Все пак, социалдемократите и 
земеделците продължават да се надяват 
на решителна  намеса на англичаните и 
американците. 

Освен това, в края на 1944 г. и през 
1945 г. комунистите прилагат спрямо 
съюзническите партии от Отечествения 
фронт тактиката “разделяй и владей”. 
Издигат само такива социалдемократи и 
земеделци, които са опортюнисти и са 
готови да им служат безпрекословно. 
При това, стимулират процеси на раз-
цепление в тези партии. При тези 
условия, в края на пролетта на 1945 г., 
ръководствата на социалдемократите и 
земеделците вземат решение за напуска-
не на Отечествения фронт. Това води до 
разцепление в тези партии: част от соци-
алдемократите, начело с Коста Лулчев и 
част от земеделците, начело с Никола 
Петков, напускат Отечествения фронт и 

правителството и минават в опозиция. 
Другите крила на тези партии - опортю-
нистите остават в Отечествения фронт и 
запазват постовете си във властта. Без 
никакво колебание, Атанас Москов вед-
нага напуска Отечествения фронт и 
минава в опозиция. Също така, той се 
противопоставя на унищожаването на 
кооперативното движение, в което той е 
активен участник. 

След 1944 г. Атанас Москов е асистент 
по право в Софийския университет, но е 
безкомпромисен както винаги. Когато 
през 1946 г. му предлагат да стане до-
цент, при условие, че подпише 
декларация за отказ от политическа 
дейност, той категорично отказва; вслед-
ствие на това е отстранен от 
университета. 

При всички трудности на епохата, 
той остава верен на характера си - на 
идеалист, алтруист и човеколюбец. 

  Атанас Москов е кандидат за депу-
тат на изборите за Велико народно 
събрание през 1946 г.  В работническия 
квартал „Ючбунар” на първо място в 
листата на опозицията е Кръстю Пасту-
хов, а на второ място - Атанас Москов. В 
същия избирателен район водач на ко-
мунистическата листа е Георги 
Димитров. Кръстю Пастухов и Атанас 
Москов са избрани за депутати. За съжа-
ление, комунистите касират изборите; за 
тях е недопустимо в един и същ избира-
телен район с Георги Димитров да са 
избрани Кръстю Пастухов и Атанас 
Москов. 

През 1947 г. е арестуван Никола Пет-
ков. След ареста му, Атанас Москов става 
негов втори адвокат (освен адвоката 
Държански). Комунистите се боят както 
от огромната ерудиция на Атанас Мос-
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ков в юридическата и полито-
логическата област, така и от връзките 
му със Социалистическия интернацио-
нал. Отначало се опитват да го 
заплашват и убеждават да се откаже да е 
адвокат на Никола Петков, но той е без-
компромисен, както обикновено. 
Неговият отговор е: „Адвокатът е като 
лекаря – той няма право да откаже по-
мощ на клиент”. След категоричния му 
отказ той е интерниран, а скоро след 
това е арестуван и вкаран в затвора без 
никакъв съд. След обесването на Никола 
Петков, Трайчо Костов обявява Атанас 
Москов за „Враг №1”. 

През 1947 г. БЗНС „Никола Петков” е 
забранен и всичките му лидери са арес-
тувани и вкарани в затвори и 
концлагери. Всички други партии               
(без социалдемократите) са вкарани в 
Отечествения Фронт и така фактически 
са ликвидирани. През 1948 г. последната 
опозиционна партия е социалдемокра-
тическата. След август, 1948 г., тя е 
унищожена като всичките и лидери са 
вкарани в затвори и концлагери. Про-
комунистическите социалдемократи са 
присъединени към БКП. Про-
комунистическият БЗНС приема прог-
рамата на БКП и е поставен под контрол. 
Така, БКП остава без алтернатива. През 
1948 г. е създадена тоталитарна диктату-
ра, начело с БКП. 

През почти целия период от 1947 г. до 
1953 г., Атанас Москов е държан по зат-
вори и концлагери. Най-тежък за него е 
периодът 1947-1949 г. Цели две години 
Атанас Москов е многократно и жестоко 
инквизиран. Системно изпада в безсъз-
нание. Нищо не може да го сломи; той 
остава безкомпромисен. Нещо повече - 
имено тук се проявява силата на харак-

тера, извисеността на духа му и благо-
родството му: той намира начин да не 
натрупва омраза към никого, дори към 
инквизиторите! След освобождаването 
му от затвора през 1953г. той излиза още 
по-силен, още по-безкомпромисен,  по-
мъдър и винаги хуманист и алтруист. 

След 1953 г. Атанас Москов живее с 
жена си Рене и сина си Симеон в Севли-
ево до края на живота си. 

Най-тежкият удар идва по-късно: 
през 1960 г. единственият им син, Симе-
он, едва двайсетгодишен, умира от рак. 
Всички физически страдания и полити-
чески изпитания са преодолени с 
огромната сила на духа и благодарение 
на любовта му към близките, но този 
удар на жестоката съдба го довежда поч-
ти до отчаяние. „Нещо в мен се 
пречупи” са неговите слова по този по-
вод.  Но Атанас Москов  намира сили и 
мъжество да преодолее и тази зловеща 
катастрофа. Отново се проявява изклю-
чителната извисеност и благородство на 
духа му: той не само намира воля и сила 
да продължи напред, но не допуска ни-
какво озлобление, никаква омраза, 
никакво ожесточение в душата си, ни-
какви крайни и фанатизирани мисли  в 
съзнанието си; той си остава алтруист и 
човеколюбец! 

„Страданието пречупва слабите и прави 
мъдри силните“ е казвал проф. Асен Зла-
таров. Сигурно, затова Атанас Москов 
става изключително мъдър. 

 Семейство Москови посреща 10-и 
ноември, 1989 г. и Демокрацията в съща-
та малка къщичка в Севлиево, която има 
само една стая и която е построена от 
Рене Москова през 1947 г., докато мъжът 
й е в затвора. 
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На 26-и ноември 1989 г. Атанас Мос-
ков, Петър Дертлиев и още петима 
социалдемократи възстановяват Българ-
ската Социалдемократическа Партия 
(БСДП). Пръв председател става Атанас 
Москов. На възстановителния конгрес 
през януари, 1990 г. той подава оставка и 
е избран за почетен председател и е та-
къв до смъртта си през 1995 г. Вестникът, 
издаван от БСДП – „Свободен народ” 
става първият опозиционен вестник в 
България. Верен на скромността си и 
идеализма си, Атанас Москов отказва да 
се кандидатира за депутат на първите 
демократични избори през юни, 1990 г. и 
така напуска активната политика. Сами-
ят той кратко охарактеризира  живота си 
така: „За нас беше важно, не да имаме, а 
да служим!”. 

Макар и само почетен председател, 
Атанас Москов продължава да участва в 
управлението на БСДП, тъй като пред-
седателят Петър Дертлиев много често се 
съветва с него. Всъщност, Атанас Москов 
е съвестта и мъдростта на социалдемок-
ратическото ръководство. В трудни за 
партията моменти неговите принципи 
служат за най-верен ориентир. Такъв е 
например принципът му: „Ако трябва, 
за България жертвай и партията!”. 

Атанас Москов системно пише статии 
във вестник „Свободен народ”, но вина-
ги се отказва от хонорарите си. Трудно е 
за вярване, но Атанас Москов се издържа 
само от скромната си пенсия, а при това, 
намира начин да спестява и да прави 
дарения за БСДП! Отказва на многоб-
ройните предложения да се премести в 
нормално жилище. 

Петър Дертлиев и Атанас Москов 
развиват идеите за изграждането на со-
циална демокрация в България, което 

означава пазарна икономика, но не  па-
зарно общество, т.е. основните права на 
човека като правото на живот и правото 
на добро здраве не трябва да зависят от 
доходите. Те поставят следните цели: 
създаване на силна средна класа у нас;  
запазване на безплатното здравеопазване 
и образование; изграждане на мощно 
кооперативно движение, подпомагано 
от държавата – т. е. изграждане главно на 
кредитно-спестовни кооперации (нари-
чани по традиция, от преди 1944 г., 
„Популярни банки”) и на земеделски 
кооперации. Те издигат, също така, иде-
ята за „равен старт” – т. е. отказ от 
реституция за да имат всички равни 
шансове за реализация в стопанската 
област, на базата единствено на способ-
ностите си и труда си. В България е 
реализирана идеята за изграждане на 
кооперативно движение: създадена е 
отново система от множество коопера-
ции - кредитно-спестовни и земеделски 
кооперации, но не са достигнати ма-
щабите на изключително мощното 
кооперативно движение преди 1944 г. 
(тогава – едно от най-мощните в света). 
Атанас Москов нарича социалната де-
мокрация: „социален хуманизъм”. 

Атанас Москов вярва в идеала на без-
класовото общество. Той храни 
надеждата, че в обозримо бъдеще ще 
бъде създадено социално справедливо  и 
социално хармонично общество без ан-
тагонистични противоречия. Изразява 
го с думите „Време е раят да слезе на 
земята”. 

Друга негова важна максима е след-
ната: „Всяка частица свобода трябва да 
бъде използвана за усъвършенстването 
на обществото и човека.” 
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Духовните интереси, познанията и 
ерудицията на Атанас Москов са огром-
ни. Той се интересува не само от право и 
от дипломатическата наука, но и от мно-
го други хуманитарни науки като 
история, политология, социология, фи-
лософия и др.; живо се интересува и 
познава изкуствата, особено музиката и 
живописта. Нещо повече – той проявява 
интерес и към природните науки, нап-
ример, към биологията и астрономията. 

Съгражданите на Атанас Москов се 
отнасят към него с огромна почит и ува-
жение. Мнозина идват при него за да 
получат  мъдър съвет, топла дума и на-
пътствие. Затова с обич го наричат 
„мъдрецът от нивята” (през 40-те и 50-те 
години къщата фактически се намира 
извън Севлиево, сред нивите). Неговият 
скромен дом е известен като „Замъкът на 
свободата” (така е наречен от Атанас и 
Рене Москови). Той понякога казва „Ако 
човек опознае себе си, става свободен.” 
Много политици се съветват с него. След 
1989 г., още приживе е удостоен със зва-
нието „почетен гражданин на 
Севлиево“. 

Всички, които го познаваха, го смятат 
за Светец, Герой и Мъдрец на България 
и на Социалдемокрацията. 

Литературното наследство на Атанас 
Москов е ценно и важно.  Освен многоб-
ройните статии, които са свидетелства за 
три епохи, той е автор на книгите: „Па-
ралели”, юридическият труд „Задължи-
телната сила на международните прав-
ни норми”, „Спомени. Възходи и па-
дини” – 3 тома, „Пред последния жалон: 
мисли и вълнения”. 

Твърде значимият труд „Паралели” 
анализира (не)съответствието между 
социалистическите учения, главно меж-

ду класическия марксизъм и от друга 
страна, практиката на комунистическите 
режими през 20-и век, където вследствие 
на „ревизионизма на комунистите” (А. 
М.), социалистическите ценности се из-
раждат. Една от най-важните точки е 
„Хуманизъм и социализъм”, която разг-
лежда развитието на хуманистичните 
ценности и идеи през вековете (от ан-
тичността до 19-и и 20-и век) и 
прерастването им в социалистическите 
идеи. 

За Атанас Москов и за представяне на 
неговото творчество са издадени книги-
те: „Опит за портрет на личността 
Атанас Москов” от Ива Николова, „Со-
циалният хуманизъм - бъдеще на 
човечеството” - Сборник, „Атанас Мос-
ков. Социални паралели” - Сборник 

Атанас Москов беше, преди всичко, 
човеколюбец, демократ и родолюбец, 
човек с богата култура, алтруист и идеа-
лист. Най-точно се е изказал за него 
съратникът му Петър Дертлиев: „Ecce 
homo” („Ето Човека!”). 

 
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Москов, Атанас. Спомени, Възходи и 
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„Янко Сакъзов”, издателство „Захарий Стоя-
нов”, УИ „Св. Климент Охридски” 
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СТО ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА 
ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА 
ЛИТЕРАТУРА В АВАНС 

 
ТОДОР БИЛЧЕВ 
 
Точно толкова се навършват на 22 

септември 2021 г. или само след седем 
месеца тази година. А ние тук ще се опи-
таме да видим този толкова дълъг 
период за човека и този миг за Вечност-
та, проследявайки три основни момента 
от неговото осъществяване, малко преди 
и много след това  – 50-годишният твор-
чески юбилей през 1920 г., денят на 
траурното шествие през 1921 г. и 50-
годишният юбилей от смъртта на писа-
теля през 1971 г. Три дати, обхващащи 
цялостната завършена личност на на-
родния поет и давайки ни възможност 
да се докоснем до непознати за него съ-
бития досега. 

А първото, както вече посочихме по-
горе, е свързано с 50 годишното творчес-
ко дълголетие на писателя и е забелязано 
не от кого и да е, а от Църквата, в лицето 
на Доростолския и Червенски митропо-
лит Василий, който се подписва в 
телеграмата, изпратена лично до него в 
София на 24 окт. 1920 г. със следното 
съдържание:  

„София Иван Вазов – В днешното мно-
гознаменателно за българската просвета 
тържество, чествувайки петдесетгодиш-
нината от плодоизобилната Ваша 
стихотворческа и писателска дейност, с 
въодушевление възнасяме тепли молитви 
към благоподателя Бога да крепи творческия 
Ви дух и тъй ценното за всички ни Ваше 
здраве за чест и слава на българския народ. 
От наше име, заедно с Епархийското ни 
духовенство Ви изпращаме най-горещи при-
вети и искренни благопожелания. Живейте 

на многая лета. Усердний Ваш молитству-
вател Дорост.й Черв. Василий” 

 

 
 

Дядо владика, духовен наставник на 
цар Борис, знае се, със сигурност е бил 
напълно наясно с противоречивото от 
Вазов отношение по честването на тази 
годишнина в София и в Пловдив. Но 
просто е нямало как да не откликне и 
остане встрани от това общонародно 
височайше празненство. А за Вазов тази 
телеграма от града на неговата мимо-
летна съпруга Атина Болярска вероятно 
е била много по-ценна от всичките дру-
ги помпозни тържества, които са 
преминали в София и Пловдив. 

Макар че това е било и политически 
акт, не открихме подобен документ от 
Русенската община, която просто няма 
как да не го е създала, особено като се 
има предвид, че тогава тя се ръководи от 
кмета Ростислав Блъсков, представител 
на БКП /т. с./, приоритет в управление-
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то на който на първо място стои култур-
ната политика.  

А още по-изненадващо е, че такъв до-
кумент, касаещ Вазов, но по друг повод, 
се появява още на следващата година от 
земеделския кмет Александър Хаджи-
петров, чиято Заповед № 842 / 24. септ. 
1921 г. гласи:  

 

 
 

„Следствие телеграмата на МВРНЗ… с 
която съобщава дълбоката печална вест, че 
великият наш весел любимец народния поет 
ИВАН ВАЗОВ е починал на 22 септември 
1921 в 12 и половина часа по обед, на когото 
погребението ще се извърши на 28 септемв-
ри 1921 година – Среда в ст. София. 

По тоя случай 
Заповедвам: 
Денят – 28 Септември 1921 година – 

СРЕДА – обявявам за траурен ден, в 
който всички магазини, банки и учреждения 
да бъдат затворени през целия ден.  

Частните къщи, учреждения, магазини и 
пр. по всички улици да бъдат укичени с тра-
урни знамена…  

Председател: Ал. х. ПЕТРОВ” 
Ето, така Русе траурно тъгувал за на-

родния поет. 
А 50 години по-късно, на 21.09.1971 г., 

свещеникът от софийския храм „Св. 
София”, протоиерей Борис Гръмодолс-
ки, над гроба на патриарха на 
българската литература, ще почете 50-
годишнината от неговата блажена кон-
чина с подобаващо многозначително и 
доста обширно слово така: 

„Току-що отлетяха последните звуци 
от молитвената песен „Вечная памет”, 
която ние изпяхме на панихидата на Ив. 
Вазов, пред чийто гроб стоим сега. Неговата 
памет наистина остана вечна и ще пребъде 
завинаги в паметта на българския народ… 
От него ние се учехме на чиста любов към 
всичко българско… Няма друг писател у нас, 
който в своето творчество да е обхванал 
така добре най-важните моменти от исто-
рията на българския народ и да ги е предал с 
такъв силен патос и художествена просто-
та… 
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Кое ли Вазов не е видял и преживял със 
своя народ? Радостите и скърбите на народа 
бяха и негови радости и скърби. Той всичко 
видя, преживя и описа… Изминалите се 50 
години от неговата кончина са един миг във 
вечността, но неговото литературно твор-
чество създаде епоха в културната история 
на България…”. 

Така гръмогласно отец Гръмодолски 
оповестява 50-те траурни години на Ив. 
Вазов. А ние, тук и сега, макар не толкова 
гръмогласно като отеца, тържествено ви 
вестим, че те вече станаха сто. 

Поклон и Бог да прости великия бъл-
гарин, народния поет, патриарха на 
българската литература Иван Вазов. 

 

И аз на своя ред ще си замина, 
трева и мен ще расне над прахът. 
Един ще жали, друг ще ме проклина, 
но мойте песни все ще се четат. 
 

Така ще види и даде поетично име на 
своята вечност самият Иван Вазов. 

А аз, смеейки да се числя към поети-
те, осмелявам се да му се поклоня и така: 

 
С ЖИВОТ И В ЛЕДЕНИТЕ БЕЗДНИ 

 

Вазову – с поклон 
 

Немил-недраг се скиташе в усои. 
Във чужди механи и кафенета. 
А хъшовете бяха братя твои, 
убивани от робската несрета. 
 

Кажи ми как, под игото щом беше, 
посмя „О, Шипка!” гръмко да извикаш? 
В „Българийо, за тебе те умряха”, щеше, 
кои герои са да се провикнеш. 

 

Отечеството си любезно, мило, 
със хубостите волно да възпееш. 
И „Дядо Господи, прости ме”, молиш. 
Молитвата най-светла пееш. 
 

На сто си ти, откакто си починал. 
И още много преди това роден. 

Дали и пътя, който си изминал 
бе най-блестящия, светъл и свещен? 
 

Че „много имена и лесна слава” 
без жалост времето измете в пръстта. 
А твойто мъдро и горещо слово 
на българина и днес е гордостта. 
 

И леят се с хармония в душата 
звънтящите ти песни на радостта. 
От скръб и щастие туптят сърцата. 
И пръска се от яд и гняв завистта. 
 

Ще минат множество по сто години. 
Един поет със хъшовски мустаки, 
равнявал себе си с една родина, 
във робството душата ѝ изплакал, 
 

все тъй приседнал, с книга във ръцете, 
ще гледа в бъдещето устремено.  
И пак детенце ще положи цвете.  
А слънцето ще грее изчервено. 
 

Кажи ми твойта истина, поете. 
И дай ми знак от глъбините звездни. 
Как тука днеска да отгледам цвете – 
с живот да грей и в ледените бездни?!... 
 

03.02.2021 
 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ: 
 

1. Първият документ е: Поздравителна те-
леграма от митрополит Василий Доростолски 
и Червенски от Русе до Иван Вазов в София 
по случай 50 годишната творческа дейност на 
писателя. Оригинал. Ръкопис. Русе. 24 окт. 
1920 г. – ДА – Русе, ф. 43К, оп. 1, а. е. 635, л. 62 

2. Вторият документ е: Заповед на Русенс-
кото градско общинско управление за 
обявяване траурен ден във връзка със смъртта 
на Ив. Вазов. Русе. 24 септ. 1921 г. Печатно. – 
ДА – Русе, ф. 43К, оп. 1, а. е. 647, л. 68 

3. Третият документ е: Слово, произнесе-
но от протоиерей Борис Гръмодолски на 21 
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бр. 15 / 21.05.1972 г., с. 5 – 6  
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ВИЗУАЛНИ  

ИЗКУСТВА  
 

ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА 
 

„ИЗГУБЕНАТА МУЗИКА НА 
МОЯТА ЗЕМЯ“ В КАРТИНИ С 
ДУМИ И БАГРИ 

 
 

На 17 март т. г. в Русенска художест-
вена галерия бе представен проектът на 
Валентина Григорова – Vanda „Изгубе-
ната музика на моята земя“. Изложбата 
може да бъде видяна до 28 март. 

 

 
 
 

Валентина Григорова е добре позната 
вече на нашите читатели както със свои-
те картини и творчески изяви, за които 
писахме, така и с публикуваните в спи-
санието нейни стихове, разкази и 
картини. Безспорно, тя е един разкре-
постен творец, смело експериментиращ 
в различни стилове и различни изкуства. 
Със сигурност може да бъде определена 
като „визуален артист“, за който няма 
рамки и граници между изкуствата и 
който отстоява целта и пътя си – да съз-
дава произведения, които носят цялата 
дълбочина и истинност на нейната чо-

вешка същност, без които те не биха 
били „нейни“ и не биха оцелели. 

Проектът на Валентина Григорова 
„Изгубената музика на моята земя“, лег-
нал в основата на изложбата, съдържа: 
рисунки, вдъхновени от редки стари 
записи с българска народна музика от 
началото на ХХ век; музика – оригинал-
ните записи и интерпретации по тях; 
документални филми-портрети и текс-
тове свързани с българското село и 
хората. По този начин тя създава мост 
между миналото и бъдещето, между 
селото и града, между хората, в затворе-
ното в пространството на настоящата 
пандемия. 

С няколко думи ще щрихираме най-
същественото за проекта. 

РИСУНКИТЕ 
Представените рисунките са с приб-

лизителни размери 50х35 см., изпълнени 
на картон с туш, пастел, молив и акрил. 
Цикълът не е завършен и художничката 
ще го прави, докато „не се изчерпи от-
към вдъхновение и песни, които да 
нарисува“. 

А вдъхновението идва от стари запи-
си с народни песни, от 30-те години на 
миналия век, „неясно защо забравени и 
почти изчезнали“, като подборът на 
песните и изпълнителите е личен. 

ЗАПИСИТЕ 
„За мен ще е голяма радост, хората да 

чуят освен познатите гласове на Гюрга 
Пинджурова, Мита Стойчева и Борис 
Машалов, но да покажа съкровищата 
които открих – песните на почти непоз-
натите Марга Симеонова, Иванка 
Георгиева, Атанаска Тодорова, Цонка 
Петкова,  Зорка Желязкова и Маша Бел-
мустакова, в акомпанимент на едни от 
най-добрите оркестри за онова време. 
Няма да пропусна Духовата музика, 
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както и звука на Родопите, които като че 
ли единствени са съхранили своята ав-
тентичност, до наши дни“. 

В онлайн изданието на списанието 
ще предоставим възможност на читате-
лите на надникнат в youtube канала на 
Валентина Григорова, за да видят как 
рисува и да чуят автентичния глас на 
Мита Стойчева. 

ДОКУМЕНТАЛНИТЕ ФИЛМИ 
Идеята за проекта не идва току-така. 

Още като дете, запленена от песните на 
своите баби, Валентина тръгва „на лов за 
изгубената музика“. Тя записва с двука-
сетъчен касетофон първо някои песни 
на баба си, а след това се сприятелява с 
няколко от бабите на село, на които е 
носела мляко и ги е склонила да ѝ пеят и 
да ѝ позволи да ги запише. Освен песни, 
те ѝ разказват и различни истории, кои-
то силно впечатляват малката Вал, а днес 
тя споделя: „Ако имам късмета този про-
ект да се развие във времето, имам 
надежда да запиша изключително редки 
и красиви песни от цяла България.“ 

Проектът ще включва и съвременни 
изпълнения на някои от откритие песни, 
които също ще бъдат филмирани. Тази 
последна идея идва, когато става ясно, че 
пандемията ще ограничи възможността 
за живо изпълнение пред публика. 

ТЕКСТОВЕТЕ 
Първият сборник с разкази и стихот-

ворения на Валентина Григорова стана 
литературен факт през юли 2020 г., кога-
то издателство gabriell-e-lit публикува в 
два електронни формата книгата „Чер-
но-бели истории за моите шарени хора“, 
и който предстои да излезе като печатно 
издание. Някои от разказите са публику-
вани в списание „Картини с думи и 
багри“ и в Литературен алманах „Брод“. 

Проектът „Изгубената музика на мо-
ята земя“ е подкрепен от Програма 
„Творчески инициативи“ на Национа-
лен фонд „Култура“.  

А ето и три картини на Валентина 
Григорова, вдъхновени от три песни в 
изпълнение на Мита Стойчева: 

 

 
 

Авлига пее в усои 
 

 
 

Кога се е пролет пукнала 
 

 
 

Стоян на Станка Думаше 
 

редакционна статия 
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НАШИЯТ ИЗБОР 
 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА 
ДЕТСКО ХАЙКУ НА ТЕМА 

„ЗЛАТНА ЕСЕН”  - 2020 
 
След обстойно разглеждане, диску-

тиране и оценяване на 178 броя 
конкурсни рисунки с хайку от три въз-
растови групи, жури с председател 
Иванка Янкова (Фондация „Иванка и 
Георги Янкови, Асеновград”) и състав: 
Зорница Харизанова, Александра Ивой-
лова и Илиана Илиева (Български хайку 
съюз, София), награди 19 творби в На-
ционалния конкурс за хайку с рисунка 
на тема „Златна есен”, от които девет в III 
възрастова група, три във II възрастова 
група и седем в I възрастова група. Ето и 
наградените автори с техните творби: 

 

НАГРАДИ 
 

III група – 5-ти, 6-ти и 7-ми клас 
 

1) Павел Павлов Павлов – София 
 

Шарен килим 
следва червената луна 
Есен 
 

 

2) Йозкан Беркант Еминов – Хасково 
 

есенен дъжд 
облакът плаче 
върху жадната земя 
 

 
 

 

3) Атанаска Миленова Новакова –  
Асеновград 
 

Есенни листа 
обгорени от слънцето. 
Самотна птица мълчи 
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4) Михаела Тoдорова Пеевска – Асеновград 
 

Есенно утро 
Гората блести 
Позлатена и мокра 
 

 
 
5) Емилия Ивова Фезова – Асеновград 
 
Дъждът отмива 
носталгията по лятото 
Пътят напред е чист… 
 

 
 

6) Катерина Микова – Бургас 
 

Окапали листа, 
но все не излитат. 
Мета ги, мета ги 
 

 
 

7) Гергана Василева Василева –  
с. Мененково, общ. Белово 
 
есенна мъгла 
застига ме с натежали 
от дъжда листа 
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8) Дилек Ахмед Ридван – Хасково 
 

Жълти хризантеми… 
усмивката на 
есенното слънце 
 

 
 

9) Никол Коройчева – Асеновград 
 

есенно листо 
пътува лодка 
в поточето 
 

 
 

 

II група – 2-ри, 3-ти и 4-ти клас 
 

1) Александра-Мария Константинова  
Костадинова – Асеновград 

 

Есен е. 
Птицата седи на клона. 
Студено е 
 

 
 

 
2) Стефани Николова Савкова – Асеновград 

 

 
 

Вятърът ми шепне: 
Есен е, 
Златна есен. 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2021 

 

116 

 

3) Дамла Рашидова – Асеновград 
 

 
 

есенен дъжд 
разноцветни чадъри 
къпе по пътя 
 

I група – предучилищни групи и 1-ви 
клас 

 

1)  Петър Станиславов Атанасов – Бургас 
 

Есен е дошла 
В нашата гора чудна! 
Носи магия 
 

 
 

 

1) Симона Мирославова Димитрова – Стара 
Загора 
 
Есенен ден 
Притихналото езеро 
Изпраща птиците 
 

 
 
3) Виктория Мирославова Стоянова – Стара 

Загора 
 

Позлатена гора 
На клонче самотно врабчето стои 
Небето наднича 
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4) Павлин Йовчев Йовчев – Стара Загора 
 

 
 

Есенна гора 
Червена гъбка сгушена 
Сред падналата шума 

 
 5) Атеш Айхан Халил – Асеновград 

 
Есенна гора 
на лунна светлина 
наистина вълшебна 
 

 
 
6) Елис Кемалова Смаилова – Асеновград 
 

Есени хризантеми 
усмихват се в нощта 
на лунна светлина 

 
 

7) Елис Фикрет Шабан – Асеновград 
 
Вълшебна красота 
вятърът гони листата 
в есенния ден 
 

 
 

ОТЛИЧИЯ 
 

Отличени са 17 творби, съответно 7 от 
трета възрастова група, 5 от втора въз-
растова група и 5 от първа възрастова 
група: 

 

III група – 5-ти, 6-ти и 7-ми клас 
 

1) Станислава Станиславова Георгиева – 
Асеновград 

 

Листенца златни 
отнесе тъжен повей. 
Зашумя 
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2) Симона Стоянова Николова – Асеновград 
 

Пъстроцветни дървета. 
Красиво синьо небе 
обгръща гората 
 
3) Вакрил Георг Запрянов – Асеновград 
 

Златна есен 
златни листи 
рони 
 
4) Иво Стоянов Грозданов – с. Мененково, 

общ. Белово 
 

Есенният дъжд 
събуди дърветата 
Звън на будилник 
 
5) Бояна Георгиева Шишкова – Асенов-град 
 

Есен над града. 
Бяло параклисче сред златните дървета 
и храсти се гуши… 
 
6) Еркин Мехмед Фейзула – Асеновград 
 

Есен в злато. 
Гората танцува с вятъра 
Ела, момче 
 
7) Митко Христов Топалов – Хасково 
 

силен вятър… 
златни листа 
навсякъде 
 

II група – 2-ри, 3-ти и 4-ти клас 
 

1) Мирослава Неделчева – Асеновград 
 

есенно небе 
броеница от жерави 
лети 
 
2) Ралица Йорданова Петрова – Асеновград 
 

Есен е. 
Шарени листа 
правят деня ми цветен 
 

3) Екатерина Даскалова – Асеновград 
 

Късна есен 
първи снежинки в мъглата 
летят 
 

4) Петя Добромирова Димитрова – Русе 
 

Хладен ветрец 
Танц на пъстроцветни листа 
Над есенен килим 

 
5) Анатасия Христова Христова – Русе 
 

Танцува слънцето 
в прегръдка с вятъра и златните листа 
Празнува есента 
 

I група – предучилищни групи и 1-ви 
клас 

 

1) Симона Костадинова Капсъзова – 
Асеновград 

 

Есенна гора 
таралеж пресича 
пътечката 
 
2) Ивайла Диянова Юнакова – Асенов-град 
 

Шарена гора 
отлитащите птици 
нашепват за есента 
 
3) Ивайло Веселинов Гичев – Асеновград 
 

Есенни цветя – 
жълти хризантеми 
подарък за мама 
 

4) Нели Стенева – Асеновград 
 

есенно утро 
ръкавичките на мама 
ме топлят 
 

5) Йоана Костадинова Панделиева – Стара 
Загора 

 

Бухалче в гората 
Гледа танца на листата. 
Красота! 
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ПООЩРЕНИЯ 
 

Журито определи и 11 поощрения – 4 
от трета възрастова група, 1 във втора 
възрастова група и 6 в първа възрастова 
група: 

 
III група – 5-ти, 6-ти и 7-ми клас 

 
1) Бойко Атанасов Тодоров – с. Мененково, 

общ. Белово 
 

Листопад 
В голи клони вятър 
Есенна песен 
 
2) Александра Асенова Миланова – с. 

Мененково, общ. Белово 
 

Дойде есента 
Стъпки по жълти листа 
Разходка в парка 
 
3) Ивелин Ангелов Михайлов – Ловеч 
 

Отронени листа 
от интересна книга 
и топъл чай в ръка 
 
4) Велимир Красимиров Тодоров – Сливен 
 

Златна есен 
И листата отлитат 
като птиците 
 

II група – 2-ри, 3-ти и 4-ти клас 
 
1) Ралица Антонова Василева – София 
 

С нетърпение очаквах 
есенния килим 
от листа… 
 

I група – предучилищни групи и 1-ви 
клас 

 

1) Киара Андреа Бейли – Варна 
 

Есенна утрин 
Райска ябълка изгрява 
в небето 
 

2) Дарина Александрова Дакова – Стара 
Загора 

 

Златна есен. 
Нежна песен. 
Приказна гора! 
 

3) Карина Красимирова Ганчева – Стара 
Загора 

 

Есен е сега. 
Капят жълтите листа. 
Заваля! 
 

4) Ванина Пламенова Петкова – Стара 
Загора 

 

Гъбки в гората. 
Вятърът духа листата! 
Златна есен! 
 

5) Василена Петрова Желязкова – Асен-
овград 

 

Есен обагрила 
в оранжево, жълто, червено 
цялата земя 
 

6) Марио Диянов Иванов – Сливен 
 

Обичам есента. 
Листата валят от дърветата. 
Пъстро е. 
 

Забелeжка: Всички наградени и отличе-
ни участници от конкурса ще получат 
грамоти и предметни награди, предоставе-
ни от Фондация „Иванка и Георги Янкови”, 
Асеновград. Учениците, получили поощре-
ния, ще получат само грамоти. По-подробна 
информация за награждаването ще можете 
да откриете на фейсбук страницата „Бъл-
гарски хайку съюз и приятели”. 

 

материала подготви Зорница Харизанова 
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КОМЕНТАРИ 
 

КРАТКИ ЕСЕТА-АНАЛИЗИ II 
 

проф. ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

САНДРО БОТИЧЕЛИ  
 

1 март 1445 – 17 май 1510 
 

520 години от смъртта на Ботичели. 
Има ли всъщност смърт за онзи, кой-

то се е слял с творбите си? 
Сандро Ботичели е геният на ранния 

Ренесанс. „Раждането на Венера” е в 
галерия Уфици и е една от двете му най 
прочути картини , заедно с Primavera. И 
двете не пътуват никога вън от галерия-
та, която е във Флоренция.  

Обърнете, моля, внимание не само на 
разкошната композиция – и фигурална, 
и цветова – в абсолютен динамичен 
баланс.  

Разгледайте внимателно фигурата на 
Венера и по-специално пропорции и 
съотношения. Дясната ръка (от гледна 
точка на зрителя) започва от рамото 
някак си малко неестествено надолу и е 
сякаш удължена 

 

 
 

Сандро Ботичели, „Раждането на Венера“, 1482-
1486 г. 

 

Също така е малко удължена шията. 
Всичко това постига ефекта на дина-

мична експресивност и подчертана гра-
ция.  

Знаменателен е фактът, че този ефект 
е постигнат далеч преди „зрелия” Рене-
санс (на Микеланджело, Рафаело 
Санцио и Леонардо) – а именно това е,  
което донякъде инспирира експресив-
ните, „неестествени” пропорции на 
Пармиджианино, геният на Маниериз-
ма, който идва след късния Ренесанс. 

Това ще наблюдавате още в самата 
галерия Уфици – в дъното на коридора е 
„Мадоната с дългата шия” на Парми-
джианино. Там ще отбележите и други 
неестествени пропорции. Всичко това се 
прави, според моите изследвания в мно-
гобройните музеи, където е изложен 
Пармиджианино (включително големия 
музей Kunsthistorische Museum във Вие-
на) – за да се постигне специален ефект: 

 

 
 

Франческо Пармиджанино, „Мадоната с 
дългата шия“, 1534-1540 г. 

 

„Реално в една картина е само онова, 
което е реално за окото там” (без да се 
сравнява с реалността отвън). Това Пар-
миджианино и последователи постигат 
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със специално уравновесените фигу-
рални и в цветово отношение ком-
позиции в картините си. По този начин 
Пармиджианино се явява действителни-
ят предтеча на модернизма в края на 19, 
20 и съвременното изкуство на 21 век – и 
то преди 400 години. 

А ако останете достатъчно дълго (5-10 
минути) да съзерцавате долния ляв ъгъл 
на „Дамата с дългата шия”, заедно с отб-
лясъка в щита, може и да забележите 
особения, почти мистичен ефект, който 
Пармиджианино постига в картината си. 

 

PIETA – МИКЕЛАНДЖЕЛО 
 

6 март 1475  - 18 февруари 1564 
 

Ето Флорентинският гигант в скулп-
турата, роден на 6 март 1475 година и 
починал на 18 февруари 1564 година. 
Дори в гениалното си фреско по стените 
на Ватикана е пак скулптор, вижте как 
извайва изписаните фигури в Сикстинс-
ката капела. Обърнете специално 
внимание на това, а не на кого прилича-
ла дадена фигура на плафона! (Имах 
щастието да чуя представителката на 
Ватикана при едно нейно развеждане на 
специални американски гости, присъе-
диних се към тях и я слушах). 

Разгледайте, моля, „Пиета”, от храма 
в Рим, която е включена тук. Необикно-
вено младото лице на Божията майка, 
лице на девица. С извънредно слабото, 
удължено тяло на Исус, което е поела – 
като че ли носи скръбта на цялото чове-
чество. И негласният упрек: „Какво 
направихте с моя син!” Горната част на 
дрехата й едва ли не кореспондира с 
тялото й – своеобразен „контрапункт”. 

Гениално, защото подобно само до-
някъде, обаче, съотношение намираме 
единствено при Фидий, но неговата 
композиция от две фигури, само тя оце-
ляла в целия свят, (която изследвах) по 
това е време в Партенона, Атина – Ати-

на, която е под турско владичество – и в 
никакъв случай Микеланджело не може 
да я е виждал! (По това време, естествено, 
няма още фотоапарати, ха-ха!) 

 

 
 

Микеланджело Буонароти, Пиета, 1498-1499 г. 
 

Огромна е надиплената дреха на де-
вицата, не случайно композиционно: да 
поеме удълженото тяло на Христос, но и 
да подскаже, че чрез Богородица цялата 
земя носи скръбта! 

И само как извайва плътта му, със 
всички детайли, само тази плът е от зна-
чение тук, като съвсем жива. Та той е 
винаги жив за нас, ни казва скулпторът, 
още навремето си. 

И самият той става по този начин без-
смъртен! 

 
ВАН ГОГ – ТРИ СТОЛЕТИЯ НЕДОС-
ТИЖИМ 

 
30 март 1853 – 29 юли 1890  

 

Вярвам, че ван Гог е художникът, 
който си остава недостижим в три века: 
19, 20 и 21. Запитали веднъж Писаро за 
Винсент, а той отговорил: „Ван Гог или 
ще полудее, или ще ни надмине всички-
те”. Без да подозира, че Винсент ще 
успее да постигне и двете. В една специ-
ална изложба (преди около 7-8 години в 
Париж), посветена на влиянието на 
японската живопис в картините на Ван 
Гог, имах щастието да наблюдавам съв-
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местното съществуване на двете сътво-
рени, „измислени” реалности. 

  

 
 

От една страна пейзажите притежа-
ваха подчертана, неповторима яркост, а 
от друга – осезателното присъствие на 
„ненормален”, врязващ се в съзнанието 
ти мозък. Без да си пречат едно на друго, 
обратното: в някакво уникално допъл-
нение, „комплементация”, (не компле-
ментарност, това е друго). 

Дори тук: в Кипарисите с пътя с двете 
фигурки, си личи “ безумната” съвмес-
тимост на елементите. Всичко гори, 
всичко пламти в непрекъснато, разно-
посочно, обединено по гениален начин 
движение на цвят и форма. При това не 
можеш да отделиш в новата парадигма 
едното от другото, а същевременно – за 
разлика от импресионизма на Моне – 
двете запазват феноменологично разг-
раничение като възприятие...  

Или онези приказни, невъзможни, 
кълбовидни, но и едновременно некъл-
бовидни облаци в небето (както би се 
изразил, вероятно, Уилям Фокнър). 
Уникални във вселената на живописта и 
отвъд: сами по себе си, заедно с хребети-

те и всичко останало – една цяла Вселе-
на!  

 

 
 

Вижте, моля, как работи с компле-
ментарните  червено и зелено, особена 
смелост! Всичко е „изкривено” като 
форма, дори там където не личи на пръв 
поглед. 

 

 
 

Всичко: масичката, столовете, зака-
чалката, леглото, рамката на прозореца, 
вратите, дори рамките на картините— 
ако се взрете внимателно... Тази дефор-
мация  подсилва яркостта на компле-
ментарните цветове и се „врязва” в съз-
нанието на зрителя по начин по който 
другите художници навремето не могат 
да постигнат. Нещо повече, създава се 
особен динамизъм и едва ли не движе-
ние и картината оживява при цялата си 
„кривост”— или може би поради нея. 

 

© „Методология на изящните изкуства”, 
Иван Бързаков, 2021 

https://www.facebook.com/sdprogbarzakov/photos/pcb.564986797547608/564986307547657/?__cft__%5b0%5d=AZXPw62MHRV2ar2Z_pkr_oBWzGqrRZ8oEsD5JR5BEUeI-1liE5FpqIw0JwEuYkCIUpbJL8Rewmgl4zcq7BBTzaOyJuxU-HK7SQHXgcu7EoS2-NZvv-UEyLLEbTq2Js7vUOhOs8pqi1y6LzyQ64yk5TFdlKwsE4uZ5jKOfqMA3uEtZCCBxoYtQDjgLRbZC0DKa7Q&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/sdprogbarzakov/photos/pcb.564986797547608/564986307547657/?__cft__%5b0%5d=AZXPw62MHRV2ar2Z_pkr_oBWzGqrRZ8oEsD5JR5BEUeI-1liE5FpqIw0JwEuYkCIUpbJL8Rewmgl4zcq7BBTzaOyJuxU-HK7SQHXgcu7EoS2-NZvv-UEyLLEbTq2Js7vUOhOs8pqi1y6LzyQ64yk5TFdlKwsE4uZ5jKOfqMA3uEtZCCBxoYtQDjgLRbZC0DKa7Q&__tn__=*bH-R
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НА ФОКУС 
 

Изплъзващо се лице – очертанията се 
губят в щрихите, чертите се разчупват и 
разпиляват… Крехък силует, който оп-
лътнява към ръба на спомена, но точно 
там, на ръба, където трябва да се срещ-
нем, се разминаваме… Дълго търсих път 
към него, събирах разпилени трохички в 
интернет… Колко малко са следите там, 
оставени от важните неща – събития, 
личности и таланти… 

 

СЕРГЕЙ ИВОЙЛОВ 
БИОГРАФИЯ 

 

 
 

Роден е на 16 февруари 1922 г. в Оря-
хово. Отива си от света няколко месеца 
преди да навърши 90 години, на 29 ав-
густ 2011 г. Завършва Националната 
художествена академия през 1947 г. Убе-
ден реалист в творчеството си, Сергей 
Ивойлов вярва, че това направление в 
живописта отговаря най-добре на него-
вата личност и характер.  

Силната си любов към изкуството 
наследява от своя учител в академията 
проф. Илия Петров. Неговата много-
жанрова живопис отразява творческата 

му енергия и любов към многообразието 
на живота.  

Признат майстор на психологически 
изразителния портрет, той е автор на 
множество портрети на значими лич-
ности, които говорят недвусмислено за 
интересите на твореца към българската 
история, литература, музика. Художни-
кът оставя картини със запомнящи се 
образи, сред които се открояват творбите 
„Хляб наш насъщен“, „Чаша бира“, „Левски 
пред съда“, „Клетвата“, „Паисий“, „Наро-
ве“, „До последен дъх“, „Черните забрадки“, 
„Елин Пелин“, „Емилиян Станев“, „Па-
мет“, „Панчо Владигеров“, „Достоевски“, 
„Утро“, „Паркът“, „Копривщица“, „Воен-
ният клуб“, „Родопски пейзаж“, 
„Говедарят“ и др.  

Дарбата му на портретист ярко се 
проявява и в платната, събрали лицата 
на неосветените от прожекторите на 
известността хора: „Жена с кожено палто”, 
„Софи Гудман” и др. Сергей Ивойлов е 
автор на многобройни композиции, 
голи тела, градски и природни пейзажи, 
но своеобразен връх в изкуството му, 
обособяващ го като ярка творческа ин-
дивидуалност, са неговите многобройни 
натюрморти, които самият той нарича 
„моите портрети на цветя”.  

Работи като художник в Швейцария, 
Ибиза, Белгия. От 1989 до 2004 г. основно 
е копист в Лувъра. Създава впечатлява-
щи копия на шедьоври на Рафаел, 
Рубенс, Франс Халс, Енгр, Буше, Гоя, Ел 
Греко, Фрагонар. Носител е на златен 
медал за копие на картината на Рафаел 
„Хубавата градинарка” и сребърен за ав-
торската картина „Портрет на момиче“, 
представени на Международното изло-
жение в Авиньон през 1993 г. Отличен е 
със златен медал на град Вилмомбъл за 
копие на „Мона Лиза” на Леонардо да Вин-
чи, което му носи признанието, че е един 
от най-талантливите кописти в света на 
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гениалния ренесансов художник. Във 
Франция участва в редица престижни 
изложби със свои авторски платна. Него-
вите творби са приемани редовно в 
Есенния салон. Членува в Съюза на 
френските художници „La maison des 
artistes”. Член е на Белгийската между-
народна академия за съвременно 
изкуство, която го удостоява със званието 
„Офицер на Златната палма”.  

Освен майстор на живописта, Сергей 
Ивойлов е и много добър педагог – две 
години преподава в Художествената 
гимназия в София и десет години в На-
ционалната Художествена академия, 
като ръководи и много читалищни кур-
сове. Неговите ученици днес са 
утвърдени творци: Михалис Гарудис, 
Любомир Савинов, Иван Белчев, Георгис 
Гулямджис, Людмила Дамянова, Елена 
Пъдарева, Боян Чуканов, Светослав Гер-
джиков, Кеазим Исинов и др. 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 

„Нужно е творецът да е овладял до 
съвършенство изразните средства на 
своето изкуство. Да е натрупал професи-
онализъм. Тази негова способност е 
едната страна на таланта. Другата е в 
самия художествен процес. Изкуството 
започва оттук нататък.  

 

 
 

Левски пред съда, худ. Сергей Ивойлов 

Изразява се в способността на худож-
ника да вложи в образа своето отн-
ошение.  

 

 
 

Портрет на Левски, худ. Сергей Ивойлов 
 

Да го изрази ярко и убедително.  
 

 
 

Портрет на Левски, худ. Сергей Ивойлов 
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Колкото е по-голям талантът, толкова 
критерият е по-висок.” 

 

* * *  
„Учудвам се на понятието „буквален 

реализъм”, което битува сред изкушени-
те в изобразителното изкуство. Та реал-
ността няма буквалност. Нейната „бук-
валност” е нейната многоликост, която 
не може да се обхване и определи. Обек-
тивността е недостъпна за сетивата ни. 

 

 
 

Портрет на Елин Пелин, худ. Сергей Ивойлов 
 

Това, че някой рисува очертанията на 
нещата, лишавайки ги от вътрешен сми-
съл (а той в голяма степен отразява 
отношението на художника към тяхната 
същност), не означава буквална реал-
ност. Напротив, означава отдалечаване 
от нея. В този смисъл има живо и мъртво 
изображение.  

 
 

Портрет с въглен, худ. Сергей Ивойлов 
 

Другите определения са погрешни.” 
 

* * *  
„Във Франция се запознах с интерес-

ни личности, направих много портрети. 
Но най-значимо за мен беше съпри-

косновението ми с оригиналите на 
големите майстори.  

Хубавата градинарка, худ. Рафаело Санцио
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Видях осъществени идеалите на кла-
сическата живопис.  

Можах, доколкото съм способен, да 
извървя пътя до тях в своите копия.“ 

 

* * * 
„За голямото изкуство са свойствени 

простотата и яснотата, съчетани с дъл-
бочината и ярката изразителност. 

Това го прави въздействащо за мно-
зина, за голяма част от зрителската 
аудитория. 

Но всеки достига в него до онова стъ-
пало, до което е способен да достигне, 
според своята личност, интелект, талант. 
Както е и в самия живот.“  

 

 
 

Портрет, худ. Сергей Ивойлов 
 

* * * 
„Всички изрази, свойствени за човека, 

можем да наблюдаваме и при едно цвете 
Баба ми правеше цветя от плат, учила е 
този занаят в Русия. Като дете се възхи-
щавах на уменията й. Така най-напред 
обикнах цветята.” 

 
Сергей Ивойлов пред „Оряховски вести“, 
вестник на галерия Савчеви, Оряхово 
 

 
 

ЗА ЛИЧНОСТТА  
И ТВОРЧЕСТВОТО 

 

Кутията с боите 
е затворена завинаги. 
Четките - изсъхнали. 
Вазата е празна. 
 

А портретът незавършен грее... 
 

Любомир Савинов, художник 
ученик на Сергей Ивойлов 

 
Той си отиде на библейска възраст. 

Беше се отдръпнал от всичко - от съюз-
ните борби, от стремежа към известност 
и признание. Не се окичи и с ореола на 
отшелник.  

Живееше с идеите си, с възторга от 
творението в неговата многоликост. С 
четките и платната си. Без въпроси има 
ли защо –  както птицата не пита за сми-
съла на своята мисия. И светът край него 
се озаряваше от присъствието му. Такова 
е неговото изкуство – светло, жизнеут-
върждаващо. 

В него е удивлението пред неповто-
римостта на мига, в него е и дълбоката 
мъдрост на човека, проникнал в същнос-
тите. На художника, който винаги се е 
домогвал до сърцевината на своите обра-
зи, за да им вдъхне живот – с погледа си 
на поет и философ. Всъщност не е ли 
това истинската мъдрост – да съхраниш 
сетивата си неизкушени, отворени към 
чудесата на света. Въпреки опита на 
годините, въпреки състредоточения 
поглед и прозрението на преходността и 
болката на живота... Не, не въпреки. Ис-
тината е, че творецът носи нова 
съчетание. Нищо парадоксално в него. 
Просто такава е същността на таланта. 
Простотата – беше я постигнал. Далече 
от всяка помпозност, усложненост, по-
казна само самоцелност /„всяка самоцел 
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закрепостява възможностите“/. Далеч от 
моди и „изми“ – затова и от всичко, кое-
то отминава с течението. Изкуство 
завинаги. Това, което наричаме класика, 
независимо от вида на изразните средст-
ва. А той беше овладял избраните от 
него до виртуозност. Езика, чрез който 
може да достигне до неуловимото, до 
непознаваемото. Всъщност, то не беше 
негова цел. Той просто общуваше със 
своите обекти чрез изкуството. В платна-
та на Сергей Ивойлов няма готови 
отговори. Но зрителят може да достигне 
до своите. И със сигурност да не остане 
безразличен. 
 

Александра Ивойлова, музикант, поет, ху-
дожник и дъщеря на Сергей Ивойлов 

 

* * *  
Картините на Сергей Ивойлов се от-

личават с бликащо жизнелюбие, психо-
логизъм и философска дълбочина; съче-
тават виртуозната техника на 
класическия реализъм с будния поглед 
на съвременния човек. Ретроспективната 
му изложба /1983 г., галерия „Раковски“ 
№125/ представя 100 платна – портрети, 
пейзажи, натюрморти, композиции... 

Картините му говорят за неизменна 
любов към живота - независимо дали се 
изразява състрадание, преклонение, 
експресивен изблик или приглушена 
интимност... Единният композиционен 
център, който разкрива смисловия ак-
цент, създава обобщеност на посланията. 
Образите живеят в дълбочина, дишат в 
пространството наситени са с вибрация 
/майстор на светлосянката, на градаци-
ята на топли и студени цветове, основни 
за моделиковката/. 

Творчеството на художника следва 
единна линия – в него не се разгранича-
ват ясно очертани периоди. 

И все пак е разнолико и многоплано-
во, защото изразните средства не са 

самоцел, а са водени от смисъла. Енерги-
ята на мига прелива в трайно прозрение. 

 

Дора Каменова, сп. "Съвременник" 
 

* * * 
Необикновена чувствителност и пре-

цизна точност на линията и мазката му 
даваше възможност да пресъздаде и да 
изрази дълбоките пластове на човешкия 
характер. Сергей Ивойлов притежаваше 
виртуозна техника, владееше до съвър-
шенство изкуството на светлосянката, 
както и играта между топли и студени 
тонове, пречупени обаче през неговата 
душевност, през призмата на неговото 
артистично светоусещане.   

Живописта на Сергей Ивойлов е ярък 
пример за това, че пътят за твореца към 
стойностното изкуство е укрепен от 
подпорите на неговата воля за честен 
труд, творческа мъдрост и неизтощимо 
жизнелюбие – дълъг и стръмен път, кой-
то започва от една открехната врата в 
сърцето. Ивойлов е убеден, че всяко цве-
те има свое излъчване и индивидуална 
красота, израз на стремежа на природата 
към живот. 

Надежден мост към душите на хората 
бяха неговата сърдечна доброта и вро-
деното му благородство. До края на 
живота му не пресъхна неговият стре-
меж да дава колкото може повече от себе 
си на младите хора. Учеше своите уче-
ници на основните изразни средства на 
рисуването, на колорита в живописта, на 
принципите на композицията, на изг-
раждането на пропорциите, на формо-
образуването и моделировката на обра-
зите, на художественото обобщаване на 
детайлите.  

Оформя професионалисти, без да им 
натрапва своя път и своето изкуство. 

 

Йонко Бонов, СБХ, бюлетин брой 02/2012 
 

* * *  
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* * *  
Единствено в платното на Сергей 

Ивойлов подсъдимият е изтеглен леко 
вдясно (фронтално гледано), в центъра е 
разположен гърбом османски големец, 
седнал удобно на скъп стол, стил ампир, 
облегнал се с лява ръка върху масата. Не 
обаче този „съдник“ е интересен в кар-
тината, а настанилите се в дъното на 
миндера ходжи и кадии, всичките бе-
лобради. Те представляват трите типа 
поведение към течащото в София съдеб-
но дирене и съответно към прикования 
на подсъдимата скамейка Апостол. Про-
чее, не трябва да говорим за подсъдима 
скамейка, на никое платно, изобразява-
що обвиняемия Левски, няма такава: той 
е всякога прав, обвинителите си гледа 
прямо в очите, не свежда поглед ни за 
миг. Което е встрани от историческата 
правда, тъй като раната в главата не му е 
позволявала на Апостола да стои, отго-
варял е на дознателите седнал.  

Винаги прав и винаги с вериги: око-
вите са общо място, никой художник не 
ги пренебрегва. Вериги неслучайни не 
само от историческа, но и от митологи-
ческа гледна точка: железните вериги на 
Васил Левски са тръненият венец на 
Иисус Христос.  

 

Митко Новков,  сайт marginalia.bg 
 

* * *  
Този невисок човек с прошарена бра-

дица удивлява с финеса на своите черти, 
с точните удари на четката, които нана-
ся върху платното...  

Майстор на портрета, той несъмнено 
е въплъщение на най-големите худож-
ници на хилядолетието 

 

Фредерик Рус, френски критик 
 

материалите са подготвени със съдействие-

то на Александра Ивойлова 

ГОСТУВА НИ 
 

ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ 
 

СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИ 
 

/ 1884 – 1967/ 
 

Известният руски поет на младини се 
увлича от символизма и проявява инте-
рес към фолклора. Той е един от 
организаторите на Работилницата на 
поетите. Участва в Първата световна 
война като военен кореспондент. От 1921 
г. живее в Москва. Пише стихове. Актив-
но превежда. Автор е на оперни либрета. 
Изявява се и като литературен критик. 

Първите му стихосбирки се отлича-
ват със свежест на чувствата и с 
жизнерадост.  

Стремежът красивата сложност на 
света да бъде съчетана с яснотата на пое-
тическата мисъл, е характерен за 
акмеизма, от който се увлича Городецки. 

Плод на творческите му усилия са  
значителен брой стихосбирки. Създаде-
ното от поета се характеризира се с 
тематично разнообразие, със съвършенс-
тво на формата и с лекота на изказа. 

 

Иванка Павлова 
 

В ГРАДИНАТА НА РЕПИН 
 

В уединение щастливо 
в двор със старинна красота 
един художник мълчаливо 
живее в мъдра простота. 
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Изящно свежда ствол върбата 
над неподвижната вода. 
Тук на природата с ръката 
е в единение труда. 
 

До храста люляков в тревата - 
захвърлен камък-великан. 
От дълбините на земята 
струи висок студен фонтан. 
 

А сред градината прекрасна – 
къщурка, приказна почти. 
Нагоре, в синевата ясна 
бленува тя да полети. 
 

Такава храбра, чудновата – 
в стъкло, с рисувани стени. 
От завист гарван чер се мята, 
кръжи страхливо настрани. 
 

А недалеч в гнездото пее 
пернато пъстро общество, 
с играта си напомня, че е 
животът земно тържество! 
 

Първа публикация: Електронно списание  
„Литературен свят”, бр. 88 от октомври 
2016 г. 

 

ГРАДСКИ ДЕЦА 
 
Бедни градски рожби, хилави цветя, 
в своя блян несбъднат аз към вас летя. 
О, ако отново сте с изправен гръб, 
ако не съзирам в погледа ви скръб, 
 

ако не линеят крехките телца, 
ако дързост блика в детските сърца, 
ако сте със здрави, пъргави крака 
и трева ги гали с ласкава ръка... 
 

Бедни градски рожби, хилави цветя, 
скрита хубост виждам аз у вас и тя 
в грохота на камък и метал студен 
е надежда светла в утрешния ден! 
 

ЗЕМЯ 
 
Гракна гарван сред полето 
върху канара, простря 
залезът крила в небето, 
полетя и изгоря. 
 

Звездна нощ е, чудна сила 
към полето ме влече. 
Цвили някъде кобила 
за изгубено жребче. 
 

В целината разорана 
коленичих с пръст в ръце. 
Върху черната ѝ рана 
паднах с пламнало лице. 
 

Пролетна въздишка първа 
чух, земя, от твойта гръд. 
Древните рала тепърва 
цяла ще те разорат. 
 

Ще покълнат семената, 
с мляко ще ги кърмиш ти. 
Златокласа ръж в нивята 
в зноя юлски ще трепти. 
 

Нахрани, земя, богато 
в изгревния ранен ден 
всяко зърно, в теб посято, 
и един несретник – мен. 
 

Като жито вретенило 
расна в угарта ти, но 
аз съм твое подранило 
буйноникнещо зърно. 

 

ПЕРУН 
 
Слънце и Луна – заклети 
врагове: след битка пак 
в свода ясен Слънце свети, 
а Луна, щом падне мрак. 
 

Тя леса от смърч обгръща 
с омагьосващи лъчи 
и земята всемогъща 
очарована мълчи. 
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В плен - притихнала поляна, 
в плен - замлъкнал птичи вик. 
С храсти хвойнови Смугляна 
е притиснал Лесовик. 
 

Но на изток, зад гората 
блесна копие и с цвят 
ален озари полята 
на Перун щитът отлят. 
 

От метал отлят, красиво 
позлатен, изящен щит, 
а зад него мълчаливо 
бог Перун стои прикрит. 
 

Но Луната го съзира, 
яростно надава вой, 
срещу Слънцето събира 
вихри, облаци безброй. 
 

А лицето ѝ бледнее. 
Стига вражеския стан. 
Заревото аленее 
и кове стрели за бран. 
 

Ето, боен вик се чува 
и светът обнадежден 
избавление жадува. 
Лесовик е вцепенен. 
 

И душата на Смугляна – 
рожба на здрачевина, 
в сребърна мъгла огряна, 
се разтапя в светлина. 
 

Слънце, Слънце, лик победен 
по-високо издигни 
и Луната, призрак бледен, 
надалече прогони! 
 

Виж, врагът ти не е страшен, 
пръска долу слаб светлик. 
Бог Перун света уплашен 
ще разтърси с гръм след миг. 
 

Сводът засиява. Ето, 
тук стрела и там стрела 
срязват мрака син в полето, 
чезнат в храсти и мъгла. 
 

И празнувайки победа, 
бог Перун опиянен 
хвърля лъч след лъч в безреда - 
бляскав, страшен, дръзновен. 
 

СКИТНИК 
 
Дни поройният дъжд в тежки струи валя. 
Придошлата река равнината заля. 
 

После тихият път ме увлече и мен – 
млад плувец, от земи безпределни пленен. 
 

Ах, далече е, Рус, далнината ти, знам! 
Но дано бъда жив, за да стигна дотам. 
 
По гористия бряг крета мъж побелял, 
явно беден и стар, явно дълго вървял. 
 

А дали е видял оня край, как насам 
се е влачил, убит от умората, сам? 
 

Приеми ме и мен, далнина, моят дял 
е да пазя у теб тази вечна печал. 
 

О, богата си ти на печал, Рус, до мрак 
тя над Волга звучи в песента на бурлак. 
 

Като майка зове властно твоят безкрай. 
С тебе моят живот ще е свързан докрай. 
 

Нека мойто сърце там за всички скърби. 
Ще избухне след мен весел смях може би. 
 

Нека песен кръжи – птица сред висина, 
над великата моя скърбяща страна. 
 

Превод и подбор на стихотворенията 

Иванка Павлова 


