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АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВОТО 

И СПИСАНИЕТО 
 

НОВ ФОРМАТ,  
НОВИ ПРИОРИТЕТИ 

 

Този брой е различен. Нов формат, нови 
шрифтове, ново усещане за книга в ръцете 
на читателя. Не, списанието няма да се 
превърне в сборник с избрани произведения 
или в антология. Въпреки растящия брой на 
новите автори и постъпващите в пощата ни 
произведения няма да променим политика-
та си на „отворени врати“ за всеки, който 
желае да сподели творческите си търсения. 

През изминалите четири години много 
хора са ми казвали „харесвам вашите книж-
ки „Картини с думи и багри“. Това се 
случваше въпреки желанието ми нестандар-
тният формат да под-сказва разлика между 
„книга“ и „списание“. 

Дали съм била права да търся тази раз-
лика в чисто формални характеристики като 
размер на печатната медия? Все едно. Изда-
нието събира своята читателска аудитория и 
авторски екип. Растящият брой на предста-
вените творби води до неминуемо „преся-
ване“ на материалите, включвани в печат-
ните издания и до това, че печатните книж-
ки все повече се превръщат в сборници с 
„избрани произведения“ от съответния он-
лайн брой. И ако следваме пътя на първона-
чалното си желание за корелация между 
формат и съдържание, то време е да напра-
вим формата по-близък до този на стандарт-
ната книга. Въпреки намаления размер на 
медията, площта на печатното поле остава 
непроменена. Разнообразието на включени-
те материали не намалява. Броят на думите 
и картините не намалява. Стремежът ни ще 
бъде да представяме най-доброто и различ-
ното. 

НОВИТЕ АВТОРИ 
 

Ще започна представянето на новите ав-
тори с младата украинска поетеса Ия Кива, 
която издаде и представи за първи път в 
България стихосбирката си „Свидетел на 
безименност“ в превод на друг интересен и 
креативен млад поет – Денис Олегов. В 
рубриката „Анонси“ сме представили ней-
ната творческа биография, отзиви за 
поезията ѝ, както и няколко стихотворения, 
които представят на читателя лицето на 
войната от първо лице – неподправена, 
грозна, трагична – и преживяна… войната, 
поднесена на читателя без филтри и пред-
пазни въжета – болката, превърната в стих. 

Продължаваме да представяме класици 
на украинската литература и живопис. В 
този брой „На фокус“ е Микола Пимоненко 
/09.03.1862 г. – 26.03.1912 г./ - един от най-
видните художници-реалисти от втората 
половина на 19 век. В същата рубрика пред-
ставяме и София Филипова, с биографични 
данни и творчество, подготврени от Зорни-
ца Харизанова и Илиана Илиева. 

Още в първия ден на новата 2023 г. Кон-
тадин Кременски предложи ново преводно 
произведение на любимия на всички Джани 
Родари, като по-късно в броя публикувахме 
в негов превод творби и на двама други 
интересни италиански автори, оставали 
диря в световната литература – Джованино 
Гуарески и Карло Чипола. В същата рубри-
ка – „Преводачът представя“, Иванка Попо-
ва-Велева сподели авторски преводи на 
любовни стихотворения на френските поети 
Жак Превер и Пол Елюар, непубликувани 
до момента в списанието, както и на малко 
известния у нас Дьониз Жале.  

В този брой чуждестранната литература 
е силно застъпена и в рубриките „Не-
заглъхващи гласове“, с подбор на стихове от 
Пол Верлен /30.03.1844 г. – 08.01.1896 г./ в 
превод на Кирил Кадийски и „Философия 
на изкуството“, със статия на Гео Милев 
/15.01.895 г. – 15.05.1925 г./, посветена на 
творчеството на Стефан Маларме 
/18.03.1842 г. –  09.09.1898 г./, илюстрирана 
с три стихотворения, в превод на Гео Милев 
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и Кирил Кадийски. Щрих към образа на 
„прокълнатите поети“, представени в броя 
са и техните портрети, рисувани от худож-
ници, представители на символизма в 
живописта – „Портрет на Пол Верлен“ от 
Йожен Кариер /18.01.1849 г. – 27.03.1906 г./ 
и „Портрет на Стефан Маларме/ от Едуар 
Мане /23.01.1832 г. – 30.04.1883 г. / 

Чрез гост редакторите на броя читатели-
те ще се срещнат за първи път в списанието 
с творчеството на Димитър Палазов 
/представен от Александра Ивойлова/, Иван 
Динков /представен от Силва Василе-ва/, 
Иван Иванов-Йоаний, Любчо Иванов, Сти-
лиан Янев, /представени от Венелин Тер-
зиев/ и Пенка Самоковлиева /предста-вена 
от Зорница Харизанова/.  Сами намериха 
път към списанието  Людмила Данова – 
поет и чудесен разказвач и Марин Колев, с 
рецензията си за новата книга с апева на 
Добрина Симова „Дъга за вечеря“.  

Съвместната публикация, която напра-
вихме с в. „Литературно земеделско знаме“ 
на стихотворения, посветени на Левски по 
повод 150 години от гибелта му ни срещна 
за първи път с поета Павел Петков. Но, 
може би най-вълнуващо и ценно е присъст-
вието в настоящия брой на имената на 
отличените млади участници в юбилейния 
Десети национален декемврийски конкурс 
за хайку на тема „С аромат на зима“ –
всички от град Хасково: Селин Сабри Садък 
(15 г.), Едже Метин Осман (14 г.), Лютвие 
Танер Шерифова (15 г.), Наз Решат (14 г.), 
Шанел Шемшетин Галиб (14 г.) и Фатме 
Йозджан Халибрям (15 г.), както и на деца-
та, отличени в Международния конкурс за 
детско хайку с рисунка на янопската фонда-
ция JAL, представени и в настоящия 
печатен брой. 

Радващо е сътрудничеството ни с гале-
рия „Ракурси“ – София, което ни даде 
възможност да запознаем читателите с 
творческите търсения и новите постижения 
на художниците Димитър Петров и Елица 
Баръмова-Барамо. 

Да пожелаем лек път в изкуството на 
всички, които го правят… 

 

редакционни статии 

БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ  
В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ 

 

КОНКУРС ЕВРОПОЕЗИЯ  

УНИЦЕФ 2022 
 

Сидония Пожарлиева участва с две 
стихотворения в Конкурса „Европоезия“ 
на УНИЦЕФ за 2022 г. и е удостоена за 
цялостно представяне с награда „Почетен 
диплом“. Всички участвали отличени 
творби ще съставят международна антоло-
гия „Децата в съвременния свят“. 

 

 
 

CONCOURS  EUROPOÉSIE UNICEF 2022 
 

Le thème – L’enfance : aide et protection 
La section – classique 
 

1. Ciel d’or 
 

Aux enfants orphelins dans les camps 
palestiniens et syriens      

 

Cette nuit, dans son sommeil borgne, l’âme 
ramasse ses douleurs étouffantes 
pour les jeter dans le Fleuve noir, à cause du drame – 
la mise à mort des petits oiseaux innocents… 

 

Les ailes frêles de nos propres oiseaux  
coupent une tranche du pain béni. 
Elle donne de la chaleur aux yeux        
pleins d’espoirs des moineaux bannis. 
 

Dans la tempête de ravage ils sont un reflet 
du clairon de révolte, sonnant en défense des 

malheureux. 
Devant lui leurs pères secrètement en avaient juré. 
Notre amour c’est un ciel d’or pour eux… 
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2. Le bonheur 
 

 À R., S. et leurs enfants 
 

Passant le seuil des ans malheurs,  
les pieds saignants du long chemin,  
je cherche toujours à toucher le bonheur –      
lueur étrange du lendemain. 
 

Je sens d’ailleurs maintenant qu’il fut:  
dans la fraîcheur d’une fleur éclose,  
dans la tendresse des yeux émus,  
dans l’innocence d’enfant comme rose. 
Il me baignait de sa présence 
aux temps plus rudes marqués de faim,  
car il jaillissait de la riche aisance  
des mots profonds, polis de ma main. 
 

Me fascinait par des bras tendus  
des bons Amis partout au monde.  
Mon âme alors s’était rendue  
de la bonté en source féconde. 
 

Enfin c’est là le vrai bonheur! 
 

КОНКУРС ЕВРОПОЕЗИЯ УНИЦЕФ 2022 
 

Тема – Детството: помощ и закрила 
Раздел – класика 
 

1. Небе от злато 
 

 На децата сираци от палестинските 
и сирийските лагери 

 

Тази нощ, душата във съня си едноок 
болките си разпилени сбира, 
да ги хвърли в Черната река. Жестоко, 
птичките невинни мъртви тя намира. 
 

Нежните крила на наш’те птици 
крайшниче благословено режат. 
То затопля гладните зеници 
на прокудените врабчови надежди. 
 

В разрушителната буря те са ехо 
от зовящата тръба, в която 
техните бащи в беди се клеха. 
 

Наш’та обич е за тях небе от злато. 
 

2. Щастието 
 

На Р., С. и техните деца 
 

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 във извор чист, заветен. 
 

автор и превод на френски: Сидония 

Пожарлиева 
 

ПОЕЗИЯ ЗА БИРЛАНД 
 

Българските поети Стоянка Боянова и 
Минко Танев са изобразени в специално 
издание върху пощенски марки по идея на 
президента на страната Бирланд, Негово 
високо превъзходителство King Dr. Emir A 
Haiyawi и със съдействието на министър-
председателя Нейно високо превъзходи-
телство Queen Dr. Eden Soriano Trinidad. 
Адресирани са към към „поетесата Стоян-
ка Боянова, България – почетен поет на 
Бирланд” и „поета Минко Танев, България 
– почетен поет на Бирланд”. 

Бирланд е пустинна земя в Африка по 
протежение на 22-ри паралел, между Су-
дан и Египет, позната като Bir Tawil , или 
„Terra Nulius“, т. е. ничия земя с площ 2060 
квадратни километра. Официално основа-
на през 2015 г. от настоящия президент на 
страната, за да даде гражданство на около 
3000 души, които водят номадски живот, 
без свидетелства за раждане, брачни свиде-
телства и паспорти, без постоянни 
жилища, достъп до образование и здравео-
пазване. От 2021 г. страната има знаме и 
химн. Същата година е издадена и първата 
Антология „Поезия за Бирланд“, в която са 
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събрани стихотворения от чуждестранни 
автори, посветени на младата страна. 

Стоянка Боянова и Минко Танев, добре 
познати на читателите сп. „Картини с думи 
и багри“, поети с многобройни публикации 
в български и чужди издания, участват със 
свои творби във втората Антология „Пое-
зия за Бирланд“ – ANTOLOGIA “POESIA 
POR BIRLAND“ Poetas Intergalactikus, 
2022. 

 

     
 

МЕЧТАНАТА СТРАНА БИРЛАНД 
 

Наричали те „ничия земя”,  
забравена сред пясъци и жега. 
Но ти си Божия,  
и жарко слънце те целува 
от ранно утро чак до късна вечер. 
 

Родила се мечта за твоето начало  
в един сърцат човек, 
и други тръгнали след него -  
да се превърнеш в кът от рая. 
Разлистено дърво със здрави корени  
е твоето знаме. 
Напред те води вярата в човека и доброто. 
И хората сърцати почнали да те създават.  

 

Те виждат в своите представи 
да се превръщаш в пясъчна цъфтяща лилия  
сред другите страни върху Земята. 

 

Стоянка Боянова 
 

БЛАГОСЛОВ ЗА БИРЛАНД 
 

Срещнах поети с велика мечта,  
съпоставима с библейските притчи – 
пясък от Африка в мен заблестя 
с нилския бриз от Судан към Египет. 
 

22- ри горещ паралел 
през долината отвъд се простира –  
за туарегите книги съм чел  

и за атланти, спасени в пустинята. 
 

Древното знание да претворят 
с Божия промисъл – в мир и хармония. 
Благословен да е Вашият път, 
палми, поникнали на хоризонта. 
 

Минко Танев 
 

„В КАПАНА“ НА КОНТАДИН 

КРЕМЕНСКИ 
 

В началото на м. март т. г. излезе от пе-
чат том I на литературния сборник 
„Racconti Camnagni“ на италианската изда-
телска къща „Historica Edizioni“.  В него са 
включени наградените и отличени разкази 
от едноименния конкурс. 

 

 
 

Сред тях е и „В капана“ – откъс от де-
сеттомната фентъзи поредица на Контадин 
Кременски „Паралелен свят“ /изд. „Студио 
Беров“/, който публикувахме онлайн след 
номинацията му през януари и поместваме 
отделно в настоящия брой в рубриката 
„Проза“. Нека пожелаем на автора и него-
вите герои лек път към все по-широк кръг 
от читатели!  

 

ЧЕРВЕНИ СВЕТЛИНИ 
 

Единственото международно списание 
за танка поезия, американското „red lights“ 
/ „червени светлини“ /, в януарския си брой 
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за тази година представя трима български 
автори сред около 65 поети от САЩ и 
Япония. В предговора на редактора Мери-
лин Хейзълтън се споменава и антологията 
на българската танка „Парче от дъга“ на 
изд. gabriell-e-lit, както и българският меж-
дународен конкурс за хайку и танка 
Котодама. В списанието са публикувани и 
наградените танки на сътрудниците на 
„червени светлини“ в Котодама състезани-
ето. Честито на българските каджини! 

 

Димитър Анакиев 
 

 
 

Представяме публикуваните танки на 
нашите автори Димитър Анакиев, Венели-
на Петкова и Габриела Цанева така, както 
са публикувани в „червени светлини“ и с 
превод на български език: 

 

Пънчето, което 
ми служи дълго време, 
сега цепя. 
С него не си ли отива 
и част от мен? 
 

I'm splitting 
the stump that served me 
for a long time: 
does a part of me 
go with him now 
 

Димитър Анакиев 
 

cool mist 
washes the ink 
from my painting brush 
hanging  on a nail 
together with on onion braid 
 

just splittingq 
I keep quiet and wait 
for them... short poems 
from the depth 
of this autumn night 
 

* 

хладна мъгла 
измива мастилото 
от четката ми за рисуване 
висяща на пирон 
върху плитка лук 
 

просто разделяне 
мълча и ги чакам 
кратки стихотворения 
от дълбочината 
от тази есенна нощ 
 

Венелина Петкова 
 

I woke up 2555 mornings  
to give you a reason to wake up - 
this morning I wonder  
who will give me a reason 
to wake up 

 

a blackbird stubbornly 
pecking at my window 
I fall asleep but don't dream 
these days bear the brunt 
of the missing memories 
 
* 

2 555 утрини се будех, 
за да ти дам причина 
да се събудиш - 
тази сутрин се питам - 
кой ще ми даде причина  
да се събудя 
 

черeн кос упорито 
кълве прозореца ми 
заспивам, не сънувам - 
дните носят тегобата 
на липсващите спомени 

 

Габриела Цанева 
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АНОНСИ 
 

ИЯ КИВА И „СВИДЕТЕЛ НА 
БЕЗИМЕННОСТ“  

 

„Свидетел на безименност“ е първата 
стихосбирка на украинската поетеса Ия 
Кива, преведена на български език. Предс-
тавена в рамките на „Панаира на книгата“ 
от бургаското издателство „Знаци“ в нача-
лото на м. декември 2022 г., на 9 февруари, 
19:30 ч. в клуб „Грамофон“ ще бъде нейна-
та премиера. Зрителите ще имат 
възможност да чуят стихове в изпълнение 
на тяхната авторка и да получат автограф. 

След поредица от статии и публикации, 
в които представихме някои от най-
знаковите имена на класическата украинс-
ка литература и живопис, като Тарас 
Шевченко, Леся Украинка, както и по-
късния Остап Вишня, след картините от 
изложбата на младата художничка Тамара 
Турлюн, вече можем да споделим с чита-
телите и словото на младата украинска 
литература чрез стихосбирката на Ия Кива. 

 

 
 

„Безмилостни, жестоки стихове, ко-
ито не спестяват нищо – нито масовите 
убийства, нито изнасилените жертви, 
нито сълзите на майките, нито гневът на 
невинните. Корав език, на места цинично-

вулгарен, но жив. Стилистична образ-
ност, която гради и руши цели семан-
тични светове едновременно чрез точно 
подбрани термини и многопластов изказ, 
който не губи нищо в превода. Напротив – 
запазва и разширява богатството и плас-
тичната виртуозност на един брилянтен 
поетически талант“. 

 

Нели Лишковска 
 

„Ия Кива пренася читателя на бойно-
то поле на живота. Украинската поетеса 
представя сурова и безкомпромисна кар-
тина на войната не толкова в качеството 
на репортаж, колкото като борба за 
идентичност и оцеляване. Човекът заема 
централно място в разрушителната вих-
рушка от събития в опит да събере 
останките на предишното. Тук войната 
не е възхвалявана, а е представена като 
ситуация без изход и вътрешно състоя-
ние“. 

 

Денис Олегов, преводач на „Свидетел на 
безименност” 
 

Украинската поетеса Ия Кива е родена 
през 1984 г. в Донецк. Заради руско-
украинската война се премества първо в 
Киев през 2014 г., а след това през 2022 г. в 
Лвов. Преводач и редактор е на детски 
книги по проекта „Пижамна библиотека“. 

Автор е на стихосбирките „По-далеч от 
рая“ (2018) и „Първата страница на зимата“ 
(2019), както и на сборника „Ще се събу-
дим други“ (интервюта с беларуски 
писатели). 

Стипендиантка на проекта на министъ-
ра на културата на Полша Gaude Polonia, 
програмите на Дартмудския колеж и 
Documenting Ukraine. Участвала е в пое-
тични фестивали в Украйна, Беларус, 
Полша, Белгия, Финландия, САЩ, Герма-
ния, Естония, Латвия и Гърция. Стиховете 
й са превеждани на 30 езика. 

„Свидетел на безименност“ е първият ѝ 
преводен самостоятелен сборник. В мо-
мента се готви и издаването на 
самостоятелна книга на Ия Кива в Полша. 

 

Денис Олегов, преводач 
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Представяме на нашите читатели две от стихотворенията на поетесата, включени в 
„Свидетел на безименност“: 

 

***  
Радостта на нощта отнасяща надалеч подплатата на лилавата рокля 
като опашка на голямо животно, превръщайки се в сън 
става реч, в която всички звуци са смешни, 
на любовта не й трябва дълъг разговор. 
 

Така, отлепяйки се от пръстите, восъкът става измислица 
на новия ден, завиващ думите в сянка от хартия, 
върху която в трепета на пръстите избива небесният огън 
който някога е бил началото на всяко движение 
 

Но светлината се изплъзва под грохота с парчетата на отраженията 
във въображението като множество текстове, разхвърляни 
от вятъра на съмнението по повърхността на мисълта, като езеро от здрач, 
в който дървото и мъглата се сливат в бавен танц. 
 

Само фенерът на сънищата остава свидетел на безименността, 
сляп като водата, никога не отваряща своя куфар, 
в който фотоалбумите на историите сивеят, набирайки прозрачност, 
с която цветята говорят как се изгубили себе си. 
 

Така паметта, повдигнала се на пръсти, гледа в прозореца на първата къща, 
виждайки се голяма, а после все по-малка и по-малка, 
и конецът, освобождавайки се от тесните обятия на иглата, 
минава на ситен ход, като в детски език. 
 

Отразена светлина 
  

***  
ябълката на добропорядъчността плодоноси със стволове 
пили дните на седмицата на порцеланови фигурки на доброто и злото 
 

ако правилно изберем осветлението – танцът на луната се забързва 
и кучешкият лай звучи като гладна песен на освобождението 
 

о мойсей разкажи ни за живота обикновен и празен 
вържи ни с веригата на грижата за благото на света и града 
порази ни с ум като със семе на живовляк 
 

и ние ще цъфтим като трънливия храст на цариградското грозде 
и ще поглъщаме отразената светлина на слънцето 
мекото след мекото на плода докато не ослепеем 
 

а вътре в тъмнината ние ще отрежем езика на милосърдието 
както отрязват етикета от носената шуба 
и с пирони ще заковем този който наруши мълчанието 
 

а сега от костицата на страха ще извлечем чувството за победа 
и в грубо сковани щайги ще откараме насилието 
като зрели ябълки на пазара на нашите кошмари 
 

реколтата е време свято 
и ние го почитаме както умеем 
този мъртъв час на нашето равенство 
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така че бий по-силно бий камбаната на невъзможността 
за да станеш свещен орган и светла музика 
 

бий я всеки път 
когато почувстваш киселия вкус на ябълки в устата 
като собствения си глас зад края на планината 
 

разнеси този звън като зараза от лъжливи движения 
върху дъската о която тебеширът съкрушава тъмата 
 

а когато на ръцете разцъфнат розите на скръбта 
положи ги в огъня на праведната жертвеност 
като в земята спасеното тяло 
 

нашата реколта ще изядем без теб 
 

А ето и стихотворението на Ия Кива, чрез което я открива преводачът ѝ на български 
език Денис Олегов: 

 

Най-странното, което се прояви във времето за тези шест години, – 
това са сънищата за войната разрушаващи 
всички свидетелства – това беше така мръсно 
че сапунът на въображението просто не се пени 
и ние го складираме по ъглите на спомените 
за да го сменим, когато земеделците възкръснат 
така порязват детската бузка на реалността с ножчето на кошмара – 
и кръвта изтича в теб, 
запълвайки бъдещето като ръждива вана 
и във водата, оплодена с духа на забвението 
започват да звучат моите изтрили се имена 
аз съм фуста с мътно лице и с мазна забрадка 
бягаща по келоидния белег на железопътната линия 
в препълненото с човешка воня  пространство 
завиващо се в ръчно свитата цигара на вагона 
аз съм войниче в казармата затрупана 
със сняг като повърна смесена с бинтове 
и няма кой да ми каже че отдавна сме вбити от смъртта 
на първия-втори в не първия-втори слой на чернозема 
и не можем оттам да се събудим 
аз съм човек който влакът затяга 
в примката на дима в задушния концлагер 
и докато дишам виждам как джуджето танцува 
смъртта ми на култа и на патерица 
аз съм земя засята с прорезни очи 
и от тази земя има толкова много врати на дланите 
че с лъжа всеки път ме водят на клане 
и когато водата ми залива гърлото 
аз се уча да отварям устата й без език 
 

източници: фейсбук събития; фейсбук страница на Денис Олегов; издателство ИК „Знаци“ 
редакционна статия 

https://www.facebook.com/events/1885579171782155/?post_id=1899863700353702
https://www.facebook.com/dolegoffff
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ДИГИТАЛНИ РИСУНКИ 
 

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА 
 

ОБИЧ 
 

„Мамо, в тези рисунки последните, ко-
ито ми изпращаш има много душица. 
Продължавай! Това беше идеята!“ – това 
ми написа моето момче, а после – новина-
та, че ще се видим съвсем скоро в София… 
след две години и половина.  

Еуфорично и вдъхновено продължих 
да рисувам с чудния таблет, който той ми 
изпрати преди време, но вълшебните му 
свойства открих едва сега. И започнах да 
мисля дали да не го посрещна с изложба. 
От точно тези рисунки. Изложба с концерт, 
разбира се. 

Споделих идеята с приятелите и роди-
телите ми и те се втурнаха да ми помагат – 
кой с каквото може, но да се случи този 
празник.  

Изложбата е вдъхновена от няколко 
ключови състояния, знаци по пътя и най-
вече от обичта на моите скъпоценни хора и 
животинки, които не ме оставиха да по-
сърна в моето странно отшелничество. Тук 
представям съвсем нови работи, които 
рисувам с вълшебния таблет, който прово-
кира и освободи мисълта ми. Попаднах в 
необятна Вселена, в която ловя стари и 
нови сънища и ми е безкрайно интересно, 
откривайки още един начин да разказвам 
истории. 

И излетях. Отърсих се от страховете и 
от сковаността си, от потискащото чувство, 
че онази магия – изкуството си е тръгнало 
завинаги от мен и нямам какво повече да 
кажа. Може би най-страшното за един 
художник е да открие, че вече няма въоб-
ражение. 

Благодаря на моите скъпи приятели и 
родителите ми, които много сърцато се 
втурнаха да ми помогнат всичко това да се 
случи! На моят син за неговата рядка доб-
рота! Изложбата посвещавам на тях! 

Благодаря за възможността да я представя 
на Art Space – Brave creation! Сърдечно 
благодаря на Ники Табаков и Петър Тодо-
ров и на група „Синия Заек“! 

Откриването е на 11 февруари и ще 
може да се разглежда до края на месеца. 

 

ГЪЛЪБИЦА НА ЖИЦА 
 

Проектът ми „Гълъбица на жицата“ 
стартира с изложба на 8 март в Художест-
вена галерия – гр. Русе, която посвещавам 
и на Деня на мама! 

И оттук ще започна. Може ли една же-
на да притежава и сила и остър ум, и онази 
фина чувствителност, каквато само поети-
те имат, да отглежда и възпитава деца, да 
работи, да отстоява изкуството си, и въпре-
ки всички трудности да заяви своята 
гражданска, чисто човешка и морална по-
зиция, опитвайки се да промени света? 

Може, разбира се! Единици са, но ги 
има. И точно на такива силни и смели 
личности посвещавам проекта си, с надеж-
да един ден поне малко да приличам на 
тях. Вдъхновяваща и възкресяваща е тях-
ната могъща и съзидателна сила, с която 
прекрояват света, и когато човек попадне в 
една от тези Вселени – животът е вкусен, 
поносим и благодатен. Всеки път след 
такива срещи първо се сривам, обвинявай-
ки се колко съм слабохарактерна и хао-
тична и непоследователна, но в следващ 
момент винаги се оказвам омагьосана и 
мотивирана да запретна ръкави, и да про-
дължа, докъдето бях стигнала.  

За тези жени ще разкажа в проекта си, а 
и защото самата аз много бих искала един 
ден историята да ме припознае като една 
от тях. Смело и дръзко! Но точно това 
искам. И продължавам да следвам примера 
им, как да не ми почернее сърцето, спра-
вяйки се с кошмарите си през всеки един 
нов ден, в който винаги имам избор колко 
да съм добра, и колко мога да бъда лоша. 

 

*Проектите са осъществени с финансова-
та подкрепа на НФ „Култура“ по програма 
„Творчески стипендии“ – ред. бел. 
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НОВИ КНИГИ 
 

КНИГА ЗА МЕЧТИТЕ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
Запознах се с белетристичните текстове 

на Венелин Терзиев чрез редактора им 
Силва Василева – човек и професионалист, 
когото ценя и уважавам. В един горещ 
юлски ден на 2022 г. получих от нея писмо 
с шест есета. Направи ми впечатление 
експресивна сила на езика и ерудицията на 
автора, Венелин Терзиев – име, което не 
познавах, но вече знаех, че ще запомня. А 
причината за това бе както безспорното 
качество на текстовете му, така и мигнове-
ната духовна близост, която почувствах.  

Каква беше изненадата ми, когато нау-
чих, че Венелин Терзиев е инженер химик, 
също като мен, и също като мен има инте-
реси в много и различни сфери на 
техническите и обществени науки, но не на 
последно място и към изкуството на думи-
те. Богатата му академична биография 
задълбочи интереса ми към есеистичното 
му творчество, защото то, само за себе си, е 
една необятна планета, която тепърва 
предстои да бъде изследвана. 

Ще започна с необичайната архитекту-
ра на неговите импресии, включващи 
лични авторови разсъждения върху опре-
делени, а често и твърде аморфни, 
разливащи се към друго теми, подкрепяни 
с цитати от стихотворения – известни 
стихотворения на класици на българската 
литература, или пък съвсем непознати 
творби на неутвърдени автори. Преднаме-
рено или не, в едно есе можем да намерим 
имена от различни поколения, стихове с 
различна ритмика и стил, но – обединени 
от общо послание; често съзвучно, но 
понякога несъвместимо с настроението на 
лирическия „Аз“. И накрая, като препратка 
или като основен аргумент, следва биогра-
фична справка за личността, провокирала 
авторовите търсения. Понякога тази част е 

отделена като точен цитат/препратка към 
уикипедия, или официален сайт, но поня-
кога е най-съществената, макар и 
имплицитна част от тъканта на есето. 

Като главен редактор на списанието за 
литература и визуални изкуства "Картини с 
думи и багри" съм щастлива, че имах въз-
можността да дам публичност на тези 
оригинални текстове, които се превърнаха 
в ярки и красиви щрихи към малкия отря-
зък от пейзажа на изкуството, който се 
опитваме да покажем.  

В периода от юли 2022 до януари 2023 
г., който обхваща три броя на списанието 
/брой 3/2022, брой 4/2022 и брой 1/2023/ 
публикувахме 27 есета в онлайн изданието, 
като 10 от тях намериха място и в печатно-
то ни издание. 

И това е така, защото есетата на Вене-
лин Терзиев са силни като въздействие и 
внушения, като литература и философско 
послание, но и като литературен анализ на 
текстовете, които са цитирани. Преди 
всичко, обаче, като начин на мислене и 
експресия както на богатата ерудиция на 
своя автор, така и на неговите оригинални 
прозрения.  

Идеята на автора да ги събере в книга 
бе навременна и добра и се радвам, че той 
предложи ръкописа на издателство gabriell-
e-lit.  

Ще си позволя да направя обобщение-
то, че включените текстове могат да се 
обединят в три основни категории – есета-
анализи на творчеството на даден поет /или 
конкретна негова книга/, литературно-
философски разсъждения, концентрирани 
около определена тема, които са подкрепе-
ни или изведени от цитати на няколко 
поета и есета в тесния смисъл на жанра – 
есета/опити за търсене и намиране на сми-
съла на нещата от живота. 

Всяка от тези три категории белетрис-
тично-философски статии на проф. 
Венелин Терзиев заслужава вниманието и 
адмирациите както на четящата публика, 
така и на литературната критика. Да се 
аргументирам с това, че са написани с 
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дълбоко разбиране на горещите проблеми 
на днешния ден, едновременно с ярка 
емоционалност и с култивирана академич-
на рационалност от мислещ, чувстващ и 
четящ човек, е недостатъчно. 

„Книга за мечтите“ е една болезнена 
диагноза на своя автор и на обществото, в 
което живеем. Всяко есе е породено от 
конкретно събитие, има своята вътрешна 
история и следва пътеките, по които тя се 
развива, но всяко от тях води към авторо-
вата позиция, която може да се изрази най-
просто като „стремеж към човечност“. И 
този стремеж се простира във всички посо-
ки на плоскостта личност-общество. 

В допълнение ще обърна внимание на 
оригиналния дизайн на корицата, дело на 
арх. Десислава Димитрова и яркото при-
съствие на графичния елемент в текстовото 
тяло, а именно – фотографиите на Божидар 
Генков и Венелин Терзиев, вплетени орга-
нично в плътта на словото, като още един 
извор за размисъл.  

Интересна е и „пътната карта“, очерта-
на от местата, на които са писани есетата, 
посочвани от автора в края на всяко… 
Защото те не са родени в сумрака на някак-
ва стая, дълбоко скътана в пещерата „у 
дома“ или извисяваща се над облаците. 
Тези есета са писани „на път“. Като разх-
върляни камъчета светят в плътта на 
земята градовете, дали временен подслон 
на автора, но чертаят не пътеката на него-
вите стъпки, а един широк хоризонт – оня, 
от който той гледа света и неговите, на 
света, и своите си, човешки проблеми. Но 
това е друга тема – може би – следващо 
пътешествие на духа… 

 

ПИСМА  
ВЪРХУ ЛИСТ ОТ СЪРЦЕ 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Първата ми среща с разказвача Тодор 
Билчев бе преди няколко години, когато 
той предложи в редакцията на сп. „Карти-
ни с думи и багри“ пътеписа си „По стъп-
ките на Ботев“ /публ. бр. 4/2019/. 

Още тогава разбрах, че поетът Билчев 
има да разказва много в немерена реч, 
различна от строгия стил на документална-
та литература, в областта на която е издал 
над 80 книги. И все пак, когато през януари 
т. г. получих разказа му „Прегръдката на 
Луната“ бях изненадана от красивата и 
богата лиричност, майсторски вплетена в 
една реално-нереална история – история на 
границата на случването и мечтаното нес-
лучило се. Скоро след това получих още 
няколко разказа, писани в края на 80-те 
години на миналия век. Въпреки тази вре-
мева отдалеченост, те звучат съвременно и 
са ярък щрих към картината на човешкото 
поведение и емоционална мотивация. 

В повечето от тях разказвачът не е пря-
ко отъждествен с някой от героите. Той 
остава встрани, с различен речник и често 
различна позиция, но винаги съпричастен 
към участта на действащите персонажи.  
Силно впечатление ми направи творческа-
та зрялост на младия, тогава, автор.  

Не попитах защо тези белетристични 
творби са останали тъй дълго затрупани 
под документалните му и поетични проек-
ти. Може би – защото сега им е дошло 
времето, или – защото всяко време е „тях-
ното време“. Времето на любовта и 
осъзнаването ѝ, времето на смъртта и оно-
ва, което оставяме в живота след себе си; 
времето на човещината, на оцеляващото 
нестъпкано в нас...  

Не се учудих, когато Тодор Билчев из-
прати, вече като предложение за книга, 
ръкопис с работно заглавие „Писма от 
рая“. Странно заглавие на сборник, обеди-
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нил в себе си трагични човешки съдби и 
болезнени емоции. 

Композиционно, сборникът е разделен 
на две части – „Разкази“ и „Импресии“, но 
това до голяма степен е условно, тъй като 
както лиризмът, така и сюжетът съществу-
ват като съставен елемент на всяка от 
творбите. И всяка от тях се характеризира 
със сложни езикови конструкции, които 
предполагат активност от страна на чита-
теля, като изискват и нарушаване на 
стереотипите в мислене и възприятие. 

Настоящото заглавие, „Писма върху 
лист от сърце“ загатва многопластовото 
разгръщане на вътрешната структура на 
разказа, усещанията за болка и пропусна-
тост, но и за онази надвременност, която 
обосновава случващото се в нашия живот, 
неговата недовършеност и страстта, която 
ни кара обречено да вървим напред, към 
чакано-мечтаното бъдеще, но и към неиз-
бежния край. Всяка творба в сборника е 
отражение и апотеоз на неизказано-кър-
вящото в нас, зовящо за завършеност и 
смисъл.. 

Диалогът е жив, убедителен. Авторът 
използва езика на героите си едновременно 
за да ги характеризира, но и за да изгради 
декора и атмосфера на повествованието. 
Наситен с диалектни, архаични или жар-
гонни форми, той контрастира с поетично-
мистичния стил на разказвача. Но именно 
стилът на разказвача остава главният конс-
труктивен елемент на разказа, оня, който 
създава света, в който действат персонажи-
те и който ги определя като личности. 

Авторът води читателя към завръзката 
бавно, като подробно го запознава с обста-
новката и предисторията на предстоящите 
събития. Стилът на тези въведения е разго-
ворлив, но и изтъкан от една своеобразна 
претруфеност на фразата, едно разточи-
телно използване на изобилие от прилаг-
ателни, водещи читателя до осъзнаването 
на една фалшива реалност, която е чужда 
на героите и техните съдби, но реалност, в 
която са потопени и която не могат да 
напуснат. 

Конфликтът между „живия живот“ на 
обикновения човек, изпълнен с неговите 
лични драми и фалшивата привидност на 
външния, често неосъзнаван свят е един от 
скритите двигатели както на сюжетите, 
така и на импресивните елементи и раз-
съждения. 

В тази двойственост, преди всичко, 
можем да търсим и разделителната линия 
между първата и втората част на сборника. 
Тя липсва в импресиите, които са изграде-
ни изцяло върху вътрешния конфликт на 
героя, определен от взаимовръзките му с 
антагониста, но без намесата на други 
обстоятелства, без отношението към/на 
външния свят. 

В заключени ще кажа, че литературни-
ят сборник с белетристични произведения 
„Писма върху лист от сърце“ на Тодор 
Билчев е ярък щрих към богатата му твор-
ческа биография. Тази книга дава един 
завършен образ на професионалиста и 
твореца, който съумя да съчетае поезията с 
документалната, а вече и с художествената 
проза.  

А за читателя, тези общо 28 разказани 
истории и споделени състояния отварят 
врата към неизбродими реално-въобра-
жаеми светове и към пътеките, по които 
можем да търсим, а защо не и да намерим 
онези отговори на вечните въпроси за 
смисъла на живота и стремежа към любов, 
щастие и себеосъществяване, които всеки 
от нас си задава. 
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ОЧАКВАНИ  ЗАГЛАВИЯ 
 

След силното начало на годината, поста-
вено с есеистичния сборник „Книга за 
мечтите“ на проф. д. н. Венелин Терзиев и 
белетристичния дебют „Писма върху лист от 
сърце“ на поета и документалист Тодор 
Билчев, сигурни сме, че ще предложим на 
читателите още интересни теми и проекти. 

Не са малко новите издания и заглавия, 
заявени от своите автори в издателството, 
които очакваме да осъществим през следва-
щото тримесечие. Сред тях са интригуващи 
творчески експерименти на нови автори, 
нови сборни произведения, както и ръкописи 
на вече познати на читателската ни аудито-
рия имена. Тук ще споменем само заявените 
в Националния регистър на издаваните книги 
в България към края на м. март, а това са 
„През погледа ми“ – литературна критика и 
„Зад гърба“ – лирика с авторски рисунки, 
двете на Габриела Цанева и монографията на 
проф. д.н. Венелин Терзиев и Марин Георги-
ев „Challenges to Active Social Policies in 
Bulgaria: Monograph“. 

Тези противоположни дори при пръв 
прочит заглавия, са и много различни като 
жанр и тематика книги, които ще дадат досег 
до авторовия подбор и гледна точка – първа-
та, до онова, което минава пред погледа ни, 
което избираме, за да оценим, съ-преживеем 
и претворим, а втората – до онази част от 
битието, която оставяме встрани, зад гърба. 
Но не „зад гърба“ като „загърбване“ и бягст-
во, а като онова състояние на квантово-
механично ненаблюде-ние, което позволява 
едновременното съ-ществуване на много 
възможни развития. 

„През погледа ми“ представя редица 
творчески проекти, станали факт през пос-
ледните пет-шест години в областта на лите-
ратурата и визуалните изкуства. Сборникът 
съдържа статии, рецензии и обзори, които 
вече са публикувани в периодичния печат и 
електронните медии. „Зад гърба“ е безбрежи-
ето на възможните случвания на поезията, 
източните форми и живописта, тяхното 
вплитане във всеки смисъл на думата, тяхно-
то очакване и пълнота. 

ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ ГЛАСОВЕ 
 

ОТ БОТЕВ И ЗА БОТЕВ 
 

Роден на 06.01.1848 г.  –  Убит на 01.06.1876 г. 
 

ОБЕСВАНЕТО  

НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 

О, майко моя, родино мила, 
защо тъй жално, тъй милно плачеш? 
Гарване, и ти, птицо проклета, 
на чий гроб там тъй грозно грачеш? 
  

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, 
затуй, че ти си черна робиня, 
затуй, че твоят свещен глас, майко, 
е глас без помощ, глас във пустиня. 
  

Плачи! Там близо край град София 
стърчи, аз видях, черно бесило, 
и твой един син, Българийо, 
виси на него със страшна сила. 
  

Гарванът грачи грозно, зловещо, 
псета и вълци вият в полята, 
старци се молят богу горещо, 
жените плачат, пищят децата. 
  

Зимата пее свойта зла песен, 
вихрове гонят тръни в полето, 
и студ, и мраз, и плач без надежда 
навяват на теб скръб на сърцето. 
 

Христо Ботев 
 

ХРИСТО БОТЙОВУ 
 

Въздигнал във великия храм  на всемира 
ума – в божество, свободата – за цел, 
прозря на Христа той същинската диря 
и тръгна по нея възторжен и смел… 
 

И ето го в стръмния път на Голгота, 
окрилен от вихъра на знойната борба, 
пристъпва зовящ и смъртта, и живота, 
понесъл и лира, и бойна тръба. 
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Над него червеният факел потрепва, 
обжарващ застоя на робския мрак, 
и пламъкът  негов чертае, нашепва 
речта на Паисий, зова на Спартак. 
 

Подире му мълком, окъсани, бледи 
тълпят се бездомници жадни за бран, 
в очите им греят мечти за победи, 
в душите им тътне възбуден вулкан. 
 

А гъста е и многолика тъмата 
и не е самичък тиранът жесток – 
изедник народен крепи му ръката, 
изгражда му крепости попският бог. 
 

Но смело по пътя на братска Голгота 
той води ги с лира и бойна тръба 
и носят се те през смъртта към живота, 
окрилени с вихъра на светла борба. 
 

       Христо Смирненски, 1920 г. 
 

ВЕТРОВЕТЕ КРЪСТОСВАТ    
НАД ВОЛА 

 

Тук е паднал певецът, орелът, 
тук е рухнал дъбът исполин. 
И хайдушката нощ се навела 
да целуне великия син. 
 

Самодивите в бяла премяна 
и орлицата … звездния свод 
са останали живо предание 
във душата на моя народ. 
 

Промълвим ли България само, 
ние виждаме Ботева жив. 
Той стои върху нашето знаме 
легендарен, безсмъртен, красив. 
 

А земята ни тъмнокафява 
страшна ботевска сила таи. 
Враговете кого ще смущават? 
Теб, Българийо, кой ще смути? 
 

…Ветровете кръстосват над Вола 
и обвяват със вечност върхът. 
И ведно със мъглите отдолу 
много стари легенди пълзят. 
 

Те ни спомнят за Искъра мътен, 
за вековни тегла и сълзи. 
Не шумете! Вървете си в пътя. 
Не разбуждайте Ботев, врази! 
 

Иван Радоев 

ПЛАЧ ПО БОТЕВ 
 

Ето ме – на същия бряг. 
Коленича. 
Целувам земята, целуната от теб. 
Разсъмва се. Измамно тихо е наоколо… 
Христо Ботев, 
член на Централния Революционен Комитет, 
кажи ми: 
с мерцедес ли стигна до Околчица? 
 

Воеводо, 
на когото ботушите стискаха, защото бяха шити 
за друг, но той 
се оказа благоразумен и остана да държи речи 
из браилските 
кафенета, ти нахлузи ботушите му и тръгна – 
кажи ми: 
с музика ли те посрещна населението? 
 

Поете, кажи: 
колко ти платиха за твоите стихове, 
изпълняваше ли напътствията на редакторите? 
 

Кажи ми още: 
ходил ли си на лов из русенските резервати, 
лаел ли си като куче, 
за да подгониш сърната към мушката на своя 
началник? 
 

Кажи ми, 
защото ме мъчат яростни сравнения! 
 

Ние те величаем, 
без да съзнаваме, 
че всяка разхвалена от нас твоя черта 
самите нас 
зачертава. 
 

Знам, ще ми кажат мъдро: сега времената 
са други. 
И тогава са казвали мъдро: 
сега времената са други. 
и въпреки всичко – 
сега времената са други: 
в челата ни никой не се цели, 
ние сме сити и цели, 
постигнахме своите цели, 
не спим във запустели воденици, 
мълчим със затлъстели езици, 
и го няма Левски 
да пее – 
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да се надпява с вятъра… 
Няма го стария свят, ура! 
 

Няма го. Но има един жесток закон: 
алчният заменя идеята за кон. 
Оре, окопава се, огражда се – почва 
да пуска корени в плодородната почва: 
 

„Опасна е всяка крачка напред! 
Всеки мечтател метежник е, 
глупак е всеки поет. 
Все едно, воденицата на времето имената ни 
ще смели. 
Умни сме – излишно е да бъдем смели!..“ 
 

Тогава е все едно – живи ли сме, не сме ли. 
Защото и за днешните – и за времената бъдни 
Ще бъдат нужни хора безразсъдни: 
Не за изгода тлъста, а за гола правда 
Срещу куршум да тръгват 
Да лягат под брадва! 
 

Защото време е, време е да разберем, 
че на тоя свят дошли сме 
не само да ядем; 
че повече от всякога днес подвигът е нужен – 
до смърт бъди самоотвержен, а не  
послушен; 
че по черепа земен и във всяка глава 
боят не е стихнал – 
рано е за тържества; 
че не по кръстовищата – в душите са разпятията 
и бягство е уюта, предателство –  
апатията; 
и епохата наша всекиму два избора сочи: 
трийсет сребърника – 
или Околчица! 

 

Стефан Цанев, 1972 г. 

ПРОКЪЛНАТИТЕ ПОЕТИ 
 

ПОЛ ВЕРЛЕН 
 

Пол-Мари Верлен, роден на 30 март 
1844 г. в Мец, Франция, починал 8 яну-
ари 1896 г. в Париж. Френски поет, 
основоположник на символизма. 

 

 
 

Портрет на Пол Верлен – худ. Йожен Кариер 
 

Йожен Кариер, роден на 18 януари 

1849 г. в Париж, починал на 27 март  

1906 г. в Париж – френски художник 

символист и литограф  
 

NEVERMORE, 1866 
 

О, спомен, спомен, пак ли ме преследваш? Есен. 
Лъчите стинат и под купола небесен 
лети самотен дрозд, а из леса понесен 
ветрецът листите отвява с жална песен. 
 

Вървяхме двама — то бе дивен сън почти! — 
с коси развени и отнесени мечти, 
и най-внезапно чух гласът й да звънти: 
„Най-хубавия ден не си ли спомняш ти?“ 
  

О, този ангелски, неземно-сладък глас, 
като че сребърна камбанка звън разлива… 
И бялата ръка целунах нежно аз. 
 

Ах, колко дъхави са първите цветя 
и колко трели — щом с усмивка боязлива 
за свойто първо „да“ отвори устни тя. 
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Les Coquillages, 1869 

РАКОВИНИТЕ 
 

Всички раковини 
имаха си своя красота 
в пещерата, дето приюти ни. 
 

Пурпурни едни – като кръвта 
на сърцето, с плащ намятаща душите, 
щом избухна аз, щом кипне в теб страстта. 
  

Друга –  сякаш немощ пак души те, 
пребледняла, тръпнеща от яд, 
че личи ми присмехът в очите. 
 

Тази – с чара всепризнат 
на ухото ти, а пък оная – 
сякаш твоят розов, къс и плътен врат; 
 

но една от тях веднага ме замая. 
 

Le bruit des cabarets…, 1872 

ГЪЛЧАВА В КРЪЧМИТЕ… 
 

Гълчава в кръчмите, красавици пред входа, 
и голи кестени, забили клони в свода, 
и омнибус  –  тайфун от железа и кал  –   
на криви колела зловещо заиграл, 
с окръглени очи  –   зелено и червено: 
работници на път към клуба, най-смирено 
димящи под носа на вечния стражар  –   
с лули; подгизнали стени и тротоар, 
и дъжд, асфалт разбит, и ручеи по края: 
това е той, това е моят път към рая. 
 

Le piano que baise…, 1874  

ЦЕЛУВАТ КРЕХКИ ПРЪСТИ КЛАВЕСИНА 
 

Щастлив, досаден звук от звънък кшвесин. 
Петрюс Борел 

 

Целуват крехки пръсти клавесина, 
а той светлее в розовия здрач 
и музика изящна и старинна, 
по-лека от крила и от коприна, 
се лута тихо, като сдържан плач, 
из стаята, където Тя премина. 
Каква е тая люлка, в чийто плен 
забравя своите горести душата? 
Какво ли искаш в тоя час от мен, 
къде политна, плах игрив рефрен, 

за да умреш веднага до стъклата, 
открехнати към парка свечерен? 
 

ПОЕТИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО, 1874 
 

Във всичко  –  музиката само! 
И тъй, да полети стихът, 
от тръпки да е той, без плът, 
без нищо тежко и голямо. 
  

Небрежност, грешки на места, 
нима това ще те смущава  –   
преливат в песента мъглява 
Неясното и Точността. 
  

Това е маранята лете, 
това е поглед през воал, 
това е сводът посинял 
със звезден хаос в студовете!… 
  

Нюансът, а не тонът строг, 
а не Цветът – о, не! – тогава 
Нюанс, че само той сродява 
мечта с мечта и флейта с рог. 
  

Далече от Смеха нечестен, 
от Остротите се пази – 
дори Лазурът е в сълзи 
от кухня, дъхаща на чесън. 
  

Извий на Патоса врата! 
И бди, със страст неуморима 
наливай ум на всяка Рима – 
на място да стои в реда. 
  

Кой знае техните провали? 
Луд негър или глух хлапак 
ей тая брошка за петак 
с измамен звън са изковали? 
  

О, музиката – пак, безспир! 
Че стиховете са крилата, 
с които носи се душата 
към друга обич, друг всемир. 
  

Стихът ти в непозната местност 
да скита с вятъра зелен – 
над ръж и мента – ден след ден… 
А всичко друго е словесност. 
 

из “Пол Верлен. Поезия” Изд. „Нов Златорог“, 
1994 г., превод: Кирил Кадийски 
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Art poetique  

ПОЕТИЧЕСКО ИЗКУСТВО 
 

В стиха музика ти преди всичко вложи! 
И затуй  –  предпочитай неравните стъпки, 
меки  –  както случайни през въздуха тръпки, 
и без тежест, –  без важност, която тежи. 
  

Нито своите думи избирай пък ти, 
в техний шепот с вражда или обич унесен: 
няма нищо по-сладко от сивата песен, 
дето смътното с точното сляно трепти: 
  

както хубави, кротки очи зад воал, 
както знойният ден, който тръпне по пладне, 
както в есенна нощ, избледняла и хладна, 
небеса със звезди от лазурен кристал. 
  

Че ний дириме само Нюанса — о, да: 
не боята  –   единствено само нюанса! 
Ах! нюанса: той сплита в прекрасни каданси 
звук на флейта с тръба и мечтата с мечта. 
  

Остроумие, Смях, Духовитост  –   от тях 
бягай като от смърт, от тях нищо не чакай; 
от смях простият само се вий и разплаква; –   
туй е чесън потребен за грубий стомах. 
  

Улови Красноречието за врата  –   
и смажи го без страх! А звънливата Рима  –   
обуздай я: тогаз стихът сила ще има  –   
инак той би приличал на сладка вода. 
  

О, как Римата мами, и лъже дори!… 
Кое глухо дете и кой негър безумен, 
в празнодумния шум и в играчките влюбен 
изкова таз дрънкалка за десет пари! 
  

Затуй: Музика! музика само  –  помни! 
Твоят стих да лети, пълен с трепетна пролет, 
да унася душата в стремителен полет  –   
но към друго небе и към други страни. 
  

Твоят стих да трепти като волна вълна, 
както утрен зефир, сред простора безбрежен 
от треви и цветя, вее тих и небрежен… 
А пък всичко останало е: –   книжнина. 
 

превод Гео Милев,  
източник "Моята библиотека" 
 

Art poétique 
 

De la musique avant toute chose, 
Et pour cela préfère l'Impair 
Plus vague et plus soluble dans l'air, 
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. 
 

Il faut aussi que tu n'ailles point 
Choisir tes mots sans quelque méprise : 
Rien de plus cher que la chanson grise 
Où l'Indécis au Précis se joint. 
 

C'est des beaux yeux derrière des voiles, 
C'est le grand jour tremblant de midi, 
C'est, par un ciel d'automne attiédi, 
Le bleu fouillis des claires étoiles ! 
 

Car nous voulons la Nuance encor, 
Pas la Couleur, rien que la nuance ! 
Oh ! la nuance seule fiance 
Le rêve au rêve et la flûte au cor ! 
 

Fuis du plus loin la Pointe assassine, 
L'Esprit cruel et le Rire impur, 
Qui font pleurer les yeux de l'Azur, 
Et tout cet ail de basse cuisine ! 
 

Prends l'éloquence et tords-lui son cou ! 
Tu feras bien, en train d'énergie, 
De rendre un peu la Rime assagie. 
Si l'on n'y veille, elle ira jusqu'où ? 
 

O qui dira les torts de la Rime ? 
Quel enfant sourd ou quel nègre fou 
Nous a forgé ce bijou d'un sou 
Qui sonne creux et faux sous la lime ? 
 

De la musique encore et toujours ! 
Que ton vers soit la chose envolée 
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée 
Vers d'autres cieux à d'autres amours. 
 

Que ton vers soit la bonne aventure 
Eparse au vent crispé du matin 
Qui va fleurant la menthe et le thym... 
Et tout le reste est littérature. 
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В ПАМЕТТА НИ 
 

ПЕТКО ОГОЙСКИ 
/01.111929 – 22.01.2020/ 
 

ПРЕДЧУВСТВИЯ 
 

КЪМ ТИРАНИЯТА 
 

Ето – над мен са ръцете ти. 
Кръвта по тях е от брата ми. 
Смее се, тлъсто, лицето ти, 
изпило смеха на децата ми. 
 

Гнойни са язви очите ти - 
ден и нощ те са подире ми: 
зорко оглеждат петите ми - 
як ли е още синджирът ми. 
 

В сълзи майчини миеш се. 
Хляба от гърлото вземаш ти, 
потта от телата ни пиеш ти, 
волски голям е корема ти... 
 

Бащин имот ти отнела си, 
дядов гроб скъп поругаваш. 
И песни чужди запяла си. 
И знаме чуждо развяла си. 
 

От черепи наши иззидани 
твойте дворци са създадени – 
сляпа за гняв на обидени, 
глуха за вик на ограбени... 
 

За свободата и правдата 
ти държиш речи кощунствени 
Край телени мрежи и карцери 
щикове имаш излъскани. 
 

„Пей и хвали“ – заповядваш ти, 
погребала право и истина, 
по указ тъжим и се радваме . 
свободата е ерес потискана. 
 

Стражата Страх е застанала 
на врати, на прозорци и пътища – 
ръце и езици е схванала 
по всички посоки и кътища. 
 

Затуй песента ми измъчена 
ме като шепот на устните. 
 

И моята уста е заключена! 
И мойте ръце са отпуснати! 
 

Плевенски затвор, 1951 г. 
 

ПРЕДЧУВСТВИЯ 
 

1. 
В тъмна клетка 
със решетка 
чувам горък детски плач... 
Ледни тръпки, 
с тихи стъпки 
крачи моят зъл палач. 
 

А във мене 
глухо стене 
мойта бавна, сива смърт. 
Нейде малък, 
мирно жалък 
имам свиден, топъл кът. 
 

В стара къща 
там прегръща 
клета майка три деца, 
мен очакват 
и оплакват 
там напразно три сърца... 
 

2. 
Многогърба 
и стозъба 
змия сива 
се извива 
да целуне моя лоб, 
нощ неверна, 
синьо-черна, 
злобно хлипа, 
тихо пипа 
и копае моя гроб... 
 

Деца, спете, 
не следете... 
Не последен 
неугледен 
аз оставям този свят. 
 

Помълчете, 
съберете 
свойте сили, 
деца мили, 
вам оставям го. Напред... 
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3. 
Зов на птица 
улулица 
кобно писна 
и увисна 
над гората месец млад, 
тъмно клони 
със поклони 
в нощ зловеща 
ме посрещат, 
сви сърцето остър хлад... 
 

Пръст незнаен 
в храст потаен, 
бди ехидно 
и безстидно 
стиска спусъка студен... 
Там далече 
в синя вечер 
три сирака 
ще дочакат 
вестта кървава за мен... 
 

Старозагорски затвор, 1963-1969 
 

СЕЛЯНКА В ГРАДА 
 

Седи на пейката в градината 
с ръце под пъстрата престилка, 
с уста напътствено позинала, 
че внучето на люлките кандилка се 
Но глъхнат като шепот думите, 
увисват жестовете разтревожени 
паважът гъне се под гумите, 
ръмжат трамвайни коловози. 
Пак яхва колелото внучето 
и литва с вик по тротоара... 
Ах, нещо ще се случи там 
и пак снахата ще се кара! 
Но нека, пусто, да се стъмни, 
да легне в кухнята до мивката, 
със сълзи шепите ще пълни тя 
такава й е тук почивката... 
Докато в хола гледат мачове, 
ще мисли за дома, за стария, 
и ще оплаква с всички плачове 
една своя, собствена България! 
 
 

ИВАН ДИНКОВ 
 

/26.08.1932 – 23.01.2005/ 
 

 
 

 

Иван Динков е роден на 26.08.1932 г. в 
с. Смилец, Пловдивско. Завършва гимназия 
в Стрелча и право в Софийския универси-
тет (1954). Дълги години работи като 
редактор в сп. „Младеж“ и изд. „Пар-
тиздат“, по-късно е директор на изд. 
„Христо Ботев“.  

Още с дебютната си стихосбирка 
„Лична карта“ (1960) получава висока 
оценка от литературната критика. След-
ват „Епопея на незабравимите“ (1963; 
1969; 1973) и „На юг от живота“ (1967), 
която веднага след издаването е претопе-
на и не стига до читателя; излиза десет 
години по-късно със заглавие „Антикварни 
стихотворения“ (1977).  

Продължава да пише поезия, следват 
книгите: „Лична карта. Избрани стихо-
ве“ (1982; 2002), „Признания пред Бела 
Цонева“ (1988; 2002), „Маски“ (1989), 
„Повторения“ (1990), „Славянски псал-
ми“ (1991), „Поетични самоубийства“ 
(1993), „Шепа срички“ (1994), „Живот по 
памет“ (1996), „Урна“ (1996), „Дневник“ 
(1997), „Спазми от Отечеството“ (1999) 
и „Табакера“ (2003).  

Интерес предизвиква и прозата на ав-
тора: повестите „Хляб от трохи“ (1970) 
– обявена за „покушение срещу народнос-
тната линия“ и „Софийски атентат“ 
(1976). Тринайсет години по-късно излиза 
романът „Моминството на войниците“, 
базиран на нея (1983), както и „Цветя за 
махалата“ (1984) и „Покрай кадифето“ 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2023 

 

24 

 

 

(1993). Публикува няколко книги с размис-
ли, фрагменти, спомени – „Докосвания до 
България“ (1974), „Почит към литерату-
рата“ (1980) и „Навътре в камъка“ 
(1986). Автор е на пиесата „Комисия за 
погребение“ (1990).  

Иван Динков е носител на национал-
ните литературни награди „Иван Вазов“, 
„П. К. Яворов“, „Никола Вапцаров“, „Ни-
кола Фурнаджиев“, „Иван Николов“ и 
„Златният ланец“ на в. „Труд“. Умира на 
23.01.2005 г. 

 

ЛИЧНА КАРТА 
 

ПРОЛОГ 
 

Така – пред себе си: Иван съм – българин, 
на два етажа съм – с таван и зимници; 
под бряста – в спомена – тълпа от дългове: 
с торба – за Цветница, с чувал – за Сирница. 
Това – по описа, е вик, разбира се, 
е само предговор, е нещо уводно: 
едно разгряване – да вдигна гирите 
над всички уреди, над всички уроди. 
 
Така – за себе си: поет съм български, 
по дух – без жителство, в развод с иконите; 
написах някога: „Тъй както с въглена, 
така и с думата не става комкане.“ 
Това – по градуса, е вик, разбира се, 
е само предговор, е нещо уводно: 
едно разгряване – да хвърля гирите 
по всички уреди, по всички уроди. 
 
Назад – през седмици, през кратки възрасти, 
живеят картички – добри, ухилени; 
по тях – там някакви, издигат възгласи, 
а всъщност – дъвчат си, навярно пилешко. 
Съвсем болезнено: насън – по пощата, 
изпращам славеи на таласъмите – 
надежда някаква: да свършат нощите, 
да срещна себе си в едно разсъмване. 
 

из “Лична карта. Избрани стихове.“, автор 
Иван Динков, София, 1982. 
 

ДА СРЕЩНЕШ СЕБЕ СИ НА  
РАЗСЪМВАНЕ 

 

СИЛВА ВАСИЛЕВА 
 

Лесно е да се намери дъска. 
Трудно е да се направи иконата. 
 

Иван Динков  
 

Студентска квартира в началото на 
1988 година. Цигари в излишък в препъл-
нени пепелници. Музика – такава, каквато 
не звучи в радиоефира. И стихове. На пое-
ти, чиито книги някак странно и 
прибързано изчезваха от книжарници и 
библиотеки още преди да достигнат до 
своите читатели. Как, въпреки цензурата, 
ограничените тиражи и контролираното 
книгоразпространение, успявахме да се 
сдобием с тях – за мен и до ден днешен си 
остава загадка. Дали някаква добра орис-
ница е намирала начин да ни изпрати по 
неведомите си пътища техен стих или 
упоритото ни нахално младежко любопит-
ство и нездравословен интерес са успявали 
да пробият стената, така че да получим 
доверието на някой от притежаващите тези 
ценни издания – това едва ли вече е от 
значение. Но е факт, че и днес в редица 
домове все още се пазят изписани на ръка 
бележници и тетрадки, изпълнени със 
стихове на недолюбвани (от властта), но 
пък толкова харесвани (от нас) поети. Тези 
преписвани на ръка стихове се превръщаха 
в нашата поизтерзана и мълчалива опози-
ция срещу опитите да ни бъде наложено 
какво да четем. Те бяха нашата романтична 
съпротива на забраната да знаем. Защото 
само така ние можехме да бъдем. 

Така – за себе си: поет съм български, 
по дух – без жителство, в развод с иконите; 
написах някога: „Тъй както с въглена, 
така и с думата не става комкане.“ („Про-
лог“) 

Именно с това преписано от някого че-
тиристишие за пръв път срещнах поезията 
на Иван Динков. А той вече бе издал две 
стихосбирки „Лична карта“ и „Епопея на 
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незабравимите“. Бяхме подочули и за из-
лязлата от печат „На юг от живота“, само 
дето тя така и не стига до бъдещите си 
читателите. Цялото издание изчезва в 
огнената паст на някоя пещ – места лобни 
за инакомислещи издания.  

Във време на повелително налаганото 
еднопосочно и безкритично позитивно 
мислене да бъдеш различен, недоволен и 
белязан е било повече от опасно. Но за 
тези, които по полегатата равнина на пре-
допределеността не са можели да вървят, 
друг начин „да бъдат“ не е съществувал. 
Или не са искали да се вслушат в твърде-
нията на тези, които са ги убеждавали, че 
може да съществува. Или пък просто не им 
се е получавало. Защото този път не е бил 
техният, нито пък начинът да усетят вкуса 
на живота. Животът – кратък проблясък 
между две вдишвания и даден ни само 
веднъж. И само лична е отговорността 
какво ще остане след крайното издишване. 
Иван Динков не допуска някой друг да му 
наложи да бъде, да мисли и да пише не 
така, както той иска и може. Поема риска 
да бъде поет до последната молекула изди-
гащ се цигарен дин. И създава спомен за 
бъдещето още преди да се е случило: 

 

Сигурен съм, че съм имал спомени 
от един сезон – навярно есенен, 
от едно ревю на млади сомове, 
от една вода – мистично-песенна. 
Дъжд по ъгъл – не си спомням градуса, 
път разкалян – не си спомням метрите, 
думи женски – вече помня – радостни, 
час нормален – беше точно четири. 
Образите са трагично мислене 
в пътя на разбойници и странници: 
ниско над върбите обезлистени 
върху панти скърцаха пространствата. 
Дишаха в полето само лайките. 
Може би тогава в мен поникнаха 
думите, с които кърмят майките: 
„Съвестта е чужда на инстинктите.“ 
В мрежата умиращите сомове 
сякаш се докосваха до въглени... 

Сигурен съм, че съм имал спомени 
от един сезон – навярно български. 
 

„Мемоари“ 
 

Белязана с трагичност, лириката на 
Иван Динков не е протяжен стон на недо-
волстващ дисидент. В сивотата на багрите 
се ражда неговата поезия – самата тя мета-
фора, изпълнена не с цветове, но изковала 
образи, превърнали се в постулати на от-
миналото ни днес.  

Поезия задъхана и страдаща. Необеща-
ваща. Но замисляща. И дали заради черги-
те, или заради хората, защото такава я видя 
той тази обичана своя Родина, но там ня-
къде между изтупващия се „прах от 
леговища тлъсти и шарени“ заметен остава 
трагичният подвиг на любимия Яворов.  

 

Чергите вече са лирично ялови: 
пълнят кофите, но не и строфата. … 
Тупа, 
изтупва се майка България: 
всеки ден, 
върху мен – 
от терасите. 
 

„Фрагмент“ 
 

Тревожна, премерено драматична, на-
пълно самобитна и различна, уж гонеща 
безкрая, но и толкова дълбоко лична. Пое-
зия сбъдване, към която си струва човек да 
посяга – за опрощение и просветление. 
Стиховете на Иван Динков не сочат недъ-
зи, не тежат. Но болят. От невъзможност. 
А нас, тогавашните студенти, ни привли-
чаше чувството за близост. Четяхме с 
усещането, че е някъде сред нас. И когато 
сред години при представяне на негова 
книга това наистина се случи завинаги 
запомних погледа му и замислените над 
преписваните в онези надскачащи забрана-
та и забравата бележници негови стихове 
очи. Сякаш не можеше да повярва, че това 
е неговата поезия. Сякаш не можеше да 
допусне, че за някого някога тя е била 
онова душевно спасение, та ей така, без 
поза и търсена полза, а по силата на собст-
вената воля и съвест и от пристрастеност 
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към безкрайната мъдрост на словото, е 
пазил стиховете му. И него самия.  

 

Умирайте по своя воля 
и по естествения ред! 
В ръцете с молив 
и без молив! 
С един куплет 
и без куплет! 
Умирайте в младежка поза 
или с отпусната глава! 
В очакване на шум и рози! 
Без мисъл даже за това! 
Но пред останалото време 
живейте с чувството за старт! 
И без себични теореми! 
И без хазарт! 
И без хазарт! 
Поетите са задължени 
от тайния си произход 
да черпят ум и вдъхновение 
единствено от чист живот. 
Не се продавайте за нищо! 
Не рухвайте! 
Това „мерси“ 
съвсем жестоко и излишно 
устата ви ще измърси… 
Изгаряйте! 
Дори зелени, 
четете винаги на глас 
„неясните“ произведения 
на гениите преди вас! 
И най-накрая се простете 
по собствен избор с този свят. 
След съвестта и стиховете 
едва ли има трети ад! 
 

„Диалог“ 
 

Поезия – живот. Не поезия за живота. 
Всяка строфа е тон с кристално звучене. 
Немногословна, но с много наслоени плас-
тове и болезнено чувствителна. Поезия 
идваща от дълбините. Поезия за живите. И 
срещу безумството „да нямаш памет“. 

 

Аз искам тоя свят да видя 
без облаци от керемиди: 
да го изстрадам в пълна мяра, 
та утре да му имам вяра – 
та в стиховете ми презирани 

да няма нищо за умиране. 
А някога ако изгубя 
от погледа си небосвода, 
то нека падна като влюбен: 
с ръце – кръстосани под лоба, 
с очи – избистрени от страст, 
с гърди – останали без глас. 
 

„Тирада“ 
 

„Люлката на поезията ме понася високо 
под небесата, размътва съзнанието ми, 
опиянява ме.“ – така сам себе си изповядва 
в края на своята книга „Навътре в камъка“ 
поетът Иван Динков. И улавя в спомените 
си стотиците пробягали през живота му 
лица и думи, мисли и съдби. За да не ни 
зададе въпроси, но потърси отговорите им. 
И ни накара да се замислим, да се вгледаме 
навътре в себе си и се запитаме – това ли 
искахме да видим когато издълбахме пър-
вата драскотина върху камъка на нашия 
живот. Тогава, когато външният свят не 
предлага стабилни устои, поетът се обръща 
навътре към себе си. Там, където е безк-
райно и бездънно. И тръгва. За Иван 
Динков това е пътят „навътре в камъка“. 
Там, където се влиза „сам и гол“. И пре-
чистен. Но преди това изживее, изстрада и 
сътвори онези свои стихове, с които над-
никне в собствените си тъмни кладенци. За 
да срещне себе си. На разсъмване. 

 

Съвсем болезнено: насън – по пощата, 
изпращам славеи на таласъмите – 
надежда някаква: да свършат нощите, 
да срещна себе си в едно разсъмване. 
 

„Пролог“  



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2023 

 

27 

 

 

НОВА ПОЕЗИЯ 
 

ЛЮБОВ И СВОБОДА 
 

ВЕСЕЛИНА БАШОВА 
 

нов изгрев 
по-красив  
от миналия 
не деля дните си 
на добри и лоши 
*** 

Тъжна ли си? 
пита ме вятърът докато 
преджобва за кестени 
треперещото дърво. 
Загръщам го 
със сивия си обла, 
за да не настине. 
***  

Рибарю, не питай 
рибата за океана! 
Примамват я 
силните му вълнения . 
Заоглежда ли се 
с пресъхнало сърце, 
значи търси 
своите удобства. 
Хрилете ѝ  не ще 
да понесат 
безсолните ти спомени. 
Рибарю, не питай 
рибата за океана! 
Примамват я 
силните му вълнения. 
Дави  се 
в гръкляна 
на есенния ден 
блокираният ѝ страх. 
Има ли право 
на последни три желания? 
/Ще я спасят ли 
златните й  люспи?/ 
*** 

Пържат се 
на  залез слънце 

миризливите ѝ  кости. 
Мъркат в своето задоволство 
съседските котки. 
 

Киселото ми настроение 
и неизстискан гняв 
едва ли ще подправят 
чуждото щастие. 
/Искам фреш от цитруси 
за слънчева енергия, 
за да събуждам 
всеки свой ден – усмихнат./ 
Рибарю, не питай 
рибата за океана ! 
Примамват я 
силните му вълнения. 
*** 

Аз съм  
Сива какавида, 
но с гъвкави решетки  
държи на топло 
мисли не на себе си. 
Ограничена  
в тялото на дните. 
Страхлива, полужива 
е мечтата ми. 
Цветни пеперуди 
събличат и обличат  
седмица след седмица. 
Събличат  и обличат 
раираните стихове.. 
Надничат, коленичат 
рими без обувки. 
Сричат черно-бели  
чувства. 
Смелостта е свобода. 
Щедростта е таен ключ. 
 

С влажни пръсти   
утрото помага  
на южняка 
да замеси нов 
и  чакан  изгрев. 
Пухкавото облаче 
се точи  без усилие. 
Не успява да разроши 
перчема 
на устремен  
към целите си  
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щъркел, 
но пък  го кани  
на сладка закуска 
в най-сините си  
трепети. 
Нетърпелив лъч 
светлина нахлува 
през щорите. 
За осем минути  
и днес ще събуди 
глухарчето, 
за да му пожелае  
успешен ден! 
***  

Приличам ли на човек,  
който е планирал поне 
следващите четиринайсет 
години от живота си? – 
ме попита жената 
от старото огледало  
в спалнята на мечтите ми. 
 

Залисвам се в детайлите  
на един мой дъх, 
който изстрелва  
розова пеперуда 
до същото онова  
старо огледало  
в спалнята на мечтите ми. 
*** 

ореховата сянка 
отново натежава 
в деветия месец 
ражда костеливи 
детски спомени 
 

любопитен комар 
се учи да плува  
в бутилка шампанско 
не му е до сватби 
в открито море 
 

шепа трохи 
са магнит 
за врабчето 
вярата му филтрира 
и моята реалност 
сянката на роза 
я учи да не се 

вкопчва в сезоните 
на разцвета си  
приемам ли  смъртта ѝ. 
 

Как прави часовникът? 
Пет деца отговарят 
по съвсем  
 различен начин. 
А часовникът 
той си тиктака, 
докато вдишвам  
и издишвам 
радостта си. 
 

И стихове  
без номинации 
имат право  
да дишат, живеят, 
тъй както умеят. 
Гола снежинка 
с горчив опит 
нахвърля пътеписите си 
по заскрежените ми стъкла. 
Един бездомник 
рови за коричка хляб 
в контейнера  
пред вкъщи. 
Загребва с капачка  
от боза малко вода 
и поръсва с две сълзи  
постна попара 
в подгизнала обувка 
с особена кройка. 
Прекъсва без да иска 
неделното къпане 
на цяло семейство 
премръзнали врабчета. 
В локвата остава  
само кораво късче 
от синя хавлия  
и жаждата  
на стиховете ми 
за по-добър живот. 
 

из "Любов и свобода", изд. gabriell-e-lit, 
София, 2022 
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ПРЕД ПРОЛЕТ  
 

ГАБРИЕЛА ЖЕКОВА, 12 г. 
 

В бабини градини изникнаха кокичета – 
навели бели главички – сремежливи момичета. 
Нали са те предвестник на пролетта – 
носят нежност и красота. 
 

Ще цъфнат още жълти мензухари, 
на кокичетата верни другари. 
Пролет чука на вратата – 
дърветата ще се покрият с листата. 
В тях ще пеят пойни птички, 
а навред ще жужат пчелички. 

 

 
 

 
 

худ. Габриела Цанева 
 
 
 
 

ЛЮБОВНИ РИМИ 
 

ДИМИТЪР ДРАГАНОВ 
 

ПЕСЕН ЗА ЖЕНАТА 
 

Ти си тихо море. Моя златна луна.  
Мила песен на птиче в небето.  
Като буря в нощта, към света ти вървя  
и по пътя си търся сърцето.  
 

Не прекрачвам през праг на смирена душа.  
Вдъхновено те търся с копнежа  
на магия една, на преляла сълза, 
пред която – детенце – се нѐжа. 
 

Осъзнавам сега на какво съм готов 
за любимата женска усмивка. 
Давам своя обѐт за мечтана любов 
и отпивам от виното пивко. 
 

Ти си топла мечта, към която летя. 
Тази вечер под капките тичам. 
Моя скъпа звезда, моя мила жена, 
и след края си теб ще обичам! 
 

ПРЕЗРАМКА 
 

Сваля си презрамките нощта.  
Писна ѝ от всичките химери. 
Пада беззащитна пред мъжа.  
Вярва, че утеха ще намери. 
 

Нека за момент да замълчим.  
Двамата са влюбени отдавна. 
Няма да намерим синоним.  
Всичко се заражда много бавно. 
 

Всеки е потънал в чудеса.  
Чудото любов ли се нарича? 
Чудото владее две тела.  
Може би душите се обичат? 
 

Нека на мига се преродят  
в дланите на тихата неделя. 
Може би презрамка е светът,  
паднала на топлата постеля... 
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УЮТНА НЕДЕЛЯ 
 

Вече няма какво да говоря.  
Вече ходя свободен и жив  
и вратата за теб ще отворя.  
Аз ще бъда отново щастлив.  
 

Ще забравя какво ми се случи  
и по пътя ще тръгна. Напред.  
Ще изкъпя душата си в ручей  
и в един недописан куплет.  
 

Любовта е върховната сладост.  
Ще те търся в словесни земи.  
Ще се вихрим в полета от радост  
и повярвай – не ще ни боли...  
 

Купидон се издига и стреля.  
Накъде ще отидеш сега?  
Ако ти си уютна неделя,  
ще си легна спокоен да спя. 
 

РЕАЛНОСТ 
 

Господ Бог ли ми прати погрешните знаци, момиче, 
или аз ги прочетох погрешно и тъжно, защото съм 
сляп? 
Тази вечер в живота си бавно и бавно те сричам. 
Тази вечер съм гладен и жаден, но няма водѝца и 
хляб. 

 

Тази вечер копнея Сатурн да поеме по пътя 
на любов, за която отдавна е писал светът. 
Пак се лутам и пея високо – самотно безплътен, 
и не мисля, че твоите чувства красиви мълчат. 
 

Ако пусна в просторите наши копнежите мои, 
ще те зърна – планета далечна с очи на обичащ поет. 
Да забравим за август, за всяка илюзия знойна,  
пред която мелодии мили припява пореден естет. 
 

Господ Бог ли ми прати погрешните знаци, момиче? 
Днес светът се разпадна на части. Ефирен. Незрим. 
Ти дано ми простиш, че пред теб небесата си сричам. 
Тази вечер по мост от небесни звезди ще вървим... 

 

ЦАРИЦА ПРЕД РОТА ОТ ПЕШКИ 
 

Любовта е пияна жена,  
олюляна в тъмата на входа. 

Любовта не познава страха.  
Не признава и никаква мода. 
Любовта е сестра на греха... 
Любовта е гробар на морала. 
Тя прегръща десетки тела 
и е голият цар на квартала. 
 

Любовта е горещо кафе. 
Тя е тихо и мило момиче. 
Любовта е смирено момче 
и усмивка на залез челѝчен. 
 

Любовта утешава света 
и смирява душите човешки. 
Любовта е красива жена  
и царица пред рота от пешки! 
 

РАЗСЪБЛИЧАНЕ  

НА ДУШАТА 
 
Животът – светлата игра –  
вовеки, зная, ще си струва. 
Накрая всеки пред смъртта  
душата своя я събува. 
 

Отлитат всичките пари. 
Добрите думички остават, 
които вдигат светлини 
и блага радост подаряват. 
 

Любов прави, а не война! 
Любов войните побеждава! 
Прати добрите си писма 
към незапомнена държава, 
  
където в късни часове 
любов изискана царува. 
Човек съдбата си кове 
и с добротата другарува! 
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ХАЙКУ 
 

ДИМИТЪР ПАЛАЗОВ 
/1933 – 2022/ 

 

Шарено агне 
с червено герданче. 
Утре е Гергьовден. 
 

* 
Гергьовски дъжд 
вали смирено – 
стъпки на светец. 
  

* 
Камъни в реката 
трошат слънцето. 
Вирът го събира. 
  

* 
Над извора. 
Жадният целува 
по устните водата. 
  
* 
Два самолета  
кръстосват следи  
в своята отдалеченост. 
  

* 
Въздушно хайку. 
Три кратки маха  
на ветрилото. 
  

* 
Мода от Космоса. 
И дънките днес  
с озонови дупки. 
  

* 
Жега-жарава. 
Бяло облаче – 
въздишка Божия. 
  

* 
Мегаполис. 
Денем без птици,  
нощем без звезди. 
  

* 
Кокошка рови  
първия сняг.  
Есента ли търси? 
* 

Червени яйца – 
неизлюпени пухчета  
писукат в Рая. 
  

* 
В сенчестия дол  
цвете без име  
пие късчето небе. 
  

* 
Нощна буря. 
Отблясъци от мълнии  
по влажния гръб на коня. 
  

* 
Квадратна гора. 
Отвсякъде тръни  
и сечища. 
  

* 
Добродушен старец  
и послушно кутре  
ситнят по пътя. 
  

* 
Първи есенен ден. 
Ризата на гърба ми  
леко прозъзва. 
  

* 
На птичи криле  
сезоните идват  
и си отиват. 
  

* 
Пасаж от риби. 
Синият простор поглъща  
и безмълвието им. 
  

* 
Живият пясък  
в часовника тече. 
И завлича деня. 
  

* 
Хоризонтът... 
Гранична бразда  
към безбрежието. 
 

Подбор: Александра Ивойлова 
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АПЕВА 
 

ДОБРИНА СИМОВА 
 
* 
Аз   
пак се   
преродих.   
Къде си ти?   
Посветих ти стих!    
 
* 
На   
обич   
цената   
най-висока,   
тя е във скока!   
 
* 
Ще   
бъда   
красива   
само за теб.   
Измисли сонет!   
 
* 
Без   
любов   
ние сме    
изгубени.   
С нея се будим!   
 
* 
Аз   
тайно   
Слънцето   
плених с финес.   
Във той интерес.   
 
* 
Тоз,   
Живот,   
на Бинго   
заприлича.   
Страх да обичаш!   

* 
Аз   
мислех   
светулка   
ще ми бъдеш.   
Ти гасиш звезди!   
 
* 
Част   
в тази   
Матрица   
за теб не съм.   
А жена с огън!   
 
* 
В таз   
страна   
на вълци,   
на лисици,   
как да си сърна?   
 
* 
Зъб   
имам    
на този,    
Ковид Живот!   
Краде кислород!   
 
* 
Тук 
Мама 
ли шета? 
Тя ни радва 
с кокича усмивка! 

 
* 
Ти, 
люляк 
за мен си, 
сини очи... 
Живот във звезди! 
 
* 
Пак 
цъфна 
сълзата 
момина в нас... 
Децата в захлас! 
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БАЩИН ДОМ 
 

ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА 
 

В памет на онези, които вечно 
ще живеят в сърцата ни... 
 

празен дом 
плащам данъка му 
с насълзени очи 
 

* 
ръждясал катинар 
отключвам врата 
към спомените 
 

* 
провинциална къща  
връща ме години назад 
дрънченето на стар бакър 
/Blithe Spirit vol.32 No4, 22/ 
 

* 
среднощен пир 
скворци кълват необраното  
грозде на дядо 
 

* 
сезонът на лютеницата 
игриви пламъчета 
танцуват в кръг 
 

* 
бяло вино 
от червено грозде –  
неповторимият аромат  
на Пино ноар 
 

* 
бащин дом 
до избелялата снимка 
неотворена мартеница 
/Iris International, 2019/ 
 

* 
стара черга – 
езикът 
на няколко поколения  
/human – anthology, 2022/ 
 

* 
празнична престилка 
приведената фигура  
на баба в кухнята 
 

* 
сребърна табакера 
лютивият аромат 
на слънце без филтър 

* 
пясъчен часовник – 
връща времето 
назад 
 

* 
стар радиоприемник 
на всички честоти 
военни маршове 
 

* 
войнишко канче 
куршуми свистят 
в ушите ми 
/Blithe Spirit vol.32 No4, 22/ 
 

* 
сладко от смокини 
горчивият вкус  
на кафе на пясък 
 

* 
порцеланов поднос 
фина пукнатина разполовява 
сърцата в средата му 
 

* 
сребърна бонбониера 
домашни пияни вишни 
събират погледите 
 

* 
кутия за чай 
озъбената усмивка 
на камила в оазис 
/Blithe Spirit vol.32 No4, 22/ 
 

* 
костен порцелан 
светлината прозира 
през декорацията 
 

* 
топлата прегръдка 
на родопски китеник 
годините текат назад 
 

* 
бродирани калъфки 
не се нуждая  
от сънохващач 
/Blithe Spirit vol.32 No4, 22/ 
 

* 
дървено корито – 
подпухналите ръце на баба 
докато меси козунак 
/Blithe Spirit vol.32, No4, 22/ 
 

* 
стара шевна машина 
прекроявам миналото 
по свой вкус 
 

* 
кутия с разноцветни конци 
равномерният бод 
в копринените бродерии 
на баба 
 

* 
мелничка за кафе 
цял следобед превъртам 
стари спомени 
 

* 
парна ютия 
колосаните яки на ризите 
в масивния гардероб 
 

* 
посребрен визитник 
на дъното му 
изсушена незабравка 
 

* 
порцеланова кукла 
очите ѝ втренчени 
във вечността 
 

* 
каменно корито 
в пукнатината 
две бели теменужки 
 

* 
възпоменание 
навивам стария часовник 
на татко 
/World Haiku No18, 2022/ 
 

* 
глинена делва 
достатъчно дълбока ли е 
за ехото на самотата 
 

* 
неделен пазар 
старият акордеон на татко 
с нов собственик 
 

* 
битпазар 
разпродавам миналото 
на безценица 
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АЗ БЯХ… 
 

ИВАН АНТОНОВ 
 

КОН И МОМЧЕ 
 

Нейде от изгрева бавно извират 
кон и момче над зелена роса. 
Кон и момче. Още в баира 
вятър разплита своята нощна коса. 
Всичко е истинско, точно. 
Ризата още потръпва от хлад. 
Кон и момче. Непорочни 
две същества преминават 
през белия свят. 
Тихо пресичат зелените преспи 
в своя безимен живот, 
още не знаят, че може да блесне 
мълния жадна над сухия брод. 
Кон и момче. Все не пристигат 
росните стъпки наяве при мен, 
но с тези няколко утринни мига 
аз преминавам през дългия ден. 
Кон и момче. 
Не е много, но стига! 
 

В ТРАГЕДИЯТА 
 

„...кръгозорът издълбава 
между дните ми трагичната черта.“ 
 

Иван Давидков 
 

В трагедията, която населява светове, 
чертае неотменните си знаци с нас съдбата 
и ние, припознали се във ветровете на тъгата, 
сами сме вече неутешими ветрове. 
Понесли себе се над утеха и печал, 
прекършени подобно клонки от дървото, 
в което разцъфтява, дава плод животът, 
люлее ни безпощаден, съдбоносен дял. 
А той тежи в душите по пътя ни трънлив 
като вина из тях разстлана, 
боли като кървяща неличима рана, 
но поривът за утрешния ден ни радва жив. 
В трагедията, със която преминаваме  
през светове, 
годините незаличими белези оставят 
като тревожна болка и като жадуваната слава, 
докато утихнат в нас житейските им ветрове. 

 

БЪЛГАРИН 
 

Таеше свойта сила надълбоко 
на мойто царство жилавият корен. 
Отсичаха короната жестоко, 
но тя отново тръгваше нагоре. 
Поливаха дървото със отрова 
и клоните прекършваха с куршуми. 
Бесилките люлееха и трупове и думи, 
които в паметта ми винаги ще ровят. 
Таеше свойта сила надълбоко 
на мойто царство жилавият корен. 
Аз зная блюдолизци как говорят 
за гроба с тъмната ми болка. 
Видях с прободените си очи как свети 
прозрението чудно на душата. 
Във люлката корава на борбата 
тъй дълго ме люляха ветровете. 
Убиваха у мен без жал живота, 
когато зрееше класът за жетва, 
но той възкръсваше от всички мъртви 
на мойта Българска Голгота. 
И Бог ми стана не Исус,а оня Дякон, 
от словото на който гръм ехтеше. 
И плачех аз, когато някой 
забиваше в гърба ми ножа си, предрешен 
със мойта вяра в миг неверен. 
Болеше, майчице, болеше! Но не смеех 
да падна на пръстта ти разтреперан, 
че исках аз за утрешния ден да оцелея. 
 

УХОТО НА СВЕТА 
 

Послушай звуците в ухото на света - 
ще чуеш първо как историята плаче 
над грохота на битките, 
пред прага на смъртта, 
полегнала тревожна  
до прокълнатата секира на палача! 
Ще чуеш многомилионен стон 
във марша на войнишките ботуши 
и земната въздишка като в полусън 
в канонадите от болка да се вслушва. 
Ще чуеш по-нататък как 
боботенето на машините приижда 
с плющенето на знамена 
и звън на меч - хералдичен знак 
на вечното безумие безгрижно. 
Ще чуеш в неведението свое ужасен 
смразяващ пукот на огньове, 
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мълчаливо 
как дулата на комините 
изстрелват в слънчевия ден 
тревожен вик и той 
вместо дим към небето се извива. 
Ще чуеш тропота на хора в утринния здрач - 
забързани, 
след хляба си да тичат. 
Недей запомня тези звуци! 
Вземи в сърцето само оня детски плач, 
единствен който 
душите и телата ни на щастие обрича! 
 

АЗ БЯХ! 
 

Ех, Живот, аз бях!... 
Бях ти юнга, 
бях и капитан. 
Болка бях. И смях. 
И обичан до безумство, 
обруган, 
аз усмивките събирах 
от устни на звезди. 
И ме аплодираше Всемирът 
край звездните следи. 
На земята кална бях, 
семена засявах в черна пръст, 
поглъщах пясъчния прах, 
към моята Голгота 
понесъл 
за разпятието своя кръст. 
Ех, Живот!... 
Отшумява и последният сезон, 
но нещо друго се заражда 
отвъд невидимия небосклон. 
Дано да бъде нова жажда! 
Дано не бъде мъст 
от земната омраза, 
а Бог със благославящ пръст 
с любов да ме наказва! 
Но помни, Живот - аз бях! 
 

ЛУДИЯТ 
 

1. Светът го отминава снизходително, 
а той говори на света, 
говори дълго, убедително 
на хората, изгрели с утринта, 
на хората, отиващи в нощта, 
на птиците и зверовете. 
Пресъхва гърлото от ветровете, 

но той говори, все говори на света. 
И между Бога наш и този луд 
невидимата нишка съществува. 
А може би го чуват 
тревите светли и цветята тук. 
И може би чрез него Бог говори 
на нас, 
задъхани от тичане и бяс. 
Наивната надежда някога у нас 
дали ще имаме късмет да се повтори? 
О, той говори, все говори на света, 
говори дълго, убедително!... 
Светът го отминава снизходително. 
А колко близо е нощта!... 
2. Излиза от кръвта ни скритата заблуда, 
че до днес далече бил е лудият. 
Сега, когато целият пред нас е видим, 
не трябва гладен да си иде. 
Все трябва нещо да си вземе, 
че всъщност той е спрялото ни време. 
О, лудият е наша същност 
и маска е разумната ни външност! 
Минава строг и необиден. 
Гърдите ни, кръвта безмълвно се задъхват: Иде! 
Пазете се от него - нечий глас ни учи - 
пазете благородното си куче! 
Ала когато ни отмине и утре колелото 
отново завърти безумно в нас животът 
сред съня на нощите ще ни събуди 
с безсмъртна чистота гласът на лудия.  

 

АКО МОЖЕХ 
 

Ако можех все още парче от луната 
да сложа в ръката ти нежна в нощта 
да буди заспалия вятър, 
донасящ във нас любовта, 
ако можех все още звезда да оставя 
до него във твоята длан,  
ако всичко аз можех, тогава 
от обич голяма пиян, 
навярно бих те изваял 
със устни от вятър в нощта, 
от лъч светлина и лунна омая 
във стих прелетял над света. 
Ала мига си пропуснах, 
безпощадно е късно сега 
и парят мълчалите устни 
в безкрайната моя тъга. 
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КАМЪК 
 

ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

НА ЛЕВСКИ… 
 

В неимоверната ти самота 
съзирам 
мъката народна да извира… 
И сега. 
Безплодна 
да тупти. 
Апостоле – прости! 
 

февруари 2023 
 

КЪМЪКЪТ 
 

Не всяко разсъмване е разсъмване. 
 

Аз съм яростен камък, 
без милост захвърлен 
в студената нощ. 
 

Студена до болка – 
нощта на света. 
 

На хоризонта 
съмването свети. 
Като стоманеното острие 
на нож… 
 

ЗАВЕЩАНИЕТО  
 

Посвещавам го на най- свидните,  
на пожертваните ни поети и писатели… 

 

Аз съм живият паметник 
на мъртвите 
и неоплаканите. 
Удушените, 
разстреляните. 
На обесените 
и изкланите. 
Самоубитите. 
На всички! 
На един народ – 
отчаян 
и погребан днес, 
изцяло! 

Под огромния 
бездушен свод. 
Спомнете си! 
 

Когато вече ще съм мъртъв, 
пак ще живея – 
все така невидим, 
гневен, 
в стиховете 
окървавени. 
 

Не ги ли чувате? 
 

ПРИКАЗКА ЗА СТУДЕНАТА  

РОДИНА 
 

…А там им станало толкова студено, 
че Снежната кралица се смилила и замра-
зила сърцата им – да не чувстват студа!.. 

 

По мотив от Ханс Кристиан Андерсен 
 

Понякога 
се улавям, че чезна 
в небеса 
      светли и топли, 
далечни. 
И забравям за бездната 
и за мъката, воплите. 
И летя, и летя, 
заедно с песните 
през вечността… 
Изведнъж се събуждам! 
Но пак политам… 
Копнея 
за младост – 
във мислите ни. 
За доброта. 
Бленувам 
за слънце, което се смее. 
За теб 
и мечтите, които лудуват. 
За хора усмихнати – 
в радост! 
За любов, топлота… 
И отново се стряскам – 
 измръзнал! 
В родината. 
И във студа. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
 

Народ без памет 
е народ без съвест. 
Празнуваме 
с искрящо вино 
и наздравици 
освобождението си от турците. 
Преди тях бяха 
византийците 
и кръстоносците. 
Все някой ни освобождаваше. 
Най-ужасяващото робство, 
най-злокобното, 
най-скорошното, 
вече го забравихме! 
Тъгуваме 
в романите 
за някакво несбъднато величие 
и другите виним: 
съседите, късмета си, 
света дори. 
Търгуваме 
пред себе си и пред света 
с лъжи. 
Празнуваме 
с овации. 
А няма кой да ни освободи 
от трите вездесъщи „грации“: 
от Завистта, Омразата и Подлостта 
един към друг. 
От нас самите някак си – 
да ни освободи! 
И да ни върне 
чудодейно 
паметта 
за жертвите безчислени – 
невинните, 
безименните! 
За един народ, 
удавен в унижение. 
И кръв. 
И страх – 
огромен, всепроникващ страх! 
Да върне гордостта 
на миналото ни – 
поетите, 
трагичните поети. 

Неразбраните. 
Ненужните. 
Забравените! 
Да възкреси в сърцата 
примера и на героите, 
избити от яростта на главорезите 
и до един предадени – 
било от алчност, било от страх! 
Самотни жертви изкупителни 
на греховете ни 
и тези 
на мъчителите ни. 
Да върне някой паметта 
за всички тях! 
За да намерим себе си отново 
и да изпълним с гордост дните си. 
Мечтая не за нас – 
погребаните живи. 
Чакам 
и се надявам 
за децата ни, 
за внуците – 
и тук, и там, навсякъде – 
по цялата земя – 
за тях! 
Преди да изгори 
в нас всичко 
и окончателно 
да се изпепели. 
Душите да спасим! 
Тогава ще празнуваме! 
 
03.03.2009 г. 
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МОРЕТО В МОЯ ЖИВОТ 
 

ИВАНКА ПАВЛОВА 
 

МОРЕТО В КЪСНИЯ  

СЕПТЕМВРИ 
 

Морето ближе укротено 
с езици бели своя бряг. 
По пясъка крило ранено 
повлича чайка.  
Верен знак 
за пътища обезлюдени, 
за побакърени листа – 
блестящи кестени пред мене 
внезапно тупват. 
Есента 
като старица благородна 
с дълбоки езерни очи 
за нещо хубаво си спомня. 
И плажът запустял мълчи. 
 

Септември 1973 г., Варна 
 

СБОГУВАНЕ С ОБЗОР 
 

Ще взема метлата – 
старата уморена метла, 
и с нея ще помета 
нашите стъпки. 
Упоритите песъчинки 
упорито ще се промъкват, 
за да останат и утре 
след нас; 
за да бъде със нещо 
тази стая все още и наша, 
когато с големия куфар 
отнесем безпорядъка 
на петнадесет слънчеви дни. 
Ето розова мидичка - 
малък дар от морето 
за сина ми златистосияещ. 
Ще си тръгнем. 
И само в съня ни 
ще се връщат шумът на вълните 
и тъгата по нещо загубено, 
което не ще се повтори. 
 

Юли 1974 г., Обзор 

БДЕНЕ НАД СЪНЯ 
 

В седефената раковина на леглото 
спиш, мое слънчево момче, 
и кожата ти в златни блясъци сияе. 
Да бях художник, бих те нарисувала: 
с ръце, като че ли прегърнали мечтата, 
с уста, току-що сънно назовала 
една свенлива и гальовна дума. 
Ресниците ти са като осил пшеничен: 
цял ден морето с пръски те облива 
и слънцето ги сбира от сребристата ти кожа. 
Какви богатства за очите и сърцето: 
излъскано като пъстърва цветно камъче, 
парченце керемида с причудлива форма, 
черупчица от охлювче, заселена от раче. 
Спиш, мургаво човече, на чаршафеното дъно. 
Върху челото ти като звездица свети 
една спасила се по чудо песъчинка. 
Спи, мое ласкаво момче, сънувай 
играчките, които не ти купих, 
и отговорите, които не получи. 
Дано поне в съня не е нащърбена усмивката,  
с която те огрявам, и ръката ми 
да ти отвръща всеки път, когато 
към лястовичите гнезда надаваш вик. 
Спи, малък мой, созополските гларуси 
пищят над покривите като под тревога. 
Вълните се разбиват под прозореца: 
Зеленият човек брадата си откъсва 
и тя се вие долу край скалите. 
Спи, сине. Аз ще поседя до тебе, 
като душата на морето мълчалива, 
и  между пръстите ми ще изтичат 
минутите на моя неизменен, 
но осветен от твоето сияние живот. 

 

11 юли 1981 г., Созопол 
 

НОСТАЛГИЯ ПО МОРЕТО 
 

На най-високия балкон отсреща, 
загърбила езици и очи, 
по бански с разцъфтели макове 
една русалка спи на син дюшек 
в коприната на своите коси. 
Далеч от сградите, проядени 
от бавната ръжда на времето, 
морето многоръко се увива 
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край мургавите глезени и с пяна 
залива краткотрайните следи. 
Далеч от мене морските сирени 
прегръщат бронзокожите моряци 
и времето изсича от скалите 
огромен монумент на вечността. 
 

27 август 1984 г. 
 

ЛЯТО ІІ 
 

Скупчени къщи. Като лястовичи гнезда. 
С враснали корени в гръдта на скалата. 
Довчера яростно рева дивата вода, 
сега изумрудена спи дълбината ѝ.    
В сребърни люспи, лежи като жена, 
лениво отпусната, изящна, съблечена. 
Гларус на покрива. Омагьосана тишина. 
Като картина, осъдила мига на вечност. 
Зад каменната ограда - старовремски чардак. 
Дървена порта. Калдъръмена пътека. 
Ще изсипе на перона запъхтеният влак 
няколкостотин нетърпеливи човека. 
С куфари. С надежди. С различен товар. 
С тела, затъгували за слънце и ласка. 
С устни, упойващи като разрязан нар. 
С погледи, уверени като каубойско ласо... 
... Матова кожа, какаови бедра, 
пясъчно-златни, изпепелени ресници. 
Забулени хълмове, зашеметяващи недра 
и пяна – простряла се бяла шевица. 
Спрели са всички часовници освен един: 
в кулата на гръдта ти бие сърцето. 
Нежна е мечтата, с ухание на крин - 
призрачна ладия в прегръдката на морето. 

 

1985 г. 
 

НОЩ В СОЗОПОЛ 
 

Безпътни ветрове препускат из града: 
не чуваш ли подковите им бесни? 
Пищят смокините, ври морската вода, 
в кълбо се сливат земно и небесно. 
Човекът спи в черупка, зидана от кал, 
кошмар с криле на прилеп го връхлита. 
Гръм сцепва свода, блясва мълния-кинжал. 
Морето е разплискано корито. 
Клечи градът като уплашен пес в нощта, 
скимтейки, ближе топлите си рани. 

Забулена от облаци, какви неща 
прокобва в мрака лунната камбана? 
Владетелят на морските стихии зли 
с придворните акули заседава. 
Простират мрежи по крайбрежните скали 
бездомни водорасли. Зазорява. 
Ковачът древен през нощта е изковал 
светилото, а то, до кръв червено, 
дими и неговият нажежен метал 
обагря в златно морската вселена. 
Разсъмва се. Разпънал парашут сребрист, 
погребал нощните си тайни, сводът 
е като цвят на незабравка – девствен, чист. 
И се усмихва цялата природа. 
 

19 юни 1985 г., Созопол 
 

РАЗСЪМВАНЕ 
 

Слънце изгряващо - лилия алена, 
разпукнала се в мъгла сребриста, 
рана в морето, факла запалена, 
врязал се в съня гларусов писък. 
Плахост на влюбен, бисерна риза, 
пръсти, отчаяно обгърнали нозете ми, 
звездна далечност, гибелна близост, 
пламнали тела, в прегръдка вплетени. 
Тръгвам по седефената пътека: 
нищо повече не ме натъжава. 
Сключват се един след друг полека 
над главата ми кръгове забрава. 
 
19 юни 1985 г., Созопол 
 

СБОГУВАНЕ І 
 

В коприната на китенския пясък 
и в ласката на сънното море 
от гларусовия внезапен крясък 
душата ми тревожно ще замре. 
 

На стъпките ми странното послание 
кой би прочел? Нетрайното писмо 
ще заличат езиците от пяна 
и сетне ни адрес, нито клеймо. 
 

Загар  – до месец. Спомен за целувки 
от слънцето. Каква гореща страст! 
Отдаване без свян и без преструвки, 
без покорѐн, без упражняващ власт. 
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Море и бряг – безвремие красиво. 
Усещане за вечност и покой. 
За първобитност. Нега и ленивост. 
Вода и хлад. Небесен свод и зной. 
 

След ден ще си замина. Плажът скоро 
като любовник изоставен ще тъжи, 
осиротял без смях, без плач, без хора 
и без очарователни лъжи. 
 

10 септември 2008 г., Китен 
 

СБОГУВАНЕ ІІ 
 

          Прибирам в скрина летните обувки. 
          Теша несбъдналите се мечти. 
          Забравям за солените целувки 
          на морските вълни. Навън свисти, 
          студен и гневен, есенният вятър. 
          Загребва с шепи пъстрите листа. 
          Застила всичко с тях - бакър и злато. 
          Почиват върху жиците ята 
          и техните безкрайни броеници 
          напомнят, че към юг на дълъг път 
          ще се отправят скоро. Сбогом, птици! 
          Сърце, смири се! С плаща си снегът 
          ще скрие всяка рана на земята 
          и ще превърне в графика света. 
          До пролетта! До следващото лято! 
          До нова омагьосваща мечта! 
 

5 ноември 2020 г. 
 

МИГНОВЕНИЯ  
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

ЛЮБОВ 
 

вечният огън  
в старческите им очи – 
пламък 
 

първи трепети 
разцъфва надежда – 
бели лилии  
 

изгарящо докосване – 
дори слънцето се скри 
зад облак 
 

възторгът пее 
с гласа на чучулига  
химн на любовта 
 

по дългия път 
доверието – 
най-сигурна опора 
 

до болното дете 
приведена жена – 
майчина тревога 
 

на балкона 
червеното мушкато – 
скъп спомен от мама 
 

парещи сълзи 
по любимата ръка – 
капят спомени  
 

прощаване – 
две тъжни очи гаснат 
в нежна прегръдка 
 

нуждаещи се 
по пътищата на войната 
просят обич 
 

позналият любов, 
я дарява щедро – 
на хора в нужда 
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ЮБИЛЕЙ 
 

за  юбилея – 
отрупана трапеза  
със спомени  
 

приятели, рода 
наздравици, усмивки 
и свежи цветя 
 

белия воал  
вътърът отвя – 
остана брачната халка 
 

целува зората   
белите рози – 
сватбен ритуал 
 

розова мъгла   
слънчев лъч проби –              
отрезвяване 
 

първа рожба – 
първи стъпки, първо зъбче  
и думичка първа   
 

катерачи – 
изкачване по двама 
на върхове 
 

във висините – 
въздушни течения, 
но и птици в полет 
 

танго д’аморе, 
а някога – вихрен валс 
промяна на темпото    
 

изнизват се дните  
на човешкия живот – 
скъсан гердан  
 

времето търчи – 
кога ли ще се спъне  
в някой камък 
 

за празника  
любовен стих – 
дар от Сопфо  

ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК 
 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА 
 

СПОМЕН ЗА ФАРОПАЗАЧА 
 

Къде е канчето от смачкан алуминий? 
Аз помня – 
от него старият фаропазач  
почерпваше с кафе зората. 
Аз помня чайките - кресливи делтаплани –  
и онзи вятър-шегобиец, който  
на старата му ватенка зашиваше  
по някой чифт крила. 
Аз помня жеста му на Саваот:  
да бъде Светлина! 
За всички странници в морето  
пунктир сияеща надежда! 
 

В годините на умните компютри  
фаропазачът се загуби сред солта  
на морските легенди. 
В бетонното яйце на фара  
живее само разумът  
на хиляди открития. 
Но ние – странниците сред морета нощни –  
прелистваме вълните - търсим  
усмивката нащърбена над канчето от алуминий. 
Къде са дланите кафяви? 
В тях всяка вечер се излюпваха 
И светлината, и надеждата… 

 

Тълпят се над прибоя облаци – 
дими на стария фаропазач лулата. 
Сред мрака непрогледен – огнено 
тупти сърцето му. 
На всички нас изпраща щедро 
безсмъртна светлина. 
 

ФАЙТОН В КРАЙМОРСКАТА 

АЛЕЯ 
 

Пискюл червен на челото. Юздите – украсени. 
Файтонът – антрацитен. Възглавниците – бели.  
Завой на Времето към дните отлетели - 
отново става весела и ласкава Вселената.  
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Подтичва конят –  
и копитата брилянти пръскат. 
Подхваща вятър грива лъскава  
и я развява – черно знаме! –  
чак до хоризонта. 

Раздвижва се над нас на облаците фронтът,  
препуска с нас дъждът  
и с капките прозрачни пръска ни. 
От миналото паметта прекрасна страница откъсва:  
пак летен дъжд, и пак файтон - и мама,  
баща ми, брат ми... 

Аз голяма съм –  
седя на бялата възглавница,  
а не на мама в скута. 
Копита цъкат - и минутите 
са сини 
и ми обещават пълен с радост ден. 
Какво че дъжд вали? 
Гюрукът е над мен... 
И днес над мен гюрукът вдига черна длан –  
но къс е вече пътят извървян. 
Файтона вятър блъска като пиян матрос.  
Дъждът край мен в алеята  
подтичва – зъл и бос. 
И болка чука в мене като жесток кълвач.  

И вечерта ме дебне с неопрощаващ здрач… 
 

СТАРЕЦЪТ И МОРЕТО 
 

Мургава кожа под бивша коса  
първа посреща на изгрев часа. 
Тя сред вълните кротки проблясва...  
Властно загребване, второ... И ясност,  
сила, увереност в ритъм спокоен. 
А над вълните – на чайки конвоят.  
Утринен навик – да среща вълните,  
покорни на мощния кроул. 
Никой наоколо. Чайки с възхита  
приветстват могъщото соло. 
Старите мускули още са здрави  
и на простора се радват. 
Мургаво тяло разсича вълните  
с непреклонния устрем на брадва. 
Чака скалата - още студена,  
допир на мокрите длани. 
Стари приятели те са отдавна   
и си общуват с мълчание. 
Старецът пак във вълните се гмурва –  

връща се винаги с бруст. 
В синята клада сърцето припламва  
с фанатизма сияен на Хус. 
Той и вълните. Той и просторът.  
Времето плува назад... 
На мургава кожа слънцето бие  
всекидневния златен печат. 
 

МИГЪТ НА ПЕПЕРУДАТА 
 

Морето, както винаги, е синьо и огромно,  
а залезът оранжев е от дни. 
Но днес в пейзажа тъй привидно монотонен  
се втурна пеперуда –  
и го взриви. 
Крилцата сини, от небе скроени,  
пропърхваха прекрасни над вълните. 
И всекидневната, в размерен стих поема  
доби внезапно героичен ритъм. 
Такава мъничка – а над огромност синя!  
Така необичайна и така невинна... 
Защо е над морето, по каква причина? 
Защо в душата втурват се 
тревожни сини рими – 
та сред вълните не цъфтят цветя! 
Нептун шепти: „Защото търси красота!“. 
Той с нежност я погали – 
намокри ѝ крилцата. 
И сякаш цвете синьо,  
тя падна във водата. 
След миг изчезна – сякаш  
не е летяла никога! 
Но оттогава виждам я  
сред сините си мигове... 
Море, небе и ветрове – безкрайност  
с неразгаданите вселенски тайни... 
В сакрална безпричинност –  
загадъчната мистериозна роля  
на пеперуда синя – 
сред вечния ѝ незавършващ полет... 
 

АЛЕНИ ПЛАТНА 
 

Девойката седи под слънчев балдахин  
и книгата в ръцете ѝ разлиства бризът. 
Той с пориви горещи разкопчава ризата ѝ. 
Тя омагьосано чете роман на Грин. 
В душата ѝ тревожно блянове нахлуват  
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и кораб бял разперва алени платна.  
Любов, по-силна от омразата, ликува  
в душата ѝ с лъчите на звезда. 
Тя е омаяна, тя чува само  
как я зове мечтата за любов. 
Не я боли опърленото рамо. 
Не чува вик на гларус-риболов. 
Звукът на прилива, шумът на плажа –  
те са изчезнали, потънали, стопени.  
Сияйно-розови мечти на стража  
стоят край нея – и изчезва времето...  
„Асол, Асол“ –  припява нежно вятърът  
и бузите горещи гали. 
А залез огнен – гениален декоратор! –  
обагря облаците сънни в алено. 
Издули пламнали платна, те бавно чезнат –  
магнитно ги подканва хоризонтът син.  
Изчезва всичко на небето в бездната.  
Освен девойката. И книгата на Грин. 

 

НАРИСУВАЙ МИ СВЯТ  
 

ЛЮДМИЛА ДАНОВА 
 
***  
Нарисувай ми, Свят, 
Нарисувай ми небе... 
Нарисувай ми звезди... 
Нарисувай ми очи... 
Които ме търсят 
В тъмното... 
Нарисувай ми, Свят... 
И Светът ми нарисува 
Слънцето.... 
 

29.10. 2022 
 

*** 
С вятъра често въздишам. 
Плача рядко - само в дъжда... 
Мисля за теб както дишам- 
Ти изпълваш мойта душа... 
Но няма те - идваш само в съня ми 
И вълнуваш всичките ми сетива. 
Властваш денем над ума ми, 
Нощем, бушуваш над страстта! 
 

*** 
Моята целувка 
върху лицето ти 
ще те изгаря 
като белег. 
Дори да искаш 
да я изтриеш 
или измиеш 
няма да можеш, 
защото 
Любовта 
е огън... 
И целувката ми - 
Дамга огнена... 
 

*** 
Утрото 
Като вкусно 
Кафе 
В чашката 
Се разля... 
Аз подстригах 
С голямата ножица 
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Съмнението, 
Страданието 
И болката 
До нула номер 
И пуснах 
На воля буклите 
На вятъра 
И радостта 
От красотата на деня! 
 

*** 
Колко 
ли 
трябва 
да 
боли 
за да 
стигнеш 
до 
Вярата 
и 
себе си... 
 

*** 
Нощта е 
Времето 
Когато 
Можеш 
Да 
Се 
Докоснеш 
До вечността... 
Защото 
В най-тъмното 
Се ражда 
Светлината! 
 

*** 
Животът 
не спира, 
дори като умира 
човек или мечта... 
Животът 
върви и 
не спира, 
ако спре 
Живот ли 
ще е това?  

СЪРДЕЧНИЯТ СЕЗОН 
 

МИЛЕНА ФРЕНКЕВА 
 

ВДЪХНОВЕНИЕ 
 

Отварям си очите с изгрев звучен, 
вълните му ме носят в таен ритъм, 
очаквам сладък миг, ще ми се случи, 
кога, защо, не знам, а и не питам. 
 

Небето нежно като роза синя, 
ухае на любов, на мед и мляко, 
а слънцето – узряла мандарина 
и  къпя се във сока – гъст и сладък. 
 

Минутите порастват до вселена, 
вселената в сърцето ми се връща – 
искрящо, ослепително зелена... 
щастлива – в нежността си най-могъща. 
 

СНЕГЪТ 
 

Снегът е обещание за вярност, 
лъжата си расте в света бездарно. 
Снегът е бяла истина, красива, 
във всичките снежинки я откривам. 
 

Любов и истина отгоре снежни 
се леят в кротка, тиха безметежност. 
Снегът е чувство влюбено и меко 
и търси, за да възвиси човека. 
 

ТОПЛО-ФЕВРУАРСКО 
 

Топло-февруарско-приказливо 
влиза в малкия ми ден, щастлив, 
слънчеви минути се разливат 
сладостно без таен, скрит мотив. 
 

Толкова е хубав февруари – 
зимен, но и пролетен почти, 
тръгнал е към март, врата отваря 
да се сбъднат пролетни мечти. 
 

СЪРДЕЧНИЯТ СЕЗОН 
 

Денят е зимна слънчева игра 
и кой сезон сме, как да разбера, 
размеси време лято и мечти, 
и зимна пролет лятна е почти. 
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Ще дойде утре, вдругиден снега, 
ще плисне бялото, но не сега. 
Сега е лято с морски ширини, 
отвътре само, ала ми сладни. 
 

Най-важен е сърдечният сезон – 
щастлив, обичащ, без тъга и стон. 
Май много искам и това си знам, 
щом търсиш лято, значи сме натам. 
 

ДЪЖДОВНО СБОГУВАНЕ 
 

Тъгувам си, така е, няма как. 
А ти си в светлина, не в лепкав мрак. 
Но ти си лек, щастлив и окрилен. 
Живееш, но във вечен славен ден. 
 

При мен е мека зима, но боли. 
Навън е слънчево, а в мен вали. 
Вали красиво кротката тъга. 
Ще преболи, но после, не сега. 
 

Но не е из ведрò и се теша.  
С тъга безмерна как да съгреша. 
Не пречи ни на теб и ни на мен. 
Дъждът е топъл, чист и е смирен. 
 

ЩАСТЛИВ ДЕН 
 

Събуждам се. Денят просветва в синьо, 
червено, жълто, после в резеда. 
Подобно сън щастлив край мене мина, 
понесъл свойта крехка свобода. 
 

Живея го, усещам и празнувам 
във всеки час, минута, всеки миг, 
назад завърна ли се, се вълнувам 
и търся и намирам общ език. 
 
 

ИМПРЕСИИ 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 

Умирам и възкръсвам с теб – 
за кой ли път? 
За кой ли път,  
но днес не мога да остана 
в стаята, 
избърсала и бършеща 
потта в косата ти. 
Обичам те и ме боли, 
но днес не мога да отворя  
пак вратата ти, 
не мога да държа ръката ти – 
не мога да ти бъда стълб. 
 

Умирам и възкръсвам с теб – 
за кой ли път? 
За кой ли път, 
но днес не мога  
да моля пак безликите  
предели –  
тези богове на безверните 
за нова отсрочка, 
за прошка, 
за съвет 
и съдействие. 
Спи, старче,  
спи свит в своя  
слънчев затвор; 
аз ще будувам в моя. 
И ще чакам страхът 
да набъбне достатъчно, 
и ще искам – 
да откупя 
още ден за живота ти... 
 

***  
Мълча, и ти си тих. 
Потъваме в сумрака на дома, 
не търсим през пердетата пролука. 
Стената пред очите ни се вледени. 
И вятърът фучи навън, и кара къщата да пука. 
Днес мракът почва да кърви и всичко се пропука. 
Ти стенеш тихо, сумракът син кънти, 
но твоят син отдавна не е тука… 
Мълча, и ти си тих.  
Вратата е заключена. И никой няма да почука.  
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НОСТАЛГИИ 
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

АПЕВА 
 

* 
Виж. 
Струи  
зората 
грейнала 
над върхарите. 
Облаците от 
мъглата над 
полето  
вдигат 
се. 
* 
Чувствата наши 
оригами. 
Те, книжни 
птици 
са. 
Душите свити 
в лодка плуват 
към изток. 
Пред нас 
Бог. 
* 
На  
село 
спомени 
от детството. 
Чудни години. 
Баба и дядо –  
ликовете 
бледнеят. 
Пазя 
ги. 
Случки от вчера, 
от детството  
прииждат 
мисли. 
Ех. 
* 
Вой. 
Лаят  
кучета. 

Пусто село. 
Прелитат сенки. 
Плет 
изгнил 
вятърът  
е съборил. 
Отминал живот. 
Без  
лице 
сенки се 
протягат из 
глухи улици. 
* 
В мен 
мисли 
сред хаос 
като птици 
реят се безпир. 
Уви, не мога 
да избягам. 
Душата 
седи 
в плен. 
Сънувах снощи 
алея, път 
към тебе, 
любов. 
Но... 
Сърцето в обръч 
от хлад замря. 
Сподавен 
шепот, 
дъх. 
* 
Дъжд 
изми 
небето. 
Свежо утро -  
слънце и дъга. 
Розов хоризонт. 
Слънце грее, 
докато 
още 
спя. 
* 
Ще 
звънне 
утрото 

от пролетни 
капчуци – песни. 
* 
А 
утре 
с благослов – 
растат деца, 
надежда свята. 
 

* 
Вятърът, този бъбривец 
цяла нощ със звездите 
говори. 
Любопитен пита, 
разпитва, 
какво се крие 
зад далечния хълм, 
зад океана с вълните. 
А той, стои си все тука 
лениво се скита 
по дворове и пътища. 
Разказва им 
за минзухарените поля, 
за ведрината, която носи 
в деня. 
Как от огненият слънчо  
в дъбравите се крие. 
С тревите си играе 
и листата завихря. 
А през зимата,  
снежинки  
във вихрен танц 
понася. 
Пролетта. 
Ех, пролетта 
е магия. 
 

*** 
Аз съм реката, която 
от планинско било 
слиза в равнината. 
Мия основите на мостовете 
и корените на дърветата. 
Жадната природа пие от мене 
вода – бистра и хладна. 
Ту спокойна, ту скоклива 
тека си, тека. 
Няма път обратен. 
Към морето устремена 
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водите си влача. 
И се сливаме в едно.  
 

С ДОБРО СЕ ПОБЕЖДАВА 
 

Когато загубиш  
баланс 
и се препънеш 
в криво казана дума 
преди да се изправиш 
отново 
първо помисли 
и не се отричай 
от дребните предателства. 
Не оставяй  
злото да се вихри 
да изпълва дните ти 
с омраза. 
Отвори душата си 
да влезе доброто! 
Само с добро 
се печелят битки 
и любови. 
Затвориш ли я, 
остава пустота. 
Потъваш все по-дълбоко 
и по-дълбоко  
в мочурището на думите. 
И няма слънце. 
Няма радост. 
Ти си вече 
болка. 
Плесен. 
Тиня. 
Изправиш ли се - 
ти си 
победител! 
 

ПРЕХОДНОСТТА НА ВРЕМЕТО 
 

Носталгия. 
По брега - 
раковини  
след пира на нощта. 
Стъпки по плажа. 
Чайки и гларуси 
пригласят на вълните. 
Забравена шапка - 
радост за скитника. 
Останки от дърво - 

живот отминал. 
Камбанен звън 
довява вятърът. 
Всичко е преходно. 
Светът е илюзия, 
изтъкана от светлина. 
Или... 
 

* 
Заседнах. 
Изкачването се оказа трудно, 
а мислех, че имам криле 
за полет. 
Плувам. 
Оплитам се във водорасли 
и губя свободата си  
сред бариерен риф. 
Светлината е химера. 
Животът преминава 
на забързан кадър. 
Скъсана котва. 
Мисли без посока. 
Губя се... 
Ангел или русалка 
ме издига отново? 
 

СВОБОДЕН 
 

Ясна нощ. 
Душата крещи -  
тръгвай! 
Не търси посока! 
Сърцето само слушай - 
верен ориентир е то. 
Животът не обича 
застой. 
Върви! 
Всеки път  
е различен, 
но следвай своя. 
Себе си бъди! 
Наоколо дебнат  
думи злосни. 
С метафори ги 
победи! 
И върви! 
Само така ще си 
свободен. 
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СВЕТЛИНИ 
 

ПЕНКА САМОКОВЛИЕВА 
 

*** 
Светлини 

Светлини 
Светлини 

И всяка светлина 
е моя 

И всяка 
в мене се роди 

И в хаоса 
неизбродим  

Чертае 
пътя ми свободен  

 

Като  
самотна пеперуда 

Летя 
в космическия мрак 

От всички брегове 
прокуден 

Да търся  
пристан нов и бряг  

 

Не знаех  
и не исках аз да знам 

Къде съм 
и защо съм там 

Аз бях без цел  
и без компас 

Не знаех всъщност 
кой съм аз 

Бях сянка 
спомен или звук 

Отронил се  
далеч от тук 

Самотен атом 
във безкрая 

Душа 
изгонена от Рая 

Аз бях 
нощта 

И всеки миг 
от вечността  

 

А там където 
  свършваше небето 
Започваше 

невероятен свят 
Огъваха се  

пъргави комети 
Препускаха 

забързани планети 
И ронеха звездите 

златен цвят 
По вечния 

вселенски кръговрат 
 

Огледах се  
къде ли да отида 

Аз нямах 
траектория и път 

Като онези 
скитници болиди  

Които 
над Земята ни кръжат 

Преди да паднат 
и да изгорят 

 

И ето  
че съзрях в далечината 

На Волопас 
зад тихия обор  

Да блясва  
и мъждука в тъмнината 

Един самотен 
малък метеор 

 

Отбих се   
да почина за минутка 

Сервираха ми  
квантово кафе  

Бе толкова  
спокойно и уютно  

Във сепаре 
от звездно кадифе   

В безмълвие 
без корен и небе 

 

Не зная 
колко време тъй премина 

Часовникът  
на времето бе спрял 

Прелитаха  
светлинните години 

И чезнеха  
без радост и без жал 

Край този свят 
от камък и кристал 
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Там някъде  
избухваха свръхнови 

Тресяха се 
вселенските ядра  

И черни дупки 
в своите утроби 

Раззинали 
неистово уста  

Поглъщаха 
реалността 

 

Но мен не ме вълнуваха 
световните проблеми 

Понесен от  
космичните вълни 

Полюшвах се 
без център и без време 

И глъхнеха 
сред острите скали  

Последните 
вселенски новини 

 

И все пак вечна  
само вечността е  

Тече 
вселенският поток  

Къде ни носи 
ний не знаем  

Защото  
  от престола си висок  
Това решава 

само Бог 
 

Отдавна  
слязох на Земята 

Реших 
че тъй е най-добре 

Тук имам 
център под краката  

Живея 
в сигурност и ред 

Стабилен съм 
вървя напред 

 

Ала когато  
в тъмни нощи 

Отправям 
към небето взор 

Да зърна 
търся аз все още 

Зад 
Волопасовия двор 

Моя 
мъничък метеор 

 

Но там е пусто  
безразлично   

Трептят 
далечните звезди 

И само  
в своя танц ритмично  

И вечно  
както и преди 

Галактиката  
се върти      

 

*** 
 

Върхът 
Той пълзи нагоре 

тъмен непонятен мълчалив 
За да скрие  

чистото си чело 
В облаците  

девствени и бели 
От шума  

тълпите и позора 
На света 

коварен и лъжлив 
 

Върхът 
Той е нейде горе 
Бог ли съзерцава  

мълчалив 
Челото му гордо  

във мъгла е 
И той нивга  

няма да узнае 
За света  

на мъничките хора 
Така грозен  

толкова красив 
 

Челото му мъдро    
от гранит е 

И на него  
някога орлите 

Идват  
да починат от света 

Но напускат  
гордата му самота 
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За да слязат долу 
над полята 

Где тупти  
сърцето на Земята 

 

Да орлите  
слизат на Земята 

Да усетят 
топлия ѝ  дъх 

И отлитат  
пак във планината  

Към самотния  
далечен връх 

 

Но върхът  
е вечно прикован  

В своето безмълвие 
надзвездно 

Скрил плещи  
под облачен саван 

И изчезва  
в пропасти и бездни     

Пулсът  
от сърцето на Земята 

И остава само  
 самотата 
 

*** 
 

Тази нощ е вълшебна  
послушай   

Как шепнат  
снежинките вън 

Как кротко  
светът се е сгушил 

Във уюта  
на зимния сън 

В тази нощ  
всички феи са будни  

Тихо бродят вън  
сили добри  

И потоци  
енергии чудни  

Ни изпращат  
далечни звезди 

Кротък ангел  
крила е разперил 

От небесния  
светъл олтар  

Той за тебе  
с любов е намерил  

Най-прекрасния 
коледен дар    

 

Отпусни се  
послушай Всемира  

Научи се  
да правиш това  

Чуй как светло  
тупти и пулсира  

Устремена напред  
Вечността  

 

Тихо тихо  
снежинките шепнат  

Зимна нощ  
е заспала навън  

А светът  
се огъва и трепне  

В кръговрата  
на Божия сън 

 

*** 
 

Една мечта  
във сребърно и бяло  

Превръща се  
в действителност навън  

И тихо стеле  
топло одеало  

Снегът над моя  
неспокоен сън 

 

Отпускам се  
като дете във скута  

На тази нощ  
от приказка дошла  

И кротко се унасям  
във уюта  

На снежната  
дантелена мъгла 

 

А горе баба Хола   
пак разгръща  

И тупа  
стария чувал  

И всяка водна капка  
се превръща  

В изящен  
сребърен кристал 
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*** 
Горките врабчета 

надничат накриво  
В стъклата  

на моя балкон  
Потропват  

с измръзнали боси крачета  
И търсят  

храна и подслон 
 

Те искат  
да бъдат  

Те искат  
на воля  

Със радостен  
смях да летят 

Да могат  
да скачат  

Щастливи  
напролет  

Сред първия  
ябълков цвят 

 

Те искат да свият  
под някоя стряха  

Уютни  
и топли гнезда  

И трепетни  
първите полети плахи  

Да видят  
на свойте деца 

Как мръзнат  
нещастните бедни крачета  

Как зъзнат  
горките телца  

Но смели са малките  
гладни врабчета  

И търсят  
трохи и зрънца 

 
*** 
Тогава 

когато медузите плачеха 
И вълните 

замеряха с пръски Луната  
Аз ще се върна при теб 

през времето  
Ти няма да познаеш 

че съм друга 
 

Ще съблека 
коравите си люспи 

Ще вляза тихо 
в младото си тяло 

И скрита  
в топлите му клетки  

Ще си почина 
и ще се отпусна 

 

Тогава 
ще нахлуят в тишината  

Забравените 
ритми и мелодии  

И тънки 
мимолетни аромати  

Ще изплетат 
горчилката на спомена 

 

Ще искам  
да остана там завинаги  

И ще се вкопчвам 
   в гънките на времето  
Но то 

ще ме отнася и завлича 
И с разранени пръсти 

ще се свличам 
Във бездната 

която ни разделя 
 

И времето  
 отново ще ме върне  
С вълните си 
 на този мъртъв бряг 
И дълго 

дълго ще се търсим 
Но никога 
 не ще се срещнем пак 
 

Подбор Зорница Харизанова 
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ДИСОНАНСИ 
 

РОСИЦА КОПУКОВА 
 

ДИСОНАНС 
 

Общуването с някои е сложно, 
но аз летя напред, като ракета, 
тревожи ги, навярно ги тревожи 
това, че не подбирам остриета. 
 

До истината много път се точи, 
през буренаци често се минава, 
като вино пенливо се клокочи, 
като скала крайбрежна устоява. 
 

Но тези вариации ги мога, 
души размествам, пластове и нерви, 
то някои се крият в изнемога, 
макар да не наричам думи черни. 
 

Накрая всичко светва заблестяло, 
защото уповавам се на Бога, 
но истината свети само в бяло, 
дори за нея да съм много строга. 
 

Не ме смущават несъгласни хора, 
смущават ме души несправедливи. 
Хармонията ни оправя взора, 
но дисонансът пък държи ни живи! 
 

23 януари 2023 г., София 
 

КЛЮЧ В СЪНЯ 
 

Отварям в спомен дядовата къща, 
Във центъра на София строил, 
В съня отново всичко ме прегръща, 
Животът сякаш старият е бил. 
 

Балконите, цветята, светли Стаи 
И щастието ми минава в тях, 
И всяка топла дума от безкрая 
Се спуска и преплита с ведър смях. 
 

Което е достигнало сърцето 
Завинаги остава сякаш там. 
Живях добре и искам под небето 
Да продължа нататък, както знам. 
 

Не е ли празник в нечий дом, защо е? 
Така се преминава трудността. 

Не със обезумяло своеволие, 
Което ни снижава до пръстта. 
 

1 февруари 2023 г., София 

ЩЕ ЗАБЛЕСТИ 
 

Ще заблести денят на любовта 
и всеки свойта обич ще намери, 
кой като загуба или мечта, 
кой като щастие или химера. 
 

Най-хубава е тя във младостта, 
макар да не е винаги щастлива 
и често стиховете в красота 
обогатяват я, за да е жива. 
 

Различна е в различните души, 
различна е в дълбочина и сила, 
но с нея и животът се теши, 
и всеки има нужда от закрила. 
 

Поезията често е това, 
което тя не може да постигне, 
но устоява в хубави слова, 
които са и бъдеще, и минало. 
 

12 февруари 2023 г., София 
 

МОСТОВЕ 
 

По мостовете се обръщали съдби, 
след неочаквани преломни срещи – 
любов и пламък, огнени очи, 
един друг двама страстно се поглеждат. 
 

Характери се мерят без аршин, 
по поведение и дързост - с поглед, 
оставал е смелчагата един, 
сякаш е бил определен от Господ. 
 

Омайвала красивата жена 
със благородство даже враговете. 
Какви неповторими времена! 
Нравствеността променя световете! 
 

Сега мълчим пред всякоя следа, 
кодирала на камъка душата! 
Необратима чиста светлина 
историята пази в необята! 
 

22 март 2023 г., София 
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ЗЕМЯ - ЕКОЛОГИЯ 
 

СИДОНИЯ ПОЖАРЛИЕВА 
 

С обич към флора и фауна 
  

1. ПЧЕЛИЧКА 
  

Мила, малка ми пчеличке, 
кой откъсна твоето крило? 
Кой крачето ти премаза? 
И остана без защита – 
жилото ти смачкано и то... 
  

А се виеше неистово 
на прегрятия асфалт. 
Твойта болка ме прониза. 
Без да чувам тихото гласче, 
аз усещах колко те боли... 
  

В този миг, какво да правя? 
Как да облекча съдбата ти?... 
Чист, зелен лист се изправи. 
Листът стана ти пързалка. 
Дъх пое поне за малко. 
  

Нараненото телце замря. 
Бавно го отнесох до жив стрък. 
Тя дали ще помни този миг? – 
В сън дълбок и... вечен тя заспа... 
  

Така ли ще заспим без вас?... 
  

10.08.2022 
  

2. ОКО 
  

Затварям очи... 
И пак – Окото Всевиждащо. 
Гледецът 
е точно 
към мен. 
  

Не мога да дам 
смислен отговор 
на онзи болезнен 
въпрос: 
„Защо?” 
  

Но виждам  ресните 
на тъмното-светло ОКО. 
Те трънен венец са. 

Дали Вечната Милост 
гнева повали ?! 
  

25.09.2022 
  

3. ВЪЗДИГАНЕ 
                   

Към моите ели 
  

Не свеждайте глави, 
зелени, млади клони! 
Дори и дъжд да ви вали, 
и стрес да ви подгони. 
  

Помнете младата ела! 
От гръм остана тя без връх. 
Но Бог поправи сторена беля – 
върхът расте с несекващ дъх... 
  

Юни – октомври 2022 
  

4. ЦВЕТЯ 
  

В саксиите с кактуси стройни, 
избуяха във летните жътви 
все БЕЛИ, прекрасни, поройни. 
Изсъхваха пъпки, за тях пожертвани!... 
  

ДВА ЦВЯТА ЧЕРВЕНИ 
  

Догониха срок без забрани. 
О, тези божествени цветя! 
Разтваряйки нежни камбани, 
те пръскаха дъха на Любовта... 
  

Юли – Октомври 2022 
  

5. МЪКА И РАДОСТ 
  

В този мрачен, тъжен ден 
слънцето добро изгря. 
Мъката ми победена е – 
катеричката скоклива 
своето чудо ми изля. 
  

На елата бе довела 
своето мъничко дете. 
Скачаха във танц доволен, 
Търсейки зрънца и двете. 
 

Колко радост за сърцето! 
 

17-19 март 2023 
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НЕНАВРЕМЕ 
 

СТИЛИАН ЯНЕВ 
 

НА „И“… 
 

Остани нежен спомен в живота ми – 
бяла, откъсната лилия… 
Твърде късно те срещнах може би,  
закъсняло мое Откритие… 
 

Колко неща ни разделят – 
светове, класи, проблеми… 
Колко е тъжно и често срещано  – 
да те обичам  – ненавреме! 
 

Невъзможни са мечтите ми с тебе – 
любовта е някъде, с някого… 
Ще запомня думите неизречени — 
преди да ги хвърля… на Вятъра… 
 

ШЕПОТ И ВИК 
 

„Звуците“, които събира изтерзаната моя Душа:  
Шепот – нежен и търсещ две топли очи и усмивка;  
Зов – за сърдечна прегръдка;  
Вик – за приятелство, незабрава, хуманност;  
Крясък – че на този свят ме има;  
Стон – от неизплакани сълзи, в очите тъжни стаени 
И думи – за чувства неразбрани...  
Facebook ли е трибуната? Едва ли.  
Къде е Човекът до мене?...  
 

АУТОПСИЯ НА ИЛЮЗИИТЕ 
 

Аутопсията на моите илюзии 
разрешавам – в този миг – да започне! 
Ето ги – на светло – мечтите безумни… 
А ти готов ли си, Докторе? 
Аз съм напълно спокоен. 
Няма до лудост опънати нерви, тревога. 
Страхът ми дълбоко приспан е – 
от химия всякаква – в достатъчна доза… 
Моите илюзии, моят живот –  
измислица, родена от Вятъра… 
Тъжен прилив, Самотник-Гаврош  
в късната есен изчезва нанякъде… 
Докторе, силен бъди! 
Прекъсни тази агония! 
Смело скалпела в ръцете вземи, 

до дъното на Душата ранима стигни –  
всяка болка и слабост да изрежеш те моля! 
Всичко розово премахни – без остатък!  
Остави само Вярата – че моето Утре ме чака! 
Докторе, ти си и лекар, и скулптор   
на моите бъдещи метармофози… 
Тази нощ – с един инфразвук – 
ще се родя за своите изгреви нови! 
 

АЗ СЪМ ТУК! 
 

Аз съм тук – в нюанса на залеза… 
Шепот, стон и вик във пространството… 
Аз съм тук –Нежност с характер! 
Човекът на думите, на изкуството и на вятъра… 
 

Аз съм тук – във фалшивия свят на лъжите…  
Разголен до болка – ще докосвам душите! 
Различен, особен, „случаен“ човек –  
търся своята истина в тревожния век… 
 

Аз съм тук– меланхолично-романтичен…  
Нежността е моята същност и смисъл! 
Аз съм тук – и се втурвам в Живота!  
Вика ме Утрото – за битки сурови… 
 

Аз съм тук – самотник и скитник… 
Търся теб – Приятелю истински! 
Аз съм тук – една струна и рана… 
Оставам тук – защото чувствам и зная – 
Някой – отнякъде – със обич! – ме пази… 
 

УТРОТО МЕ ВИКА! 
 

Оставам тук, но нещо се променя… 
От утре ме очаква Хоризонтът нов! 
Житейски казуси и ветрове студени 
ще ме изваят силен, смел, суров! 
 

Оставам тук, но Утрото ме вика – 
Животът няма пауза и стоп! 
Неизбежна е Промяната – и нужна – 
за да бъда себе си – с усмивка и с любов! 
 

Оставам тук – при вас – със благодарност – 
за помощта, подкрепата и обичта! 
Ще се върна скоро… Много скоро – обещавам! 
Намерил себе си и своите истини в света! 
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РАДОСТТА НА ЖИВОТА 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

РАДОСТТА ЗА ДВАМА 
/сонет/ 
 

Сърцето ми с чудата сила бие – 
краката тръпнат в утрината росна... 
Снагата ли си китна Странджа вие, 
със огън нестинарски ли докосна? 
 

Не е причина росната ливада, 
ни планината, в пречка да гадая.... 
С очите черни ме девойка млада 
и с плитки на косите си омая! 
 

Та будя се и с тез очи заспивам – 
те верую са мое, мой са храма! 
Копнежът ми са прям, вместо унилост. 
 

Любов о Боже е това, голяма – 
заслужих ли ти пратената милост? 
Любов? О, тя е радостта за двама! 
 

ЖЕНА 
 

Откак светът се поменува 
и сменя се денят със нощ, 
едно велико тайнство плува, 
като луна край звезден кош. 
Едно творение красиво, 
с коси и мигли от гайтан... 
В осанката му се прелива 
вулкан от лава насъбран. 
И тоз вулкан,  една искрица – 
един без глас изречен зов 
възбужда в полетяла птица 
в гърдите първата любов! 
Това създание велико 
човешкия ни род множи... 
В очите му и мъдрост блика – 
духовна светлина кръжи. 
То майчица е и любима – 
в дома стопанин и другар... 
Понякога дори Проксима 
готова да свали ни дар! 
Светлее делникът със нея – 
богиня слезнала сама... 
Щастливци сме край тази фея, 
зована простичко жена! 
 

ТОЛКОВА Е МАЛКО 
 

Понякога небето кратко спи, 
във слънчева красива облегалка... 
И тогава с  плам 
гали ме ти – 
толкова е малко. 
 

Понякога се лятото гневи 
несвойнствено горчиво,  жалко... 
Ти не питай, 
а ме притисни – 
толкова е малко. 
 

Децата виж обгрижени растат, 
с ръчица малкият към рамо вдига... 
За миг със тях 
ме прегърни – 
и това ми стига. 
 

Дори съдба ни разделила веч, 
животът на шега намига... 
В очи ни прошка 
да звучи,  без реч – 
и на двама стига! 
 

ШЕХЕРЕЗАДА 
/сонет / 
 

Животът по пътека лъкатуши, 
с добро и зло – сподвижници познати... 
Един в труда доброто само туши – 
друг търси го с несвойствени похвати. 
 

В дърво цъфтящо там очи копнеят – 
ненужна сянка, го одумват други! 
Приятели към щастие радеят – 
усамотен с парите, сноб се губи... 
 

Черно и бяло – братец и сестрица! 
Земята и небето безотказно 
препускат с таз житейска колесница... 
 

Добро и зло – като Шехерезада 
на дните сивотата все отвеждат- 
напред ни вдъхват вяра и надежда!  

 

ПРОЛЕТНА НАДЕЖДА 
 

Чакахме те с декемврийски нощи – 
с януарски хрупкави пъртини ... 
Февруарски вихри духат още 
та на чисто, Пролет ти да минеш! 
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Да събудиш росните поляни – 
птиците с любовните си песни ... 
На децата, с утрото засмяни 
във очите, Слънцето да блестне! 

Нека блеят пак кошари звучно – 
чуки да осъмват с хлопатари ... 
Пазвите ни – дъхави и тучни 
Пролет, с Божи дар да натовариш! 

             Да се люшкат дебрите зелени 
             и потоци песенно да тичат .. 
             Пак череши – бели и червени 
             дървесата щедро да закичат!.. 
Наша тръпна пролетна надежда – 
как очите пълниш с радост луда! 
С тез очи, светът те цял оглежда – 
влюбен до уши  красавец  буден! 
 

ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ 
 

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 унемял  
     в симфония безкрай светлее! 
         Сега е време за любов -   
              простор на истината свята... 

Не чуваш ли – с камбанан зов, 
     животът сгрява ни сърцата! 

Свали калпака от глава 
     и кръст стори пред красотата! 
        Обвий с прекрасните слова, 
             събуждането на Земята! 
 

СПЪТНИЦА 
 

Звездица ли за мен бе отредена, 
или съдбовна спътница добра, 
та стана моя жизнена вселена, 
в която същността ми се побра? 

 

От Слънцето ли топлина поиска, 
цветя ли те дариха с красота, 
че покрай мен с ухание се плискаш 

и дните ми качиш на висота? 
 

Светице моя – спътнице любима , 
съратнице в напрегнатия ден ... 
Щастлив съм да ти кажа, че те имам - 
закрилник на духа ми окрилен! 

 

За щедростта ти мила, аз не мога, 
подарък да скова съизмерим! 
Отправям си молбата до Възбога – 
да те опиша в стих незабравим! 
 

С тез очи, светът те цял оглежда – 
влюбен до уши  красавец  буден! 
да те опиша в стих незабравим! 
 

НА  ЖЕНАТА – ВСЕЛЕНА! 
 

Не ме разпитвай как на теб се спрях, 
с какво разпали огъня в душата! 
Ще кажа мила с тебе че успях, 
да се родя и литна в небесата! 
Не ме разпитвай зими що делих 
и под луната вричахме се двама... 
Ти бе човека с който споделих 
живота  с истина и със измама. 
Ще питаш ли защо ти обещах 
 изстраданото си сърце всецяло? 
Ти бе другаря с който аз мечтах 
доброто да ни стане наметало! 
Ще ти го кажа без въпроси днес, 
нали и досега съм го повтарял – 
„за мен си ветровал на Еверест 
и пламъкът ни,  мъките изгарял”! 
Прости ми и заслушай ми гласа – 
„как цялата си обич подари ми... 
Не сътворихме двама чудеса, 
но синове откърмихме любими”! 
На твоя празник ще целуна аз 
една ръка от Бог благословена! 
И нека са цветенцата без глас 
ответът мой  към теб жена вселена! 
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ХАЙКУ 
 

ТЕМЕНУЖКА ВАЧЕВА 
 

усуквам бял и червен 
конец за мартеница 
пролетно цвете 
 

* 
орехова шума 
в раклата на баба 
пази спомени 
 

* 
стара рецепта 
за дрипава баница 
късметите са скрити 
 

* 
празна чаша 
изпълнена с надежди 
да посрещне залеза 
 

* 
вълча луна 
на ивановден - 
нямам страхове 
 

* 
на пътя ми 
ранено птиче 
зов за помощ 
 

* 
в ябълката 
червейче  
екологичночиста 
 
 

* 
думите ти 
пухени пера 
галят ме 
 

* 
стъбло на кокиче 
пробива леда 
хубава надежда 
 

* 
зелена светлина 
за ново начало 
спокоен дух 

 

ОГНЕНОТО КОЛЕЛО 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

ЛЮБОВ ОТ ВИНО 
 

От виното искри изгряха, 
от мислите ми – седем гряха, 
любов, когато ми наляха 
и пих на страстите от мяха. 
 

Едничка капка от душата 
отронила се бе в тревата. 
Тя стана извор на реката, 
света дарила с красотата. 
 

Любов от вино тук потече, 
голяма повече от Вечност. 
А малкото, добро човече, 
„Обичам!”, първи път изрече. 
 

30.01.2023 г., Русе 
 

НА ЖИВОТА  

ОГНЕНОТО КОЛЕЛО 
 

И пукат в печката дървата. 
Горят. Тъй раждат топлината. 
А вън космата зима вее. 
Злокобен вятър гневно вие. 
 

Прескача огън по стената. 
В миг сякаш виждаш си душата 
как танца на живот играе 
и стъпките му тук чертае. 
 

Подскача, като извор чисто, 
щастливо, детството лъчисто. 
След него юношата бледен, 
засрамен, от стената гледа. 
 

Уверен мъж сълза момиче 
откъсва я като кокиче. 
От бащин, в своя дом я води. 
След тях дечица дребни ходят. 
 

Но бавно пламъкът догаря. 
Изтича по стените стари. 
Във пепел всичко се превръща. 
Вън вятър цъфнал цвят прегръща. 
 

28.01.2023 г., Обретеник  
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ЛЮБОВ БЕЗ ИЗМАМА 
 

Една жена на пръсти се разходи 
в душата ми, за ласки закопняла. 
И виждам я как като скитник броди 
сред мъката, в сърцето ми преляла. 
 

Разчепква с меки пръстчета душата. 
Преде от облачната ѝ къделя. 
Вретеното в ръката на жената 
е кръст, довел Възкръсната Неделя. 
 

На тънки нишки преждата се точи. 
Валят по тялото снежинки бели. 
С ръцете си тя върхове ми сочи, 
които, заедно със мен, катери. 
 

Омесва бавно тялото с душата. 
Със пръстчета копринени ме гали. 
А по-прекрасно нещо на земята 
от туй блаженство има ли?...Едва ли!... 
 

И стигаме до онзи миг, когато 
душата с тялото в едно се сливат. 
Изпълнено с възторг, сърцето свято, 
пътеки нови, слънчеви открива. 
 

Ний тръгваме по тях със нея двама. 
Вървим, докато силите ни стигат. 
Не ражда никоя любов измама, 
до нея щом през върхове достигат. 
 

трата награда от Националния лиричен 
конкурс „Любовта… “ на Младежки дом-Враца  

 

ОЧАКВАНЕ 
 

Дали ще ме повикаш ти като кокиче, 
с камбанка скрежна пробило зимния застой? 
Или ще грейнеш от главата на момиче 
във цвят от слънце, смутил душевния покой? 

 

На знам. Очакване голямо си за мене. 
След суша спепеляваща, за дъжд надежда. 
За посев нов доброто, благодатно семе. 
И тъжен мъж, глава кога за ласка свежда. 

 

21.02.2023 г., Русе 
 

ЗАВИВАНЕ С ЛЮБОВ 
 

Не ме мисли за ветровете. 
За есенните мъглявини. 
Аз нося обич във сърцето. 

И слънце във зимните си дни. 
 

И както виното горчиво, 
което аз без дъх изпивам, 
тъй моята любов е жива. 
Душата с нея аз завивам. 
 

И няма студ, и няма зима, 
с любов душа ли е завита. 
На топло, вечно ще я има. 
За сладка обич не ме питай. 
 

31.01.2023 г., Русе 
 

ДЪЩЕРЯ НА ЛЮБОВТА 
 

Когато завали и падне дъжд, 
той сипе се навред, на шир и длъж. 
От пръст земята става на вода. 
И няма вече между тях межда. 
 

Човек единствен, спре ли в миг дъжда, 
ще бие тука новата бразда. 
Че помни как от кал е сътворен. 
И в прах ще се превърне някой ден. 
 

А ти вземи окаляната пръст. 
Вдигни я гордо, като честен Кръст. 
Невинно бяла от калта излез. 
Че щерката на любовта си днес. 
 

Та колко дъжд изля се във прахта! 
Да дави искащ нашата бразда. 
Човек се мъчно прави от калта. 
От пръст не се извайва любовта. 
 

От слънцето се нежно меси тя. 
С подправки древни – щастие, мечта. 
Че моята бразда след дъжд ще си, 
не казвай гръмко. Само си мисли. 
 

02.03.2023 г., Русе 
 

ИЗГРЕВ 
 

От вишнев цвят дали с усмивка ти 
след залеза ми кървав ще изгрееш? 
Или спокойствието ще смутиш 
с очите си, когато се засмееш? 
 

Не е за вярване, че от роса 
било възможно океан да стане. 
Но трябвало да бъде от сълза  
сърцето, чудото, за да прихване. 
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Дали от лъч зората ще изгрей, 
когато в тъмнина е светлината? 
Душата ти тогава ще успей,  
започне ли да маха със крилата. 
 

Не чакай утрото със топлина 
да скрий звездата твоя изгоряла. 
Че всяко съмване е добрина. 
Единствената. Вечната. И бяла. 
 

Пристъпвай бавно в моя залез тих. 
Той твоят влак едва сега потегля. 
Но виж парченце обич как блести, 
Темида щом с везната го изтегли. 
 

03.03.2023 г., Обретеник    
 

ЖАЖДА 
 

Какво ли още можех да изпия 
в деня, трънясал с вик от тъмнината? 
Във виното опитах да се скрия. 
И там изчезнала бе светлината. 
 

Отдавна в мене пресушена беше 
на любовта изписаната стомна. 
Единствено отгде съм пил личеше. 
Каверна там кърви до днес. Огромна. 
 

Надеждата все още чака. Жива. 
Ръка изсъхнала към мен простира. 
Последна, смята се, че тя загива. 
Но рано или късно пак умира. 
 

Затуй в безсмислен екс убих и нея. 
Остана само в чашата съдбата. 
Любовна песен тъжно да запея. 
И, жаден, да изпия небесата. 
 

17.03.2023 г. , Русе 

 

ЕСЕН В ПАРКА 
 

ХРИСТО АНГЕЛОВ 
 
   На Габриела Цанева – 
 моя откривателка и издателка 
 
Бавно, плавно падат жълтите листа 
и позлатяват цялата алея! 
Зарад тази чудна Божа красота 
си струва тоз живот да се живее. 
 

Когато всички листи се отронят, 
завинаги си тръгва тази есен. 
Останалите тука черни клони 
снегът ще ги превърне в бяла песен. 
 

Но щом през пролетта от небосвода 
огрее слънце цялата природа, 
южнякът ги погалва с топли пръсти, 
и в пъпките животът пак възкръсва. 
 

Бавно, плавно падат жълтите листа 
и позлатяват цялата алея.. 
Зарад тази чудна, Божа красота 
си струва тоз живот да се живее! 

 

 
 

худ. Габриела Цанева 
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ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 
 

ЦАНКА ШИШКОВА 
 

*** 
земетресение... мъжете също плачат 
 

*** 
пореден трус 
всеки се моли 
на своя бог 
 

*** 
спасителни отряди 
нямат нужда от карта 
и преводач 
 

*** 
спасител 
и куче с наранени лапи 
затихващо стенание 
 

*** 
земетресение 
момиченце прегръща 
непознато бебе 
 

*** 
баща говори 
с мъртвата си дъщеря 
безмълвни репортери 
 

*** 
камбана бие сама 
при всеки следващ трус 
оцелял храм 
 

*** 
часовник тиктака 
в дълбока тишина 
тих снегопад 
 

*** 
епицентър 
мълчанието на погребаните 
домове   
 

*** 
трети ден 
куче чака стопанина си 
дом в разруха 
 

*** 
земетресение 
и все пак песен на дрозд 
на зазоряване 

САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ 
 

САТИРИСТИШИЯ 
 

ГЕОРГИ ЖУЛЕВ  
 

ТАЛАНТИ 
 

Край гората шум и врява, 
на липата горска сложили обява. 
Даровити търсят се таланти, 
певци, артисти, музиканти. 
 

За конкурса долетяха птици, 
позакръгленички млади гълъбици. 
Пъстри и красиви гургулици, 
от блатото близко жаби кекерици. 
 

Гарги рошави, кресливи, 
свраки шумни и свадливи. 
Със тромпети и тимпани, 
долетяха ято врани. 
 

Зайо пръв е в занаята, 
да се тръшка и премята. 
От елшака долетяха сойки, 
гласовити песнопойки. 
 

Номерата на актриса, 
ще показва кума Лиса. 
Да опита си късмета 
тук е Марко с кларинета. 
 

Всички номера показват 
в гърската държава. 
Но от всяко дърво казват, 
свирка, че не става. 
 

СЪЕДИНЕНИЕТО И СИЛАТА 
 

Съединението прави силата, 
но тя отдавна в туш е милата. 
Тушираха я политици и банкери, 
тушираха я кредитните милионери. 
 

Тушираха я звани и незвани, 
тушираха я от въже и кол събрани. 
Заложиха и не един и два капана, 
последна на опашката остана. 
 

Унизена слезе от естрадата, 
за миналото ни напомня от фасадата. 
Тъгува за годините ни славни, милата, 
когато съединението правеше силата. 
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МЕКО КАЗАНО  
 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

МЕКО КАЗАНО 
 

Познавам политик един,  
отпървом бе червен, а после син, 
отсетне – жълт, кафяв,  
зелен, лилав…  
А днес е   
десен.  
Партията му, и тя   
ту дясна е, ту лява –  
с едничка цел: да управлява! 
Ти знаеш ли, обаче,    
какво по-точно значи   
да бъдеш политик у нас,   
особено когато имаш власт?  
Позна:   
меко казано,  
безнаказано  
да вземаш от народната хазна! 
 

АТАКА КЪМ ПАРЛАМЕНТА  
 

Водят листи   
активисти, реваншисти,  
и статисти, и националисти, 
и чекисти, и чалгисти, 
и артисти, и парашутисти,  
и тук-там идеалисти… 
А най-паче – 
кариеристи  
и авантюристи! 
Да, обаче     
май не водят листи     
алтруисти, хуманисти, 
моралисти…   
   
Е, какво ни чака   
при такваз атака, 
при такъв батак, а?! 

ЕПИГРАМИ В РИМИ 
 

МАЯ ЦЕКОВА 
 

ЕВОЛЮЦИОННА ГРЕШКА  
 

Стана тя, каквато стана, 
иде ми гората да хвана. 
Че там поне са кръвожадни  
само тия, що са гладни. 
 

ШАНС 
 

Извадих голям късмет, 
попаднах на каца с мед. 
От нея доста са бъркали, 
ала главите им хвърквали. 
Сега и аз ще опитам, 
обаче без да залитам 
 

ТРИЛИЧИЕ 
 

Пред мен за теб, 
за теб пред мен. 
За двете пред  
пред трета. 
 

ДУМИ И ДЕЛА 
 

Много приказки се изприказваха, 
много на много се доказваха. 
Малко от многото смениха, 
много от малките натопиха. 
 

КАПКА ПО КАПКА – ВИР 
 

Но де ти сега някой вода така да събира? 
Сега всеки гледа извор по избор да избира. 
 

СТАРА ПЕСЕН НА НОВ ГЛАС  
 

Днеска аз на тебе,  
утре ти на мене. 
Така ще се редуваме - 
какво да му умуваме.  
 

ВМЕСТО КРИТИКА 
 

Моля сам да се убедите - 
към себе си сте много лош, 
много се биете в гърдите, 
ще си продъните гръдния кош! 
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ВЪЛЧИ  НРАВИ 
 

За свои подчинени   
избирай само животни смирени. 
 

ВЪЗХИЩЕНИЕ 
 

Какъв народ, каква държава.  
Букет от цветове я управлява. 
 

ТОЧЕН ХОД 
 

Под крилце или с кълка, 
но винаги с времето на вълка. 
  

ОЯЛ СЕ 
 

На мравката вече път не прави, 
учи се на вълчи нрави. 
 

КАКВО ПЪК!? 
 

Какво от това, че страда народът? 
Нали сега той е на мода! 
 

СЛУЖБОГОНЕЦ 
 

Ако с власт се облека, 
кожата ще Ви сваля. 

ПРОЗА  
 

БЕЗ ДАВНОСТ 
 

ДРЕБНИ РАБОТИ 
 

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 
 

(роден на 01.01.1863, Свищов – убит 

на 11.05.1897, край с. Радилово, Плов-

дивска област) 
 

Драгий читателю, да не би някак си да 
помислиш, че нашите обществени и поли-
тически работи не вървят напред! Пази 
Боже!  

Почитаемото правителство, в неусип-
ните си грижи за народното благоденствие, 
не само че се е постарало да удовлетвори 
насъщните нужди на страната, но е отишло 
по-нататък: ползува се от избитъка на 
материалното ни благосъстояние, за да 
развие у нас вкусове и потребности от по-
висши порядък. То се знай! А какви могат 
да бъдат по-възвишени потребности от 
естетическите; а где могат естетическите 
ни вкусове да се развиват по-добре, откол-
кото в сферата на изящните изкуства; а 
какви по-изящни изкуства от художества-
та; а пък има ли по-тънко, по-благородно 
художество от живописа и скулптурата? И 
– можете ли да си преставите? – почитае-
мото Министерство на народното 
просвещение, в симпатичното си стремле-
ние да стигне – а ако се окаже случай и да 
задмине даже – Европа, оставя настрана 
всичките изкуства и се е заловило за най-
благородното: в България се отваря Худо-
жествена академия...  

Ехе-хей, Българийо! Чакай, мари, какво 
си се разтичала?... Ама имаш право: поези-
ята ти отишла, че се не видяла, цял свят 
шашардиса; науката – във Висшето учи-
лище колкото щеш наука. Сега какво ни 
оставаше друго освен Художествената 
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академия, а след това, като направим и 
един Хореографически институт, да ни 
снабдява с достатъчно количество балери-
ни – ще си накривим шапките, па нека ни 
излезе Европа насреща. 

Ама да не мислите, че идеята за осно-
ваванието на Художествената академия е 
само така – идея? Съвсем не. Работата е 
вече опечена. Е, че какво искате повече, 
когато най-главното е нагласено: „Профе-
сорите на академията ще получават по 
7200 лева годишно.“ Туй е главната цел; а 
средствата за достигванието на тази све-
щена цел са изложени в следующото 
скромно предложение: „Академията ще 
изкарва художници.“ Че защо да ги не 
изкарва, най-сетне? Самоковските и трев-
ненските художници са подготвили поч-
вата, останалото ще допълни геният на 
нашите професори. Остава сега да се опре-
дели каква ще бъде заплатата на директора 
на академията. Впрочем, с този въпрос 
няма да се бърза; нека, като наближи да 
напуща министерския пост сегашният 
министър на народното просвещение, тогаз 
ще се определи заплатата... Има хас да сте 
забравили, че живопиството е една от 
многобройните специалности на г. Велич-
кова!... Не си ли припомняте неговата 
възхитителна картина „Мойта хазайка във 
Флоренция“ (или нещо подобно). Помните 
ли какъв божествен огън гори в камината 
на „Мойта хазяйка“? Този огън е тъй живо 
схванат, че прилича на пелте от дюли. 
Мурафет – не е друго!... 

Но да оставим настрана бъдущия въп-
рос за бъдущия директор, а да кажем две 
думи за мерките, които се вземат за подго-
товление на художници-професори. И то 
не че нямаме готови професори – малко ли 
са художници в България, - ами да има и 
запас, за всеки случай. Може след година-
две да стане нужда за някой клон на акаде-
мията я в Драгалевци, я в Дивотино, я в 
Празноглавци. Всъщност останало е вакан-
тно място само за един професор, който 
трябва да замине за Европа да се поусъ-
вършенства. (Ако е останало нещо за 

усъвършенствувание...) Дава се, значи, 
една стипендия, а пък охотници – милиард, 
сиреч троица. Назначава се конкурс. Затва-
рят троицата конкуренти в една от стаите 
на Висшето училище, като им задават три 
теми: за три дена да нарисуват картина от 
гипсов модел, композиция на даден мотив 
от Вазова и трети някакъв етюд. Тия три 
теми не би могли кокурентите да изпълнят, 
ако би работили едновременно и с ръце, и с 
крака, но нейсе. Сгушени тримата в трите 
кьошета на стаята, пухтят над платната си. 
Повидимому, всякой се е надявал на свои-
те сили и способности, но на двамата от 
конкурентите все повечко се е свивало 
сърцето пред неизвестността, когато трети-
ят щастливец, устремен на крилата на 
леката фантазия, с ясни очи и с божествена 
усмивка, с небрежен размах е трупал крас-
ките върху многотърпящото платно. Che 
cosa?... 

А ето каква била работата: третият 
щастливец бил предопределен от съдбата 
за стипендиант; а пък конкурсът бил само 
за „уж божем“... 

Но как да стане тая работа? – Твърде 
просто: свършва се конкурсът, разотиват се 
конкурентите, заключва се стаята. А когато 
Дядо Господ заспал, връща се щастливецът 
с държащия ключовете жури-художник и... 
и на другия ден работата на щастливеца 
получила съвсем друг изглед.  

Ама ще речете отгде се знае това. 
Проста случайност: когато Дядо Господ 
спял, като че за пакост разсилните на учи-
лището не спели и... и повече нищо. В 
града само тия слухове циркулират. 

Както виждате, читателю, съвсем ху-
дожествено начало се туря в основата на 
българската Художествена академия. 

И ще се наплодят художници из наша-
та благословена татковина, и ще започнат 
да пренасят върху платното картините на 
съвременния живот. А сюжети! Господи 
Боже мой, колко мили сюжети ни дава 
сегашният живот... Искаш да нарисуваш 
например просяк. Богат материал: изправи 
се при входа на Софийския градски съвет и 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2023 

 

64 

 

 

избирай колкото ти е угодно; от сутрин до 
вечер непрекъсната верига най-разнородни 
просяци, с упоително живописни дрипели, 
се качат със смътни надежди и слизат със 
сълзи и въздишки по стълбите на обанкру-
тения Градски съвет. Хвани кисцата с 
трептяща от художествен огън ръка, опри 
проницателен поглед в ония изпити от глад 
и неволя мъртвобледи лица, с хлътнали 
очи, със сплъчкани коси, вгледай се в пое-
тическия безпорядък на разноцветните 
дрипи, от които е сглобена тяхната малко 
трудна за живопис одежда, почни да ком-
бинираш краските и размахай четката 
върху платното... Ти можеш да препълниш 
целия дворец с такива божествени карти-
ни.  

Или искаш да рисуваш идилически 
пейзажи: иди в Ючбунар – материал неиз-
черпаем.  

Зимните пейзажи там не отстъпват на 
летните: лете гледаш зелени плесенясали 
езера, населени с вечно пеющи жабешки 
легиони, виждаш сиромашията в пълната 
голота; а зиме езерата се покриват със 
зюмруден кристал и голотата се покрива с 
парцали. Или те блазнят картините на 
нашето величие: вземи нашите дворци, 
столичния ли искаш, край тих бял Дунав 
ли искаш – иди в Русе, край море ли искаш 
– във Варна, между скалисти хълмове ли 
искаш – иди в Пловдив, иди около Кало-
фер, из Чамкория, из Кюстендилско... няма 
край. Рисувай, дявол да го вземе! Рисувай 
князе, рисувай божеци, рисувай бирници, 
рисувай адвокати – наляво и надясно бога-
ти, възхитителни сюжети. 

 
София, 23 септемврий 1895 г. 
 

НОВА ПРОЗА 
 

      СТРАХ И РАДОСТ 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
Сред зъбери голи 
застигна ме нощта. 
Ужасен бе студът 
и с мен скалата сподели 
одеялото от мъх. 

 

Оно но Комачи 
Gosenshu, XVII, 1195 

Превод: Братислав Иванов 
 

Сънувà се скитник. Истински. Като бол-
ката от студа, поселила се в цялото му тяло. 
Студ, пред който бе безпомощен и старият 
балтон, облечен вместо пижама. 

Напоследък градът, в който живееше, 
беше станал непоносимо опасен. Престъп-
ници блокираха подстъпите към магазините 
и искаха пари,  за да допуснат хората, осо-
бено по-старите. Опасно бе да носиш 
пазар-ска чанта,  а колко биха могли да 
поберат няколко джоба. Други пък под-
викваха обидно-заплашителни думи за 
възрастта му. Храната не достигаше. Някои 
от престъпниците носеха полицейски дре-
хи. 

Реши да напусне жилището  и  да отиде 
при дъщеря си,  на около двеста километра 
от града. Много пъти бе искал да го стори, 
но мисълта, че ще остане без библиотеката 
си,  без книгите,  които  беше написал,  без 
компютъра бе непоносима. Предната нощ 
някой се опита да насили желязната входна 
врата, но не успя. Ставаше вече невъзможно 
да се живее тук. За да пътува с транспорт,  се  
изискваше  да  си  ваксиниран,  а след  пре-
карания инфаркт  за  него  това бе равно-
силно на самоубийство. Трябваше да върви 
пеша и то само нощем, защото пътищата 
бяха опасни. Приши няколко тайни джоба 
на дрехите си за малкото останали пари  и  
няколко флашки. В тока на едната обувка 
скри двете малки тънички златни монети, 
останали от прадядо му. Надяваше се по 
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пътя да намери срещу всяка от тях подслон,  
канче гореща вода, а може би и парче хляб. 

През първата нощ можа да излезе от 
града. Най-опасен бе милионерският квар-
тал в подножието на планината. Минаваха 
частни патрули, а над него кръжеше хели-
коптер. Успя да се измъкне по един оби-
колен път.  

Занизаха се нощи  –  мокри, студени. На 
два пъти го приютяваха сиромашки къщи и 
един път пренощува в обор, сред крави. 
Беше топло, а на сутринта му дадоха чаша 
горещо мляко. Това като че го поразглези, 
но едно хайку на любимия му Танеда Сан-
тока, внезапно изплувало в съзнанието: 

Какво друго ми остава? 
Вървя.1 

бързо го върна в света, от който бягаше. 
Първо свършиха парите. Оставаха му 

шепичка овесени ядки и няколко глътки 
алкохол. Беше болен, когато навлезе в пла-
нината, пред него бяха още около тридесет 
километра, а в него Сантока не  спираше 
своята реч: 

О, луна! О, планини! 
Вижте как аз, от толкова скитане 
съм вече болник.2 
Някога, в младежките години, си бе 

представял такова скиталчество със съвсем 
други усещания. Внезапно Сантока в него 
замълча и с думите: 

„Да бродиш без душа и мисъл, изпразне-
но  от  себе си  усещане,  по лъкатушен път 
сред планини, по долини,  потънали сред 
стръмни скатове, далечен, вглъбен и невъз-
вратим… Да се зарееш  сред пейзажи като 
картини.”3 
в съзнанието му се появи ликът на  Велики-
ят португалец. Словата му продължиха с 
ритъма на мъчителни стъпки: 
„Клепачите ми натежават в тътрещите 
се крака. … Еднакво невъзможно  е  и  да 

                                                                        
1,2 Да вкусиш водата, Винсенте Ая, изд. 

„Изток-Запад”, 2010 
 

3,4 Книга на безпокойството, Фернанду Песоа, 
изд. Кибеа, 1997, Преводач: Даринка Кирчева 

 

вървя и да спра.”4 
През нощта дочу вълчи вой. Успя пря-

ко сили да се покатери на едно невисоко 
дърво, когато глутницата го заобиколи. 
Със скокове зверовете почти докосваха  
краката  му. Нетърпеливи лиги капеха от 
устата им.  Накрая наобиколиха дървото и 
зачакаха. Така измина денят. Бледото зим-
но слънце не топлеше, а мускулите му 
преставаха да се подчиняват. През нощта 
усети силна болка – кракът му бе провис-
нал и в него се бе вкопчил със зъби един 
вълк. Обувката се изхлузи и това го спаси. 
С обувката в снега потънаха и двете жъл-
тички. Сякаш хора го изоставяха. 

На зазоряване озверелите от глад вълци 
нападнаха най-стария от тях – бащата. 
Животното бе още полуживо, когато дру-
гите късаха и се давеха с плътта му. 

Едно диво пълнолуние правеше всичко 
видимо. 

Изведнъж глутницата скочи и побягна 
от своя пир. След малко по пътя се зададе 
колона войници. Човекът ги видя и се опи-
та да  скочи от дървото. Не успя, а  само  се 
строполи върху кървавата каша от живо-
тинска плът и сняг. Долавяше чужда, непо-
зната реч, а от схванатото му гърло се от-
късваха единствено хрипове. Сълзи на 
радост изпълваха очите му. Цялото му тяло 
бе обхванато от болезнени конвулсии. 

Застреляха го милостиво, от състрада-
ние. 

А той искаше само канче гореща вода. 
Поля и планини 
снегът превзема 
и не остава нищо. 
 

Найто Джьосо (1662-1704) 
Превод: Братислав Иванов 
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ЗОКИЧ   
 

ВАЛЕНТИН БАРОВ 
 

Зокич, читателю, е мой приятел от ко-
муната. Специален приятел. Той е Доайе-
нът в нея. Не! Не е лидер – той е като всич-
ки останали, но е доайен. Просто е на 59 
години, които суетно крие. Той е този, 
който храни момчетата. Готвач.   

Странна история има Зокич. Ако тряб-
ва да съм искрен  пред себе си – той самият 
е странна птица. Има собствено  мнение за 
всичко. Винаги е прав. Дори когато греши. 
Никога не си признава грешките пред 
другите. Но!... Винаги  споделя прегреше-
нията си пред Бог и го моли за прошка  
през деня за волните и неволните си греш-
ки. Зокич е фин човек. Винаги е чист и 
поддържан. Да, разбира се, с дрехите „се-
кънд хенд“, получени от Червения  кръст. 
И играе шах перфектно... Но да не започ-
вам от средата. Ето ви една история… 
Когато войната в Босна започва през 1993, 
той, заедно със семейството си, емигрира 
във Франкфурт. Започват работа с жена си 
в ресторанта на един германец като обс-
лужващ персонал. Трудно, но далече. 
Човекът се оказал коректен. Договор. Оси-
гуровки. Но дотам. Подготовка в кухнята,  
белене на лук и картофи, миене на чинии. 
И така – 12 години. А Зокич, както казах, е 
фин човек. Чете, слуша класическа музика. 
Обикаля изложби. Обожава Ван Гог, Мо-
не,  Мане, Дега…  

Имали планове. Да работят, докато съ-
берат за собствена галерия на остров Драч. 
Драч е още един от островите,  които Ге-
нуа е владяла – заедно с Хвар. На Драч те 
имат къща, която искали да направят кар-
тинна галерия. Обаче Зокич се разболял. 
Обикаляли какви ли не лекари. Всички  
вдигали рамене. Тогава той решил да спаз-
ва 40-дневна гладна диета. Гладувал 40 
дни. Отслабнал с 40 килограма.  Но вярвал, 
че Господ няма да му даде изпитание, през 
което  да не може да мине с негова помощ 
и… оцелял. Върнал се в Драч. Ремонтирал 

къщата. Направил я галерия с модерен 
принт. Галерията заработила. Клиентите се 
тълпели. Създало се общество. Само че 
жена му отказала да  се върне.   

Та този същият Зокич разказваше: „Све 
е било добро,  али сум бил един… Сезонът 
е два месеца, после нема никой.  Мога само 
да шетам кучето и нищо друго. На 39 го-
дини започнах на хероин… После съм 
добил парѐ и съм почнал да правя кока-
партита. Све са идвали. Картини, пиано 
бар, коняче „Хенеси“. Лепи девойки. Не е 
било въпрос да спра. Мислех, че го конт-
ролирам. Можех да спра винаги. Зареждах 
хладилника с храна и вода, хвърлях ключа 
у комшията  и за 10 дена се оправях… но 
после почвах пак. Бях сам. Жена ми и 
дъщеря ми не се връщаха. Сам шетах с 
кучето сетер и това беше. Писна ми, про-
дадох всичко, заедно с апартамента в 
Мостар. Купих голямо количество дрога и 
се отдадох на… не знам какво. Може би – 
самоубийство. Но Бог имал Друг план за 
мен“.   

Полицаите проследили пратката. Хва-
нали я. Вкарали  го в затвора. Лежал 3 
години нашият фин, образован красавец. 
Там решил да се прави на луд. Доказали, че 
не е и това  му добавило още 3 години към 
присъдата. С добро поведение успял да 
излезе по-рано. Седнал и размислил: „Аз в 
този живот не мога да удържа“ – и избрал 
комуната. Избрал простия живот на съ-
буждане с Божията воля. Съзерцаване  на 
красивата природа. Радостта от калинките. 
Той от коне  се ужасяваше. Най се радваше 
на смоците. „Знаеш ли, мой докторе… 
Най-волим да гледам как се реят орлите… 
и  после да нахраня момчетата. А вечер да 
заспивам с музиката  на Дворжак“.      

„Животът, приятелю – ми казваше 
Зокич, –  е това,  което е всеки ден, който 
ти е даден. Без пропуск. Без „лезондрене“. 
В Библията, по-точно в Новия завет, е 
записано: „и вечер, като заспиваш, кажи: 
„Ако е рекъл Господ, утре, като се събу-
дим, ще направим това и това!“   

Лека нощ, приятели!   
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ПРИНАДЛЕЖНОСТ 
 

ВАНЯ ЙОРДАНОВА 
 
– Не знам защо трябва да идвам с теб, и 

то с влака? С колата щяхме да стигнем 
много по-бързо…  

Калина се възмущаваше от внезапното 
заминаване, но мърмореше на себе си. 
Знаеше, че възражението ѝ е напразно и 
майка ѝ няма да си направи труд да ѝ отго-
вори. Но днес Силвия беше необичайно 
разговорлива. 

– Как защо? Време беше да те измъкна 
от студентския уют и да ми помогнеш. А с 
влака, защото такава е заръката в писмото! 

– Писмо! Получаваш няколко реда на 
пожълтяла хартия от незнайно кого и с 
каква цел, и зарязваш всичко. Прави какво-
то искаш със свободното си време, но не 
кради моето... 

Силвия обаче сякаш не чуваше слово-
излиянието на дъщеря си. Вперила бе 
замечтан поглед през прозореца, докато 
влакът монотонно пееше песента си по 
пътя към родната старопланинска природа, 
към миналото, към спокойствието и хар-
монията, към чистото и истинско начало. В 
съзнанието ѝ препускаха безброй мисли и 
още толкова въпроси. Дали е забравила 
родното място след толкова години? Дали 
забързаният и всепоглъщащ голям град не 
е убил спомена и любовта към бавното и 
привидно скучно ежедневие на село? По-
страшна за нея обаче беше мисълта, че 
родното ѝ място е забравило босото, пала-
во и безгрижно момиченце, което тичаше 
до изнемога из полята, по прашните калда-
ръмени улици и чукаше от врата на врата, 
за да чуе поредната история, легенда или 
да се докосне до миналите занаяти на трев-
ненци. Изгубила ли се е между двата пътя? 
Скъсана ли е завинаги връзката с най-
щастливите години в родното ѝ село? 
Тепърва предстоеше да разбере. 

По целия път Калина рисуваше. Изг-
леждаше сякаш драска от скука и раздраз-

нение, но който я познаваше, знаеше, че тя 
създава поредната си творба. Следваше 
моден дизайн последна година в универси-
тета. Наследила бе таланта на майка си, но 
не и нейното въображение и любов към 
материята. И нищо чудно откъде извира 
тази любов и усет – стотици платове и 
бродерии бяха минали през очите и ръцете 
на онова малко момиче, което Силвия днес 
бе тръгнала да търси назад в миналото си. 
Силвия бе прекарала детството си в Трев-
ненския край, богат на занаяти от векове. 
Съдбата бе решила днес да се върне за 
кратко. 

 След няколко часа път Силвия и Кали-
на стояха на гарата в град Трявна в 
очакване някой да ги откара до родната 
къща на баба ѝ. Баба Бона беше отдала 
целия си нелек живот в грижи за дома и 
семейството. Съградили бяха с дядо Стою 
от нищото, с пот на челата и любов в сър-
цата скромния си дом, в който изкараха 
дните си заедно. В онези години занаятите 
по тези земи хранеха многобройната челяд 
на семействата. Майсторите дърворезбари 
от векове предаваха опита си на синовете и 
така им даваха възможност да хванат жи-
вота си в собствените си ръце. Красотата и 
изкуството бяха навсякъде, дълбоко заг-
нездени във всяко кътче, безмълвни 
свидетели на нелекия бит и борба за по-
добро бъдеще на селяните по тези места.  

Точно такъв дом очакваше Силвия и 
нейната дъщеря зад вече поразрушения 
каменен дувар и тежки дървени порти. 
Калина се огледа, разтри очи, сякаш не 
вярваше на онова, което вижда, и някак 
отегчено запита майка си:  

– И целия този път за това? – тя посочи 
с глава и недоумяващ поглед пустия буре-
нясал двор, старата каменна чешма и 
запрашените прозорци. – Не знам какво си 
си мислила, майко, като ме накара да оста-
вя скиците и ревюто в София, за да дойда в 
това забутано и забравено от бога село! И 
оново писмо... Няма ли най-накрая да ми 
кажеш какво толкова пише в него? 
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– Стига си капризничила! Не е сега мо-
ментът! Вуйчо ти разтоварва багажа, нека 
бъдем благодарни и да му помогнем! 

 Старата къща посрещна далечните си 
странни гостенки с топлината на красиво 
резбовано дърво; лекото проскърцване на 
ръждясалите панти ги приветстваше за нов 
живот, а натрупалата се с времето прах по 
лавиците натрапчиво напояваше и без това 
застоялия въздух в помещението. Силвия 
едва се опомни от нахлулите детски спо-
мени. 

Годините далеч от дома и семейството 
ѝ тежаха на плещите. Големият град я 
погълна, проми представите ѝ за щастие и 
я изтръгна грубо от майчината прегръдка. 
На младини тя направи своя избор през 
майчините сълзи и суровия бащин поглед. 
Тръгна да осъществи една мечта и повече 
не се обърна назад. Скъса здравата връзка с 
родния край и всичко мило и драго в него. 
Дали се разкайваше, или суровият капита-
лизъм беше убил онова момиче, тя все още 
не знаеше.  

Къщата имаше две стаи на първия 
етаж, които се затопляха от общ джамал 
през зимата, а на втория етаж – три стаи и 
един широк сайвант. Двете жени се наста-
ниха на горния етаж, където всичко 
напомняше за старите обитатели на къщата 
– избелели снимки по варосаните стени, 
прекрасни гоблени, красиво избродирани 
кърпи за глава, покривки и престилки, 
големи дървени сандъци и прекрасно изог-
рафисана дървена икона на Богородица с 
Младенеца. Изглежда дървото се е пречуп-
вало с охота в майсторските ръце на 
домакина, в дърворезбата той бе излял 
душата си. 

Калина потрепери, но не каза и дума. 
Остави куфара си и побърза да слезе при 
майка си: 

– Ще трябва да се постегне и дворът. 
Ето там, до чешмата, с баба ти предяхме 
вълната и я подготвяхме за изплитане на 
гайтани. По-късно дядо ти закупи един 
чакрък, по-модерно било! Улесни ни рабо-
тата, няма спор. Но ми липсваха седенките 

с другите жени и най-вече с баба ти, чиито 
истории за възрожденския ни град и силата 
на българския дух попивах жадно. А отзад 
беше оборът с овцете, които извеждах 
сутрин по тъмно още, за да ги паса. После 
ги оставях на овчарите по склоновете на 
планината и бързах да се прибера, за да 
помагам с гайтаните. Гайтанджийството 
процъфтява през Възраждането по нашите 
земи. Бабите ни участвали в производство-
то на прекрасните плетени шнурове, за 
украса на носиите. 

– Никога не си ми разказвала за този 
занаят, майко. 

– Е, може би съм го била позабравила с 
времето или пък съм го потискала с годи-
ните, докато гонех висшата мода и тичах 
по стъпките на големите дизайнери. Не 
знам...  

Тя замълча. Не бяха нужни думи, за-
щото дълбоката въздишка и сведената 
глава говореха много повече. Тежеше ѝ 
нещо, което бе таяла дълги години в себе 
си и бе прикривала зад студения образ на 
кариеристка от големия град.  

– Както и да е! Да видим какво още ни 
очаква тук. 

Нощта за гостенките мина различно. 
Силвия потъна в дълбок и сладък сън, 
преуморена от емоции и забравени споме-
ни, а Калина не можа да мигне с часове. 
Някак неочаквано в нея се загнезди ново 
усещане – чувството за принадлежност. 
Макар да не беше пристъпвала прага на 
тази къща и да не беше преживяла и части-
ца от детството на майка си, а помнеше 
бегло образите на своите баба и дядо, тази 
нощ Калина изпитваше чувството, че ни-
кога не е напускала този дом. Нещо 
дълбоко в гърдите ѝ я накара да прекъсне 
опитите за сън и да се промъкне в другата 
стая. Някаква сила я отведе направо към 
стария дървен сандък. Калина отвори теж-
кия капак и пред очите ѝ се разкриха 
невиждани до този момент красоти – усто-
яли на времето гиздави и многоцветни 
гайтани, нежни бродерии, богати шевици. 
Сърцето на Калина бе запленено от това 
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богатство. Искаше ѝ се да потъне още по-
дълбоко и да проследи с пръст началото и 
края на всяка нишка. А край всъщност 
нямаше! Те се преплитаха в безкраен танц 
от цветове и фигури върху бели ризи и 
престилки.  

Утринните лъчи проникнаха през мал-
кото прозорче и завариха Калина заспала 
над съкровищницата, пазейки ревностно 
откритото имане. Усещаше се друга, ди-
шаше друг въздух. Скочи и бързо изтича 
да търси майка си. Не можеше да скрие 
вълнението си. Срещна нетипичното спо-
койствие и ведрина на майчиното лице. 

– Станало ли е нещо? Защо тичаш? Да 
не си сънувала кошмар? 

– Не, мамо, тази нощ се събудих! Про-
будих се, мамо!  

– За какво говориш? Добре ли си? 
– Мамо, не са ни повикали случайно 

тук с онова писмо. Тази нощ баба ми пока-
за всичко! 

– Баба ти ли? Та тя отдавна... Калина, 
сънувала си, миличка! Ела да почистим 
двора и да помислим откъде да започнем с 
продажбата... 

– Не, мамо, няма да продаваме нищо! 
Не разбираш ли? Баба ни повика, за да ни 
възпре. Да припомни на теб миналото и 
детските ти спомени, а на мен да ми пока-
же бъдещето. То е тук! Има как да 
възродим този дом, това село и духа на 
занаята, който е хранел теб и цялото ти 
семейство. Нали все повтаряш, че ни липс-
ват идеи в дизайна? Не ти харесват 
платовете, липсвало въображение и тради-
ция. Традицията е тук, мамо, в нашите 
ръце! Нека покажем на света силата на 
българката от миналото.  

Калина говореше разпалено, почти на 
един дъх и Силвия нямаше как да не за-
почне да гори в идеята на дъшеря си. 

– Да вплетем миналото в настоящето и 
да го пренесем в бъдещето? 

– И то със здрава нишка! 
Не трябваха повече думи. Сега беше 

ред на действията. Изглежда портите към 
родното не бяха толкова здраво залостени, 

както си мислеше Силвия. Ключът беше в 
дълбоко заровения в сърцето спомен. Баба 
Бона години тъгуваше по изгубената си 
дъщеря, а гордостта и суровият характер на 
дядо Стою не позволиха отново да пос-
рещнат детето си в родния дом. Силвия 
избра неравния и несигурен път на модата 
в големия град, живот сред вълци, готови 
на всичко. И може би именно мисълта, че 
не може да направи крачка назад, я тлас-
каше с всичка сила напред. Но винаги 
нещо липсваше. Днес то ѝ се разкри и тя не 
успя да скрие вълнението и благодарността 
си, че именно дъщеря ѝ беше предвестник 
на новото начало. 

 Семейството не продаде наследството 
си, стегна къщата, върна ѝ живота, защото 
първо тя върна техния; отвориха старите 
сандъци, извадиха на бял свят безценните 
съкровища. Въодушевени от миналото и 
убедени, че то ще намери място и в бъде-
щето, двете жени посветиха месеци в 
търсене на млади хора в селото и извън 
него, в които да запалят огъня на своите 
идеи. Впрегнаха сили и успяха да привле-
кат жени, които да възродят традициите на 
възрожденския край и да вплетат изкуство-
то на гайтанджийството с модерните 
тенденции в модата и текстилната индуст-
рия.  

Миналото спаси бъдещето, даде му нов 
живот, нов смисъл да съществува и да се 
развива, а традициите и старият занаят се 
възродиха и не бяха забравени. 
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ЕСЕТА 
 

ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ 
 

ЖЕНАТА С ЦВЕТНИТЕ ОБУВКИ 
 

На Силва Василева 
 

Днес денят е слънчев, но все така зимно 
пронизващ. Прилича ми на поотръскъло се 
бездомно куче, което скита из прашните 
улици и търси храна. Блудно се върти 
насам-натам и помирисва краищата на 
измръзналия тротоар. Бързащи хора не му 
обръщат и миг внимание, а то поглежда с 
искрени очи към всеки подминал го човек. 
Многократно повтаряща се картина като 
някакъв безкраен калейдоскоп. Поспира 
покрай лавка за продажба на вестници и 
изтънели любовни романи. Безизразно 
стои в своето очакване. Денят е слънчев, а 
носи своето студено очакване. 

Няма кръжащи птици по изцъкленото 
синьо небе. Само скитащи рошави врабци 
се навъртат мразовито. Подредили се, 
чакат да съберат по нещо за прехрана от 
редицата преминаващи хора. 

Опитвам се да събера поизмръзналите 
си спомени и овехтели очаквания, за да им 
придам слънчев оттенък, макар и доста 
студено приветлив. 

Преминава край мен бързаща майка, 
която почти влачи след себе си дете. Мал-
ките му крачки не смогват да настигнат 
припряността на устремената нанякъде 
майка. Майчина песен ли липсва, неувере-
ност ли се прокрадва някаква или пък 
някаква грешна посока в деня на своето 
различие.   

Няма вече да те водя 
в улиците за ръчица, 
да ти соча в небосвода 
нейде полетяла птица 
и да сещам как прелива 
в сложената доверчиво 
мъничка ръчица твоя – 
щастието и покоя. 
„Майчина песен“, Елисавета Багряна 
 

Слаба  жена, която е облечена строго 
елегантно, придръпва нервно дамската си 
чанта, за да намери притихналите в женс-
кия хаос очила. Изважда нещо и го 
прочита, а после търси мобилния си теле-
фон, за да провери пак нещо. Обувките ѝ са 
различни и много цветни, вероятно отразя-
ващи душевната същност на нещата. 
Времето напомня с пролетния си дъх на 
неочакваното пробуждане на топлината. Тя 
потрива ръце – явно, насъбраната студени-
на ѝ е в повече. Вероятно не е само от 
зимата, а от течението на пристигналите 
мисли и тези, новите, които неочаквано са 
придошли. 

 

Ти виждал ли си как умира птица 
как бавно я напуска гордостта,  
как в мътните притворени зеници  
със хищни нокти вкопчва се смъртта. 
 

Ти виждал ли си как се бори диво 
за лъч едничък-капка светлина, 
как в сивото потъва и изстива 
последната искрица топлина. 
 

Крилата как прощават се с простора 
с последна тръпка и последен зов, 
как всичко си отива много скоро  
като след първа истинска любов. 
 

Ти виждал ли си как умира птица, 
ранено смъртно как се бори тя 
и в тъмните угасващи зеници 
как бавно се стопява песента. 
 

„Ти виждал ли си как умира птица“, 
Павел Матев 

 

Мислите, каквито и да са – пристигат и 
след това заминават нанякъде. Понякога 
натрапчиво се връщат и се заселват в оста-
налата празнина. Силата, която трябва да 
ги изгони от нашето покъртително очаква-
не се загубва. Тогава те остават нежелано 
дълго и се опитват злокобно да омагьосат 
появилите се сподавени мечти. Дали пък 
нещо не липсва в тази изгубена реалност 
или пък ще ни трябва отново търпение и 
много упорство, за да озаптим надигащото 
се недоволство от вълнуващите ни мисли. 
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Навярно моят ангел е сакат, 
та все при мене си стои и дреме. 
Не стана ни богат, ни демократ – 
пропусна историческото време. 
И не го блазни белият простор, 
и не го вдъхновяват небесата. 
Седи си в доброволния затвор 
обиден, равнодушен и брадясал. 
А аз го моля: – Хайде, полети! 
България все още си е наша. 
Не бива да оставаш без мечти. 
И аз не зная от какво се плашиш. 
– Не знаеш ли? – ми проговаря той. – 
Сега у вас все дяволи витаят. 
Не чуваш ли – звучи заупокой. 
Настъпи и на ангелите краят. 
…И спусна се от Витоша мъгла. 
Изчезна ангелът. Кое ли го накара 
да скърши овехтелите крила 
и да си проси хляб на тротоара? 
 

„Ангел“, Павел Матев 
 

Нямам умението да разчитам насъбра-
лите се чужди мисли, нито да откривам 
бъдещите свои. Но със сигурност има 
смисъл в доброто очакване. Неизбежно то 
ще дойде – дали премръзнало или изтерза-
но, дали искрено или не. И може би най-
интересното се събира в неизвестността и 
усещането, че то ще се случи. Понякога 
оставаме в дългото си очакване, друг път 
преминава като вихрушка от насъбрал се 
прахоляк, а понякога се стоварва с такава 
сила, че ни прави недоумяващо притихна-
ли. То идва и няма естествена сила, която 
да се възпротиви на пристигането на неща-
та, защото те ще споделят следващата ни 
посока или новата ни дреха, или ще ни 
накарат да направим така, че по лицето да 
пробяга леката усмихната озадаченост от 
осъзнаването, че все пак всичко това ще се 
случи в това ни ново чакане.   

 

Премръзнал град. Редовни влакове 
Квартали с горестни бои. 
Човекът нищо не очаква. 
А нещо все пак предстои. 
А нещо вече се чертае 
и предусетил, пребледнял, 

той блъсва виното и чая 
и грабва дългия си шал. 
Той страда в мокрите градини 
под еднорогата луна. 
Любов - достатъчна причина. 
Любов - достатъчна вина. 
Каквато мъка да изпита, 
какъвто смут да претърпи - 
не му изтривайте очите, 
не го отвеждайте да спи. 
Той скита тих, но неизбежен. 
Той ще осъди. Ще прости. 
Разтворен в съмването. В скрежа. 
Разтворен в себе си почти. 
В луминесцентните пустини 
ще носи слаби семена. 
Живот - достатъчна причина. 
Живот - достатъчна вина. 
Той за дъжда ще се разкае 
и някой сняг ще ускори. 
Далеч от виното. От чая. 
Далеч от огъня дори. 
Пълзял. Съвземал се. Излитал. 
Мъжествен. Смъртен. Наскърбен. 
Един почти спокоен жител 
на своя бесен континент. 
А утре може да загине. 
И без дуел. И без война. 
Човек - достатъчна причина. 
Човек - достатъчна вина. 
 

„Неизбежен човек“, Калин Донков 
 

Русе, 7 януари 2023 г. 
 

РАЗКЪРТЕНИТЕ ЗИДОВЕ НА  

ДУШАТА  
 

Разкъртени зидове. Липсващо е всичко 
– дори училището разколачено ни гледа в 
своето последно безумие. Тук животът 
бавно си тръгва и едва ли скоро ще се 
върне отново. 

Студенината на зимния ден прави 
гледката потръпваща от полъха на близка-
та река. Свечерява се. Леко се промъква и 
наслоява мъглявината, която е част от 
постоянното присъствие през студените 
дни в този край. Силуетите на изоставени-
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те от живот домове се нижат от двете стра-
ни на улицата и дори не се опитват да ни 
покажат малкото останали свидетелства за 
отминалото време. 

Дърветата неестествено са прорязали 
вече прегърбените сгради и се опитват да 
вземат последното им дихание. Листата 
все още висят безжизнено по клоните и 
потрепват овлажнени от спусналата се 
мъгла. Някой е позапълнил дупките на 
преминаващия път, но това едва ли е от 
някакво значение за това безлюдие, стова-
рило се навсякъде. 

Иска ни се да напуснем много бързо 
това покъртително сметище на човешки 
души. Няма ги разказаните истории, няма 
светлинките, няма кучешки лай, дори 
предсмъртната агония вече си е отишла. Не 
сме се опитали даже да зазидаме в безкрая 
умъртвените си души. Искаше ми се да е 
някаква измислена реалност, но това бе 
съвсем реалното ни скорошно пътуване от 
старопрестолния Видин по пътищата край 
Голямата река. 

 

Душата ми е пуста: буря кратка 
помете всичко там. Напразно вече 
следа бих дирил от мечтата сладка 
по тебе, образ потъмнял! Далече, 
 цял век далече са от мен 
миражите на вчерашния ден. 
 

„Душата ми е пуста…“, Пейо Яворов 
 

Вчерашният ден… 
Вече се бяхме разходили из града. Кар-

тините бяха ожесточили моите сетива. 
Дори в централните му малки улички 
първите и последните етажи на сградите 
вече бяха останали без стопани, цели редо-
ве от несветещи етажи настояващо 
показваха, че има постоянно липсващи 
обитатели. Вечерята в изискан ресторант 
ни срещна с млад човек, който носеше 
добра храна и усмихнат обясняваше без 
особено колебание, че се мести в Пловдив. 
Нямаше нужда да го разпитваме защо и 
как – всичко тук показваше, че душите 
плачат. Но и че все пак са все още тук и се 
опитват да живеят своя истински живот. 

Нямам и най-малка представа как може 
да си ги вземем и да ги оставим за съхра-
нение в някое чекмедже, та после да ги 
помолим отново да се върнат при нас. 
Въобще тази алюзия е екзотично неприем-
лива дори за най-екстравагантните ни 
отклонения. 

Измъченото ни възприятие от току-що 
отминалата среща с безмилостно изкърте-
ните зидове и пустеещи дворове бе толкова 
неприемливо реално, че не искахме да 
повярваме, че случващото се съществува. 
Душите ни страдат, боли ги, кървят. Но тук 
те бяха изчезнали под пепелта на вече 
загубилото очертанията си отдавна угасна-
ло огнище. Домовете се бяха превърнали в 
непотребност, която само отчита няколко-
то километра от трасето на този път. И 
никакви диалектични прозрения не могат 
да смогнат да ни убедят, че така безстопан-
ствено сме захвърлили възможността да 
помогнем за оцеляването на душите си. 

Тук едва ли някога човешкият живот 
ще дойде обратно в своята организирана 
реалност, а по-скоро силата на природните 
кръговрати ще заличат и последния спомен 
за отминалите дни. 

И някак не е достатъчно приемлив от-
говорът: „Ами, тука е така! Това е…“ 

 

Безброй илюзии загубих. 
С безброй надежди се простих. 
И любих, ала неналюбих. 
Греших, ала ненагреших. 
Душата в мен жадува нещо. 
Какво – сама не знае май. 
И като пламъче на свещ тя 
се лута между ад и рай. 
От радост – зла, от зло – щастлива, 
на светло – сляпа, зряща – в мрак, 
от бяс – добра, от кротост – дива, 
с копнеж за полет, с блян за бряг… 
С двуполюсната си фаталност 
тя ме превръща в кръстопът 
между химери и реалност, 
зора и мрак, живот и смърт. 
 

„Диалектика“, Надежда Захариев 
 

Душата ми хлопна пред тебе врата. 
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Не я атакувай напразно. 
Каквото загърби, загърбва го тя 
безотказно. 
Напразно се питаш какво си сгрешил. 
Щом тя не те пуска, сгрешил си. 
Светът е препълнен с разбити души 
без умисъл. 
И мойта се счупи. Но я залепих. 
В предишния вид я изваях. 
Въздъхнал дълбоко, отрони се стих. 
Това е. 
 

„Това е“, Надежда Захариева 
 

И отново мъчителното мълчание ме 
кара да потърся своята душа, за да мога 
поне да усетя отминалите и заминалите 
оттук. Студенината на зимата ми преча да 
разбера защо съществуват тук дърветата и 
храсталаците, които са завладели всичко. 
Тишината не дава спокойствие, а поредни-
те смъртоносни предчувствия за случилото 
се, без плач и хленч как да укроти порути-
лите се души. Те всички са имали своето 
детство, своите мечти, измислени истории, 
спомени, деца, които са отнесли само мал-
ко от умиращото очарование. 

Единствено Голямата река продължава 
да тече безчувствено по същия обичаен 
начин. Нищо не остана от това очакване – 
неразгадани образи, несподелени мисли, 
дори въздишката остана като затаен дъх. 
Душата си бе отишла завинаги оттук. 

 

Ще те ампутирам от душата си. 
Без упойка. Нека ме боли. 
Точа разума си скалпел яростно. 
Трябва да е остър той, нали? 
За да те изреже без остатък 
само със един замах суров. 
Че остане ли от теб и атом, 
ще ме заразява със любов. 
 

„Ще те ампутирам от душата си“, На-
дежда Захариева 

 

26 януари 2023 г. 
 

проф. д. н. Венелин Терзиев 
 

ИМУННА СИСТЕМА  
 

ДИМИТЪР АНАКИЕВ 
 

Преди дни сръбският президент посети 
Босилеград. Казват, че това е първото по-
сещение на сръбския президент при 
българското малцинство в Босилеград след 
97 години, когато тук е бил крал Алексан-
дър, който по-късно е убит в Марсилия от 
Владо Черноземски, защото малтретирал 
българите. По времето на крала в Западни-
те покрайнини са избивани по сто българи 
годишно заради проявата на българско 
самопознание. Интересното е, че този 
сегашен сръбски владетел също се казва 
Александър 
 

От Александър  
до Александър пролетта  
закъснява в Босилеград. 
 
* 
Преди Вучич да пристигне в Босилег-

рад, те арестуваха превантивно всички, 
които биха задавали неприятни въпроси за 
състоянието на българското малцинство. 
 

C уста като чорап 
вождът на сръбският свят -- 
българинът му пречи. 
 
* 
Всеки човек трябва да знае кой му е 

приятел и кой враг, ако иска да оцелее. Но 
голяма част от българите днес не знаят 
това. Социализмът уби българската имун-
на система. Само българите празнуват 
враговете си и което е по-лошо - наричат 
ги братя.     
 

Ние сме на дъното,  
но нека да копаем по-нататък. 
Къртица в градината. 
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СВЕТУЛКИ И СЪЛЗИ 
 

ЛЮДМИЛА ДАНОВА 
 

СВЕТУЛКИ ПРЕЗ НОЕМВРИ 
 

Вещица беше Виола. Всички я знаеха 
като такава в селото... Умееше да бае сре-
щу уроки, да лее восък и да премахва 
магии, лееше и куршум… Тези, които са 
ходили при нея за това казваха, че съскане-
то на оловото във водата и нейното 
монотонно шепнене на тайните думи се 
сливали в едно малко странно пеене... 

Днес Виола изпрати с букетче билки 
поредната душа, потърсила помощ, после 
седна на любимия си стол вкъщи, близо до 
прозореца и взе в скута си синята персийка, 
Минош, котката, която ѝ беше другар. 

Виола живееше сама, почти накрая на 
селото, след това започваше гора, красива 
и величествена, в която често потъваше, 
било за билки, било да се зареди от дърве-
тата и майката Природа след тежка енер-
гийна работа. 

Както си седеше и галеше Минош, Ви-
ола потрепна! 

-Какви са тези светулки през ноември? 
– каза си тя на глас.  

А малките блещукащи точици не спи-
раха своя танц пред прозореца... Виола 
усети с кожата си, че нещо се случва, че 
някой я вика... 

Стана, пусна котката на пода и се на-
метна с едно елече, все пак беше ноември, 
после излезе навън. 

Светулките я доближиха, първо я огра-
диха, после се подредиха в една редица 
пред нея, а след това я поведоха! Една след 
друга, малките светещи точици летяха, а 
Виола ги следваше. 

Стигнаха края на селото.  
Завиха в уличката към близкото езеро. 

Вече нямаше къщи. Езерото беше в ниско-
то, а брегът беше висок и стръмен. Това 
езеро беше останало след мина за добив на 
кафяви въглища. Казваха, че е много дъл-

боко. И там, на този стръмен бряг, Виола 
видя млада жена, която стискаше в ръцете 
си... плачещо бебе!!! Светулките направиха 
кръг над главата на младата жена и миг 
след това изчезнаха! 

Виола внимателно доближи, беше с ти-
ха стъпка, младата майчица. Застана до нея 
без тя да я усети и с тих, гальовен глас ѝ 
каза: 

– Да, високо е, а и езерото е дълбоко... 
Ноември е и водата е ледена... Чудя се как 
водните кокошки и малките патенца не 
измръзват? Ти как мислиш? О, извинявай, 
не се представих, аз съм Виола, баячката. 
Ти как се казваш? От къде си, не те позна-
вам. 

Младата жена първоначално се стрес-
на, после сякаш въздъхна с облекчение, не 
беше сама, може би ще намери отговор на 
всички въпроси, които я доведоха до този 
бряг. 

– Не съм от селото, от града съм аз и 
съм Мария, нямам си никого, даже и мъж 
си нямам, остави ни с Мартин, бебето ми... 
Не знам какво да правя, дали да живея, да, 
трябва, заради детето, но как... Той е малък, 
не мога да работя, социалното ми майчин-
ство не стига за наема… Качих се на 
автобуса и слязох веднага щом видях езе-
рото... Привлече ме... Може би в дълби-
ните му с Мартин ще сме по-добре... - 
изрече на един дъх Мария. – Но имам ли 
право да постъпя така с живота на едно 
дете на любовта? – въздъхна тя. 

Виола я слушаше внимателно. Нищо в 
думите ѝ не я изненада, с годините, а ней-
ните бяха почти 60, беше свикнала да 
,,усеща“ хората и ситуациите. Постави 
ръка на рамото на младата жена и каза: 

– Винаги има начин! Живот от любов и 
от бога даден не се отнема. Грехота е! 
Хайде, ела с мен вкъщи. Ще ми помагаш с 
къщната работа, ще те науча да правиш 
билкови смеси за различни нужди, пък 
може и да ти предам някои от моите зна-
ния... Където има хляб за един, ще се 
намери и за втори, не мисли сега за това. 
Наем не ща. Казах ти, ще ми помагаш. –
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сякаш Виола отговаряше на мълчаливите 
въпроси на Мария. 

Младата жена стисна в прегръдката си 
малкото си детенце, погледна с благодар-
ност Виола и без да казва и дума тръгна 
след нея. 

Влязоха вкъщи. Синята персийка ги 
посрещна и веднага се отърка в краката на 
Мария. 

– Ето, че ти си вече у дома си, щом и 
Минош те прие, обикновено бяга и се крие 
от непознати. – каза вещата.  

След това показа на Мария къде да нас-
тани бебето, даде ѝ пакет обикновени 
бисквити и буркан домашно кисело мляко, 
да стрие бисквитка в малко мляко и да 
нахрани Мартин, с такава храна са израс-
нали много бебета и то по-здрави от 
гледаните с изкуствени млека... 

След това Виола се захвана с обичай-
ните си работи.  

В един миг обаче, ноемврийските све-
тулки се появиха отново пред очите ѝ и тя 
подсъзнателно знаеше, че идват да ѝ бла-
годарят за стореното добро. Но вещата 
жена беше наясно, че доброто е двустранно 
– тя също получи нещо добро, нещо зна-
чимо, за което да благодари! И тя го 
направи мълчешком... 

Ноемврийските светулки блеснаха, из-
веднъж по-силно от обичайното и след 
това изчезнаха... Бяха изпълнили мисията 
си, нали? 

 

МЪЛЧАЛИВИ СЪЛЗИ  
 

Виола седеше на любимото си място, 
до прозореца, взела в скута си любимата 
персийска котка. Галеше я нежно по гърба, 
а тя, Минош, мъркаше тихичко. 

Изведнъж Виола видя, че в двора влезе 
една възрастна жена, която живееше в 
другия край на селото. Не беше от тези, 
дето говорят много и с всеки. Не ходеше 
току така по къщите... Сигурно имаше 
нужда от помощ. 

Виола знаеше, беше се научила да поз-
нава хората по походката, по поведението, 
по дребни и на пръв поглед маловажни 

жестове за състоянието на душата, за мъка-
та човешка. Енергията около тази жена, 
Лилия, беше плътна и тежка... 

Вещица беше Виола, веща и знаеща, 
познаваше хората, дълги години им пома-
гаше, баеше, лееше восък, куршум... 
Даваше билки за болките... Така и сега 
позна. 

Лилия потропа на вратата. 
Виола стана, пусна котката на пода и 

отиде да отвори вратата. 
- Добър ден! - рече Лилия. Идвам да 

моля за помощ, не за мен, моето вече се е 
видяло, но за сина си, ако може да му по-
могнеш, да не остава сам... А и болести 
много го налегнаха... И е един дето не иска 
да отиде да се види... Не пие никакви ле-
карства, аз не знам към кого да се обърна за 
помощ... Дете ми е. Искам да е добре и да 
мога да си отида спокойна от този свят. 

Виола я покани. Сложи ѝ стол до маса-
та, предложи чаша билков чай и сладки, 
при нея винаги имаше. 

- Добре си дошла, заповядай, вземи си, 
пък ще видим как мога да ти помогна... 

Виола отиде в другата стая и започна да 
събира в един плик различни билки. Нап-
рави една комбинация. После сложи ръце 
върху плика и прошепна нещо... Само тя 
знаеше думите. Нарече билките за здраве и 
спокойствие в дома на жената. 

Подаде пликчето на Лилия и ѝ каза: 
- Вземи, ще правиш чай на себе си и 

сина ти, ще пиете и двамата всяка вечер! 
Ще помогне за здравето ви... А ти ако 
решиш да ми се довериш и да опитам да 
помогна и за другите ти тревоги, ще трябва 
да ми оставиш кърпата си, дето си се заб-
радила с нея. Ще направя каквото трябва, 
ще погледна състоянието на момчето ти... 
Как се казваше, не помня... 

- Иван – отговори Лилия. Ще ти оставя 
кърпата, как няма да оставя. Свали я от 
главата си, сложи в нея паричка, която 
извади от джоба си и я подаде на Виола. 

- Нали така трябва, за да се хване тряб-
ва да има паричка. 
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- Знаеш Вселенските закони, да, рабо-
тата ми ще е по-лесна, като има отплата. - 
отвърна Виола. 

Лилия се изправи да си върви, не беше 
докоснала нито чая си нито сладките... 
Виола я проводи до улицата. Заръча й да 
дойде пак след три дни. 

Върна се вкъщи и започна своята рабо-
та. На олтара постави кърпата, запали 
свещи, прекади... 

Движеше ръце над кърпата и улавяше 
енергията. Картините сами започнаха да се 
явяват пред вещата. Ето, Иван е на три, 
1974 е, той й сестра му са с баба си в двора 
на малката къща, с нова част, две стаички, 
да имат децата по една всеки... Лилия я 
няма, баба Петка, свекърва й гледа децата. 
Тя е дребна и мила старица, леко куца, не е 
от лежане. 

Изведнъж, силен шум от камион! Спря 
пред портата, слязоха войници, командира 
им разпореди да вземат инструменти, кир-
ки, да почнат да събарят новата част на 
къщата... 

Баба Петка взе децата и влезе в къща-
та... Иван беше по-малък и плачеше силно, 
стиснал баба си за ръка... 

Войниците се стреснаха. Знаеха че ид-
ват да събарят незаконна постройка, не 
очакваха деца, плач, упорита съпротива... 

- Другарю капитан, разрешете да доло-
жа! В къщата има две деца и една бабичка. 
Не можем да събаряме! – каза едно слабо 
войниче. 

- Извадете ги и събаряйте – отговори 
капитана. 

- Но как? Какво толкова са сторили, че 
да заслужат това? -попита войникът. 

- Не те интересува, никой не може да 
оспорва партийни разпоредби. 

Войникът тръгна към къщата, спомни 
си как беше дочул, че собственикът на 
къщата се опълчил по партийна линия на 
кмета на селото, как го изключили от БКП5 
и как издебнали момента за събаряне с 
неоснователни причини... Затова ги дока-

                                                                        
5 Българска комунистическа партия 

раха без предварително да се знае за акция-
та... 

- Хайде, бабче, да излезем, ще се съба-
ря, може да пострадате... 

- Никъде не мърдам. Никъде! – упорито 
отказваше бабата. 

Наложи се да ги изнесат на ръце... Ба-
бата и децата... Момченцето, Иван, 
пищеше... Войниците мълчаливо плачеха... 
С мълчаливи мъжки сълзи... 

После в пълна тишина, иначе веселите 
момчета събориха половината нова част от 
къщата... 

Виола видя всичко това, видя и какво 
се случи после, мълчаливите сълзи на 
Лилия, когато се прибра и видя какво е 
станало... Но видя и белега в душите на 
майка и дете, син, след толкова години, 
тези белези вземаха своето от здравето и 
живота на тези души... Нищо, че къщата 
отдавна беше построена наново и че ска-
лъпените документи бяха оборени... Раните 
бяха дълбоки. 

Момичето беше успяло да се справи, 
случилото се бе само спомен... За Иван 
беше рана, която го затвори, израстна без 
приятели, не намери жена... Не потърси... 
Тежестта на болката легна на плещите му... 
Започнаха проблеми със здравето... 

Как да помогне Виола? Много дълга 
работа ще трябва... Но тя не се отказваше 
лесно. 

Започна... Работи три месеца подред. 
Викаше Лилия след всяка свършена работа 
и й даваше напътствия, кога вода, да пият и 
двамата, кога боб, да сготви и задължител-
но Иван да хапне... А Лилия всеки път й 
споделяше как Иван е по-добре, как е за-
почнал да излиза, как болките в гърба са 
намалели... 

Виола добре знаеше, че всичко е енер-
гия, че нейната дарба да помага на хората е 
дадена й свише и нейната същност не 
допускаше, че ако може да се помогне на 
някого няма да го направи... Помагаше, 
кога да развали магия, кога да облекчи 
стари рани и затвори незарастващи язви... 
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Така и този път, полека лека успя да 
помогне на Иван да си върне увереността и 
здравето. 

Добрата магия работи на принципа 
направи и забрави. Така и Виола, направи 
нужното и забрави. Не говореше с никого 
за това, даже и с Лилия, вселената пое 
енергията и свърши останалата част от 
работата... 

И ето, един зимен ден, шест месеца 
след случая, на вратата й се почука. Когато 
Виола отвори, видя един мъж, който я 
поздрави с поглед, благодари й с очи, пъл-
ни с мълчаливи мъжки сълзи... Иван беше 
това. Усетил промяната към добро искаше 
да благодари. Но на прага пред вещицата 
разбра, че не е нужно, тя знае, разбира и не 
чака благодарност за стореното, защото 
това е нейната съдба и неин избор. 

   Иван намери сродна душа след време, 
не остана сам. Майка му си отиде от този 
свят малко след това, нейната свещичка 
беше мъждукала докато не беше видяла 
осъществена мечтата си. След това полека, 
тихо, в съня, като праведник, си бе отиш-
ла... Угасна. 

Всичко това стигна до Виола по неве-
доми пътища, дочуто оттук оттам... Но тя 
знаеше, беше видяла, че пътят тук скоро 
свършва за Лилия, но често си спомняше 
очите на Иван, пълни с мълчаливи мъжки 
сълзи... 

Тези сълзи бяха най-голямата й отпла-
та. 

 

МАРИЯ   
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

Вартоломей срещна тъмнокосата Ма-
рия на пътя към града. Шосето се виеше 
във високото покрай долината и от него се 
откриваше гледка към отсрещните хълмо-
ве, изложили гърди под ласките на 
щастливото слънце. Мария носеше ябълки 
в полата си, червени и апетитни, а заголе-
ните ѝ до коленете крака бяха гладки и 
мургави. Напомни му на танцьорката от 
музикалната кутия на баба Вела. Не иска-
ше да изплаши жената, затова се шмугна в 
храсталака край пътя. Видя я, че се спря до 
следващото дърво и пак си откъсна ябълка. 
Усмихваше се.   

От завоя се появи моторист, намали 
рязко и спря до Мария. Свали каската от 
главата си и заговори жената, но Вартоло-
мей не успя да чуе и думица. Мария 
стоеше срещу слънцето и засланяше очи с 
шепа. Все още се усмихваше. Свали ръката 
от очите си,  взе ябълка, избърса я в полата 
си и я подаде на мъжа. Държеше очите си 
сведени надолу. Мотористът захапа ябъл-
ката с настървение, после я захвърли. 
Плодът се търкулна и заприлича на откъс-
ната кукленска глава.   

Вартоломей се придвижи напред, къ-
пинакът задираше козината му, драскаше 
го по лицето. Вслуша се пак, осите забръм-
чаха тревожно. Мъжът слезе от мотора и 
хвана Мария за лакътя. Дръпна я към себе 
си. Жената изпусна ябълките, полата ѝ се 
разлюля около глезените. Едва тогава 
таласъмът видя, че Мария е бременна. 
Дявол мой, какво искаше тоя човек от 
бременна жена?   

– Да не си тръгвала сама по пътищата! 
Чий го дириш в тоя пущинак? – чу се гла-
сът на мъжа, тоя път по-силен и одрез-
гавял.   

Жената се хвана за изпъкналия корем, 
сякаш да предпази детето си, и се огледа с 
ужасени очи. Наоколо нямаше жива душа. 
После безсилно се свлече на нагорещения 
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асфалт. Мъжът я затегли към канавката, 
като се опитваше да вдигне полата ѝ, но 
Мария я стискаше здраво през корема и 
риташе с крака. Мъжът изпсува...    

Тогава картината пред очите на Варто-
ломей внезапно се промени. На пътя пак 
стоеше бременната Мария, само дето коси-
те ѝ бяха покрити и носеше кошница, в 
която се розовееха разпукани смокини. От 
завоя изскочи конник, римски войник, и 
рязко спря до младата жена. С цинична 
усмивка слезе бавно от седлото и още по-
бавно свали от главата си шлема – цялото 
горещо пладне беше негово... Смокините 
се разпиляха в прахта.   

Вартоломей мислеше, че полудява. Лу-
достта обаче му се услади и той изскочи с 
ръмжене зад войника, който притискаше 
бременната Мария под потното си туло-
вище. Копието му лежеше на пътя като 
изкушение. Вартоломей го взе, за момент 
се поколеба, но после на лицето му цъфна 
злорада таласъмска усмивка. Прободе чу-
довището между плешките с вик на удо-
волствие и триумф едновременно.   

Точно тогава видя как мотористът от-
пуска хватката си, а изплашената Мария 
избутва тялото му от себе си. Жената ми-
нута-две зашеметено гледа мъжа – устата 
му беше зейнала към небето, а очите, вече 
съвсем човешки, имаха изненадано изра-
жение. После Мария се надигна и започна 
с треперещи ръце да събира в полата си 
разпилените ябълки.    

Вартоломей си оставаше скрит в храс-
тите край пътя. До вечерта не излезе оттам. 
Чудеше се на кого да се моли – на дявола 
или на бога.    

 
Из „Историите на Вартоломей“, второ 

допълнено издание, изд. gabriell-e-lit, С., 2022 
 

РАЗМИСЛИ 
 

СИДОНИЯ ПОЖАРЛИЕВА 
 

ПРИРОДАТА НА ЗЕМЯТА 
 

Макроприродата от много години фучи 
и бучи, буйства и избликва. А тя доброна-
мерено бе допуснала хората да живеят и се  
развиват в красивото й лоно. Изминали са 
хилядолетия, през които и човеците са 
били добронамерени, защото са разбрали  
мъдрата истина, че са временни гости на 
планетата ЗЕМЯ. 

 

Човекът става вълк   
с фалша на безброй пари 
Забравя милост.  
Из „Крила на духа“, 2013 г. 
 

Добрите хора обработваха черните уга-
ри с упорит труд, а почвата се 
отблагодаряваше (и сега дори) с цъфтящи 
разноцветни градини, с щедри плодове. 
Докато хитреците и користните не решиха, 
че са господари на тази Земя. И започнаха 
да безчинстват  върху нея. Започнаха да 
дълбаят „майчината гръд”. С все нови и 
нови изобретения търсеха злато, горива и 
много други подземни богатства. Алчни за 
собствено обогатяване, те изместваха рус-
лото на реки, източваха водите им, 
преправяха местонахожденията на села и 
градове, езера, реки и морета, разбиваха 
планини дори... Променяха общия изглед 
на местностите.                      

Станаха жестоки в тази гонитба за лич-
но обогатяване, в свади и войни срещу 
свои събратя, в изтребление на хора. Прев-
ръщаха ги в роби. Уж премахнаха роб-
ството, а намериха изтънчени, заедно с 
грубите начини да изсмукват жизнените 
сокове на кротките, добрите, мъдрите лю-
де. И тъй върви светът, обладан от бесове... 

 

Духът на цял народ  
избухва сред „цунами”  
гневът – срещу измами. 
Из „Крила на духа“ 
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Разместиха се дълбоките пластове на 
тази прекрасна ЗЕМЯ. Тя не можеше пове-
че да търпи наглото вмешателство. Брегове 
и вътрешността на различни страни  бяха 
залети от бурни вълни, дойдоха почти 
ежедневни земетресения, наводнения, 
изригвания на вулкани и всякакви природ-
ни бедствия, болести и напоследък 
неочаквана жестока война... 

  

Земята е жива.  
Понася ни дълго.  
Повече не може!  
Из „Не(Обичайни) неща“, 2010 г. 
 

Земята е живо същество. Гневът й из-
бухва в тези катаклизми. Той се проявява 
отдавна, но в последните години стана 
толкова страшен, колкото не беше дори 
егото на тези  малки, злобни човечета, 
които се мислят за великани.  Те отровиха 
въздуха, дишащата природа, която ни дава 
живот. Птиците изчезват постепенно. Къде 
са нашите врабчета? Славеите, които се 
надпяваха и ни радваха? Грачат само гарги 
и свраки... Сякаш предвестници на по-
страшни събития. Тези зли човечета под-
палват гори, обезлесяват планини. А знаем 
колко трудно се възобновява Природата, 
която млади хора, служители и доброволци 
се мъчат да обновяват. Едва ли ще стигнат 
силите на разумните хора да залесят тези 
новообразували се пустини! Да погледнем 
Африка – огромни пространства, които 
някога са били цветущи, а сега?!... 

 

Небеса се раздират  
от злините на хора.  
Чакат от нас прошка.  
 

Из „Загадъчен Необят“, 2018 г.  
 

Отровиха водите, измират рибите. Па-
дат киселинни дъждове, които като в лоша 
приказка превръщат клони и плодове, 
листа и треви в черни оголени и озъбени 
призраци.  Тези злобни, озверели люде 
отравят Природата, Земята и всички нас, и 
себе си... Измениха климата чрез всички 
отрови. Вдига се температурата. От това 
всеобщо затопляне на планетата, започва 

бързо топене на ледниците. Последиците 
за човечеството са трагични...                                       

Започна периодът на  вътрешната ця-
лостна промяна на Земята.                                              

Нека тази промяна да събуди нашия 
Разум! Нека камбаната на Съвестта ни 
тревожно да екне! Човечество, опомни се! 
Не се самоунищожавай!  

Млади хора, с ново мислене, с добри 
сърца, да спасим нашата красива, единст-
вена за нас сега планета Земя – нашият 
дом! 

 

Любовта към Природата 
ни връща Светлината на душата – 
най-голямото щастие! 
 

РАЗГОВОР С ЛУНАТА 
 

Лунице – сестрице, накъде тръгна пъл-
на-пълна в този ранен час? Колко си едра! 
И светла! Сякаш, че обемаш цялото безоб-
лачно, синьо небе. Бавно-бавно минаваш 
над клоните на моите ели. Ти ме поздравя-
ваш. Шепнеш ми нечути за мнозина думи. 
Но аз те разбирам. И те обичам, както 
винаги. 

Ти знаеш тревогите и болките на тол-
кова много хора у нас, по нашата българска 
земя. Утешаваш ги – какво друго можеш 
да направиш?!  

Ти им съчувстваш, съветваш ги, вдъх-
ваш им надежда. Радваш се с радостите на 
други. Тук виждаш раждането на новоп-
ристигналите бебета, с обновен дух. Те ще 
пораснат и ще станат вестители на Новата 
ера. Затова идват с нови знания.   

А там, където се води онази страшна 
война, и то близо до нас, избухнала така 
неочаквано... Всеки ден загиват невинни, 
дечица и възрастни под залповете на раке-
ти, които разрушават домовете им. Чуваш 
писъците на майките и останалите живи. 
Но виждаш също колко бързо се съвземат 
всички, за да не плашат, и без това, ужасе-
ните по-слаби същества.  

В очите на бойци и дори на пострадали 
хора не се чете примирение, а силен вът-
решно душевен подтик да се борят докрай 
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за защита на родната земя, която една ламя, 
жестока и алчна е дошла да погълне. Но 
постепенно всяко обезлюдено, сравнено 
със земята кътче, крещи в търбуха на ламя-
та и скоро тя ще се задави и пръсне в 
собствената си лакомия!...    

Мила Лунице – сестрице, колко ли 
звездни обувки си износила през безброй-
ните векове, в пътя, извървян от теб след 
майка си – нашата прекрасна Планета Земя 
и след баща си – Слънцето, баща на толко-
ва планети и звезди?!...   

Видяла си още колко много жестокос-
ти, мъки, но и радости, възвисения на духа 
на стремителни люде, търсещи усъвър-
шенстване на човешките цивилизации!... 

Зная, че ти и всички твои побратими-
спътници на планети имате още да играете 
важна роля в театъра за извисяване на 
човешкия разум, докато той стигне до 
последното стъпало в спиралата на разви-
тието към светлината на Универсума! 

Дотогава бъди винаги с нас! 
 

СЛАДКИЯТ СОК НА СМОКИНИ 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

- А детето?... 
Аз отчаяно се взирах в лицето му, но мъ-

жът вече нищо не виждаше. 
Тънката му костелива ръка правеше рав-

номерни движения напред-назад, напред-
назад, а пожълтелите му пръсти стискаха 
здраво дилава, който се гмуркаше в пепелта и 
разравяше жарта. Чушките пукаха от топли-
ната, а опечените излизаха черно-сиво-зелени 
от сражението и победени, но вече спокойни 
лежаха кротко в чинията, чакайки покорно да 
бъдат обелени и навярно изядени. 

Слънцето розовееше като прекършен 
през кръстчето морков, а лъчите му огряваха 
побелелите къдрави коси на мъжа, които и от 
топлината на жаравата в огнището правеха 
главата му да прилича на огромен, виолетов 
алабаш. 

- Тия смокини са по-едри, а дребните са 
по-сладки. Татко, а мама обичаше ли смоки-
ни? 

- Сигурно…Сигурно… 
Някакво пламъче светна в кафявите очи 

на мъжа, но огънят от огнището внезапно се 
усили и цялото му лице заприлича на запале-
на свещ. 

След това всичко утихна и лицето му от-
ново стана сиво, спокойно и замислено. 

Такова беше и когато започна да ми раз-
казва. 

- Още в началото знаех, че нещо ще ста-
не. Не исках да се захващам с тая жена, но 
нещо по-силно от мене ме тикаше. 

Хубава беше. Е, вярно е. 
И това ме подмами. Но не… Нещо дру-

го… Друга беше магията. 
Превзе ме с тази безпомощност, с тази 

мъка, която беше преминала. 
А мене туй най-много ме блазнеше. 
А бе, случвало се е жена капчица, но 

префърцунена, но надута или високомерна 
да ми хвърли око – не я поглеждах. Друга пък 
– добра, ама грозна и нахална. Все едно, че я 
нямаше. 
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Ама ей тъй някой да удари пред мене же-
на си, някой лошо нещо да направи на жена в 
мое присъствие, ставах и ако не можех да го 
набия или нещо там да направя, отивах си. 

Хеле пък тя като се яви – влюбих се от 
първия поглед. Но и как да устискам? 

Срещам я вече разведена. Деца няма и не 
можела да има по медицински причини от 
рождение. Обичала някого, но родителите му 
и дума не давали да се обели за женитба с 
такава парясница, а на всичко отгоре и ялова. 

Хайде, викам ѝ, тръгвай с мене. Не ти ис-
кам децата, не ти искам парата, не ти искам 
нищото. Само ти да си ми жива и здрава и да 
си човек да ме уважаваш. Другото все някак 
ще се уреди. 

Чувствах, че съм бил, че съм и вечно ще 
бъда с тази жена. 

Тя първо не повярва, после плака, но съг-
ласи се. Къде да отиде? 

И тъй, заведох я вкъщи.  
Старите се затръшкаха и завайкаха. Па 

накрая кандисаха. Щом тъй съм решил, 
казаха, хубаво. То ми било за главата, дебела-
та. 

И ми отрязаха дажбата. 
Че ми беше за главата, за нея ми беше. Та 

тя и от хубаво не заприлича на опушено 
кандило, ама нейсе. 

Но тогава не се дадох. 
Рекох си, какво може да ме уплаши, кога-

то такова съкровище съм си намерил. 
Ама после разбрах, че то съкровища има, 

но иманярите били повече от тях. 
Та че споходило мойто съкровище едно 

такова щастийце, за което ми леко намеква-
ше в началото, ама аз се правех на 
баламурник (пък после се оказа, че нямало 
защо да изнасилвам природата, когато тя си 
ми била дала толкова много или поне доста-
тъчно, за да не се правя на нищо, но знае ли 
човек). Че призна ми съкровището, значи. 
Изневерявам ти, вика. Е, добре де. Не го 
приех толкова сериозно. Нали ялова си беше, 
завалийката. Викам си, търси си. И… тъй си 
остана. Но нали медицината у нас добре се 
развива, чула, сиромашийката, че нейните 
дертове можели лесно да бъдат оправени и 
ето ни вече по болниците. Що кокошки и 

добитъци утрепах, що пари похарчих, що 
нерви и време съсипах, да не ти разправям. 

Но (ето на това се вика щастие!) дойде 
часът на изписването. Разтреперан чаках 
пред Ендокринологията с букет от 33 карам-
фила, който едва държах. 

Появи се моето Стефче. Целувахме се. 
Прегръщахме се. По един заек подарих на 
всичките доктори, а на баш майстора и пра-
сенце бях изпекъл. Стефчето признателно 
кимаше с малката си главица и плачеше 
премаляла на моето рамо. 

Положих я в колата (като ламбено шише 
я крепях!) и потеглихме. 

Няколко седмици след това все вкъщи си 
я държах. Отпуск си взех. Гледах я. Радвах ѝ 
се. А тя беше толкова мила и признателна. 

Полека-лека раната зарастваше и Стеф-
чето тръгна да ходи. При приятелки. Водех я 
на кино, на театър. Зима беше. Треперех над 
нея като малко детенце. За други работи не 
можех и да си помисля. А на нея очите ѝ 
някак особено светеха. 

Колко ме обича! – мислех си радостно. 
Но тръгнах на работа. 
А, когато се завръщах, Стефчето все я 

нямаше, закъсняваше, като ми казваше, че 
идва току-що от болницата. А то тия автобу-
си… 

Но оная вечер не се завърна. 
Чаках я до полунощ. А после съм заспал. 

На сутринта гледам, отново я няма. 
Вече се чудех къде да я търся, когато те-

лефонът иззвъня продължително. Втурнах се 
да вдигна, а миг след това съжалявах толкова 
много, че съм го направил. 

Сбогом, скъпи. Благодаря ти за всичко. 
Извинявай много. Бременна съм. 

Телефонът пищеше в ушите ми, а аз не се 
сещах да го затворя. 

Мислех, че няма да я видя повече. 
Умишлено ходех навсякъде, където зна-

ех, че мога да я срещна, но напразно. 
И ето, оня ден се завръщах, както обик-

новено, от работа. Не бях я забравил, но не 
знаех дали ще мога да ѝ простя, ако се нало-
жи.  

Когато завъртях ключа на вратата, в пър-
вия момент си помислих, че не съм заключил 
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сутринта, за което страшно се упрекнах. Но, 
когато ръката ми натискаше бравата и левият 
ми крак беше вече пристъпил прага, сърцето 
ми силно подскочи и нещо ми викна „дано да 
е тя!”. 

Тя беше. 
С корем като на хипопотам и с очи като 

на сърна, на която са застреляли пред очите ѝ 
малкото… 

Колко страшно беше, като раждаше!... 
Не издържа, душичката. Спука се през 

шева операцията ѝ… 
Мъжът бавно премести кафявите си очи 

върху главата на момчецнето. Слънцето се 
промушваше през гъстите му къдрави коси и 
осветяваше лицето му. Така изправено до 
дървото и лакомо дъвчещо сладките смоки-
ни, то създаваше впечатление, че е умалено 
копие на човека до огнището. 

Бях чувал, че така си приличали жълтият 
с белия, белият с черния…духовното едине-
ние на сърцата правело еднакви лицата, 
телата. Природа… 

Същият като майка си – прошепна сякаш 
на себе си мъжът и като продължаваше да го 
гали с топлите си очи, попита: 

- Нали са вкусни, момчето ми? 
- Много са вкусни, татенце. 
- Ние с майка ти ги засадихме навремето. 

Тя дребната. А аз едрата. Не-е-е! Аз дребната. 
А тя едрата… 

Мъжът продължи да рови жарта с дила-
ва, но сякаш не беше вече там, край огнището 
до смокините. 

А момчето, понеже не разбра какво си 
мърмореше татко му, продължи да къса 
виолетово-зелените топчици, да ги пъха в 
устата си и да облизва с розовия си език 
сладкия сок от плодовете, полепнал по уст-
ните му. 

- Дано да е сладък така и животът му – 
чух в тъмнината някакъв глас, който сякаш 
идеше от Отвъдното и не бе нито мъжки, 
нито женски, а една искра от загасващия огън 
шумно изпука, подскочи и освети цялото 
нощно небе над главите ни. После изведнъж 
се изгуби и тъмнината погълна целия свят… 

 

31.01.1988 г., Обретеник 
Из „Писма върху лист от сърце“,  2023 

ПИСАН 
 

ХРИСТО ИВАНОВ 
 

Това е разказ за един селски котарак, 
когото никога няма да забравим. 

Дъщерите ми го нарекоха Писан.  
Той се появи внезапно една събота с 

пристигането ни на село и без да се при-
теснява дойде при нас на терасата. Отърка 
се около всеки, подуши ни и най-нахално 
влезе в къщата и обходи стаите. Държа се 
изненадващо смело в сравнение с остана-
лите комшийски котки, които бяха много 
предпазливи докато ни опознаят. Скоро 
разбрахме, че смелостта му не е случайна.  

Децата веднага му сипаха кисело мля-
ко, но той не обърна никакво внимание на 
храната – явно, не беше гладен. Когато се 
убеди, че ни е направил впечатление си 
тръгна толкова внезапно колкото беше 
дошъл. Прескочи оградата и влезе в двора 
на комшийката ни леля Жура.  

От нея разбрахме, че Писан е на Данче-
то от следващата къща. Досетихме се защо 
не погледна киселото мляко. Данчето и 
мъжът ѝ Гоше отглеждаха 6 – 7 крави и на 
котарака, изглежда, му е омръзнало да го 
хранят с мляко.  

Леля Жура ни разказа как един ден ко-
таракът намерил змия в нейния двор. Тя 
много се изплашила, но Писан не трепнал, 
хванал змията и я убил. Това много ни 
впечатли и издигна в очите ни този котеш-
ки герой.  

С нетърпение очаквахме следващото 
му появяване в нашия двор. Той явно усе-
ти, че му се възхищаваме и започна често 
да ни идва на гости, но си имаше работен 
график – по едно и също време тръгваше 
на лов за полски мишки двора ни. След 
улова задължително идваше пред терасата, 
за да ни се похвали какъв добър ловец е. 

Един летен ден точно по обяд, чухме 
ужасен пронизителен писък. Огледахме се 
и видяхме, че котаракът е хванал за врата 
една невестулка. Беше я издебнал и уловил 
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докато тя опитвала да мине през една дуп-
ка на мрежата. След като я хвана, хитрецът 
се качи на едно стъпало и я държа във 
въздуха, за да я остави без опора. Водиха 
голяма борба около един час и в крайна 
сметка нашето момче победи отколешния 
си враг и конкурент.  

Сега ще ви обясня защо невестулката 
му е враг и конкурент. Тя се храни като 
него с мишки и плъхове. Когато невестул-
ката подгони някой плъх, той, за да избяга, 
с всички сили надига керемидите на пок-
ривите и ги обръща на всички посоки. 
Разбрах това от опит, защото след такива 
преследвания трябва да се качвам на тава-
на и да ги пренареждам. Знаех, че 
невестулка ловува у дома, но никога не бях 
предполагал, че един котарак ще има сме-
лостта да я нападне и да се бие с нея. А 
Писан я победи. Много съм му благодарен, 
след неговата смела постъпка, значително 
ми намаляха покривните ремонти. 

С този котарак имахме дълго и забавно 
познанство, за което мога да разказвам 
много, но ще спомена само още два случая. 
Два пъти неволно го затворихме в къщата, 
когато си тръгвахме, а той се справи пер-
фектно. Първият път си бе отворил вратите 
на всички стаи, за да си намери средства за 
оцеляване – заварихме го сред пакет с 
брашно и кофа с вода. Вторият път бе 
успял да излезе – минал през комина на 
огнището. Когато го видяхме, не можахме 
да го познаем – беше чисто черен. 

Писан знаеше какво трябва да направи, 
как трябва да постъпи и винаги беше уве-
рен, че постъпва правилно. Изумително 
добре се справяше във всяка ситуация.  

Как да го забравим?! Та той ни даде 
прекрасен урок – как трябва да си знаем 
възможностите и според тях да не се при-
тесняваме да се хвърляме в битки. 

 

ТЪРСАЧИ 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 

БРАДАТА                  
 

Прочул се надлъж и шир един мъдрец, 
при когото неспирно се стичали хора отб-
лизо и отдалеч да търсят помощ за 
всякакви сполетели ги беди.  

- Почакай да попитам съветника си! – 
казвал мъдрецът, след като внимателно 
изслушвал кой за какво е дошъл. 

И започвал бавно да глади брадата си, 
която се проточвала на метри далеч от 
тялото му. Мъдрецът я гладел, докъдето 
стигала дясната му ръка, след това я при-
дърпвал с лявата към себе си и 
продължавал, все така бавно, да я глади 
нататък. Продължавал така, докато стигнел 
края ѝ. Често по няколко пъти връщал 
дясната си ръка към лицето си и по същия 
начин почвал отначало да глади брадата. 
Всички се чудели как така някаква си бра-
да може да бъде съветник на такъв прочут 
мъдрец. Веднъж един човек не се въздър-
жал и попитал: 

- Светлейши, как така се съветваш с 
брадата си? Тя по-умна ли е от теб? 

Мъдрецът с блага усмивка отвърнал: 
- При мен много хора започнаха да тър-

сят помощ още когато бях съвсем млад. 
Тогава ми беше напълно достатъчно за 
кратко да потъркам голобрадото си лице, 
за да реша какъв съвет да дам. Но след като 
брадата ми започна да набожда, постоянно 
усещах сърбеж и когато по навик посегнех 
към лицето си, все го почесвах. Осъзнах 
обаче, че това ми дава повече време да 
помисля, та затова реших, за да не прибър-
звам със съветите, никога да не я 
подрязвам. 

С възрастта брадата ставаше все по-
дълга. И колкото по-дълга става, толкова 
повече време имам да обмисля как да по-
могна. Така по-рядко бъркам, а с това съм 
и по-полезен на хората. 
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ПОЖАРЪТ 
 

В едно село лумнал пожар. Жителите 
му, вместо веднага да се втурнат да го 
гасят, побягали към баира срещу селото, та 
там да решат какво да правят.   

Гледали от високото как се разгарят 
пламъците и умували коя ли къща първа се 
е запалила, та да отидат и от нея да започ-
нат да гасят, понеже, както предполагали, 
огънят там ще да е най-напреднал. Докато 
умували, пожарът се разраствал все повече 
и повече. Тогава един предложил, че тъй 
като нямало как със сигурност да устано-
вят откъде е тръгнал пожарът, да започнат 
да гасят. Но от най-близката къща, защото 
навътре в пламъците вече нямало как да 
навлязат. Хукнали надолу от баира към 
селото, но като минавали по моста над 
реката, пожарът ги пресрещнал. От уплаха 
се хвърлили в реката. Стояли в нея и мръз-
нали чак докато някой се присетил: 

- Абе хора, защо мръзнем в тая река, 
вместо да почнем да гасим пожара? Вода 
бол. 

- Вярно бе! Я да почнем да го гасим!  
Да гасят, ама като нямало с какво да 

носят вода? Нали цялото село вече горяло. 
А като го напускали, на никого не му дош-
ло на ум да вземе някакъв съд за вода. 
Затова гребвали с шепи и плискали да 
гасят пожара. Селото изгоряло.  

Та изглежда тогава ще да е излязла 
приказката, че с шепи пожар не се гаси.  

 

БЛАГОДЕТЕЛЯТ                   
 

Човекът наистина имал най-искрено 
намерение да помогне на една старицата, 
за която научил, че живее в крайна нищета. 
На сутринта напълнил голяма кошница с 
храна, като възнамерявал, след като си 
свърши работата, да я занесе на старицата.  
Но работата му го задържала докъсно 
вечерта. Вече така бил прегладнял, че не 
издържал да стигне до вкъщи, та взел от 
всичко, каквото имало в кошницата, и се 
наял. И понеже не му било удобно така да 

занесе храната на старицата, решил да 
отложи за другия ден. На другата сутрин 
отново напълнил кошницата, сложил я в 
каруцата и тръгнал. На връщане от умора 
заспал в каруцата и конете сами стигнали 
до дома му. Следващите две-три седмици, 
макар че всеки ден приготвял храна, от 
многото си задължения не успял да отиде 
при старицата.  

Една вечер забравил пълната кошница 
в каруцата, а на сутринта порове ли, кучета 
ли, котки ли били изяли всичко. Като ви-
дял това, човекът се разстроил, ядосал се на 
себе си и започнал да се упреква:  

– Как можах? Как можах? Ка-ак мо-
жах! Животните нахраних, а за старицата 
не намерих време да се погрижа. 

Решил незабавно да отиде при нея. На-
пълнил две големи кошници с храна и 
начасà потеглил към дома ѝ, но като наб-
лижил, срещнал погребението ѝ.   

 

КРАДЕЦЪТ                      
 

Един човек окрал съседа си. Годините 
минавали, животът си вървял. Крадецът 
започнал все повече да се срамува и все по-
горчиво да се разкайва за постъпката си. 
Това така му тегнело на душата, че не 
издържал и един ден отишъл при съседа. 

– Дошъл съм – рекъл, – преди да си за-
мина от този свят, да си призная, да ти 
върна заграбеното и прошка да ти поискам, 
че аз бях този, дето те ограби. И не че тога-
ва имах някаква голяма нужда, ама се 
полакомих.  

– Ама то не ти, а аз трябва да си приз-
ная и прошка да ти поискам, че голям грях 
имам към теб. 

– Ти пък защо?  
– Защото още тогава разбрах, че си ти. 

И макар че с кражбата доста ме ощети и 
много ме заболя, не те изобличих. Не те 
изобличих, понеже пред себе си те оправ-
дах, че навярно си бил налегнат от някаква 
огромна нужда, за да стигнеш дотам, та да 
посегнеш на чуждото. И сбърках. Сбърках, 
понеже, ако го бях сторил, ти още тогава 
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щеше да ми поискаш прошка и още тогава 
щеше да ти олекне. А заради мен цял жи-
вот си влачил товара на вината. Пък аз си 
живях безгрижно. Сега не ми връщай отк-
раднатото, за да не нося и аз такъв товар. 

 

УБИЙСТВОТО 
 

В едно село станало убийство. И като 
не се знаело кой е извършителят, жителите 
му взели да се подозират един друг. Никой 
не смеел да се покаже навън от къщи. 
Спрели дори и през плета да си говорят. 
Селото замряло, сякаш се обезлюдило. Но 
ето че един старец, когото всички имали за 
най-кроткият и добър човек в селото, приз-
нал, че той е убиецът.  

Нямало как, осъдили стареца на смърт. 
Обаче, точно преди изпълнението на при-
съдата, заловили истинският злосторник. 
Бил един съвсем младичък момък. Попи-
тали стареца какво го е накарало да поеме 
чуждата вина и без малко да се лиши от 
живота си. 

– Ами, като се досетих кой е убиецът, 
си дадох сметка, че аз достатъчно съм 
поживял, а той е прекалено млад и още 
нищо не е видял от живота, за да го изгуби 
толкова млад. Помислих си също, че ако 
сега умра, съвестта ми ще е чиста. А момъ-
кът ще умре без напълно да е осъзнал 
вината си. Затова реших да му дам време 
да поживее и да има време да се разкае за 
постъпката си.  А пък и като станем две 
жертвите му, убитият от него и аз по своя 
воля, но пак заради него, двойно по-голяма 
ще бъде вината му и двойно по-големи 
угризението и покаянието му. Нека, викам 
си, да живее с тях. От това по-голямо нака-
зание няма. А ако не го бяхте заловили, а аз 
още малко се бях позабавил с признанието, 
страхът и подозренията щяха да уморят 
селото. 
 

САТИРИЧНА ПРОЗА 
 

АФОРИЗМИ 
 

МАЯ ЦЕКОВА 
 
* 
За любовта граници няма, ако се пре-

минава със взаимно съгласие. 
* 
Ако скоростта на простотията е по-

бърза от мисълта, добре е да умееш да 
стискаш здраво зъби. 

* 
Когато мълчанието говори, казва мно-

го.  
* 
На върха остават само орлите. 
* 
Овчедушните цял живот блеят и става 

лесна плячка за овълчилите се. 
* 
Любовта ни оставя без дъх от пърха-

щите пеперуди в стомаха. 
* 
Ако си задник, голям бъди, за да си те-

жиш на мястото.  
* 
Безгрешни хора няма, има само неп-

ризнаващи грешките си. 
* 
Пред красивите жени едни мъже губят 

ума си, други го използват, за да ги спече-
лят. 

* 
Всяка мечта си има край, затова сбъдни 

мечтата си преди края ѝ. 
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АФОРИЗМИ 
 
ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 

 
* 
Нежната мелодия и слънчевият стих са 

част от музиката и поезията на душата.  
 
*  
Който е минал през Ада, още по-силно 

мечтае за Рая.  
 
* 
Странен и труден е семейният уют за 

довчерашният бездомник, който най-после 
се е задомил.  

 
* 
В мълчанието на тишината се крият 

много гласове и звуци, които може да 
долови само шестото чувство на човека.  

 
*  
Всяка човешка съдба е матрица в един 

екземпляр и няма аналог в целият свят.  
 
* 
Най-хубавите плодове зреят в чуждата 

градина. 
 
* 
Измамата – това е последната степен на 

промяната към негативните човешки кате-
гории.  

 
* 
Вярващите влизат в храмовете, алкохо-

лиците – в кръчмите, за атеистите и 
трезвениците храмове все още няма. 

 

МЪРФИЗМИ 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 
*  
Ако „вече нищо не ти липсва“, може да 

се окаже че и „нещо не ти достига“! 
*  
Аз постоянно тегля от главата си, но за 

жалост тя не е банка. 
*  
Уж за всички има място под слънцето, 

а някои се гушат все под сенчестия бизнес. 
*  
И това доживяхме – съвременните ни 

управници са вече живата ни история. 
*  
Толкова много ни лъжат, че вече нищо 

не е за вярване. 
*  
За да му е широко около врата, се прави 

на стеснителен. 
* 
Дори и подливането на вода може да ти 

запали чергата! 
*  
Не се вижда никакъв край, а ние трябва 

да свързваме и двата? 
*  
Тъкмо се поокопитим малко и хоп –пак 

ставаме говеда. 
*  
Искаш ли да откриеш истината, чети 

написаното между редовете.    
*  
С малко пари се преживява, но без лю-

бов не! 
*  
Труден е пътят срещу течението, но 

само той води до кристалния извор.  
* 
Умните глави винаги откриват истина-

та в простите неща.      
* Лишената от съблазните на живота 

духовна личност намира истинското щас-
тие в живота! 
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*  
Голямата ми радост е трънливата пъте-

ка към родното село! 
*  
Когато ти олекнат джобовете – тежко 

ти! 
*  
Понякога храним внучета, за да ни лаят 

после като кучета. 
*  
Въртиш ли си много опашката, ще се 

намери кой да ти върже тенекия! 
*  
Раздържавяването ликува само когато 

държавата пасува. 
*  
Докато му даваха „по нещо” не им каза, 

„че са нищо”! 
*  
Трудно се изплюва камъче, когато си 

налапал кокал. 
*  
По пътя на бързото забогатяване  те во-

дят нечисти извори! 
* 
Има ли силно преяждащи – много ще 

са гладуващите! 
* 
Понякога, в неспирно преследване на 

окръжаващите е възможно да достигнеш и 
себе си. 

*  
Рискът да пропаднеш е особено вероя-

тен, когато си носен на ръце от другите. 
*  
Дано у нас се завръщат вече по-вече 

будни, а не блудни синове. 
*  
Понякога от красноречие в работата 

забравяме, че разполагаме и с ръце. 
*  
Не се чуди че ти пари под краката, като 

си тръгнал бос. 
*  
Това че си потънал във вещи далеч не 

говори, че се числиш към вещите хора. 
 
 

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
 

РАЗСЕЧЕНИ ДУМИ 
 

ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ 
 

„От коя страна на неизбежното зас-
таваш сам решаваш.“ 

 

Любчо Иванов 
 

Пътят, водещ към не съвсем малкото 
селце, е тесен и доста криволичещ. Вечерни-
ят сумрак прикрива очертанията на асфалта, 
нескопосано позакърпен през летните месе-
ци. Нарядко автомобили проблясват с 
оттенъците на спусналата се вечерна мъгла. 
Пътуването е кратко и почти потънало в 
топлината на купето, в което се чува само 
лекото сумтене и преглъщане на останалите 
пътуващи. Времето за този сезон е приятно 
приветливо. Заледените пътища на Предбал-
кана са останали с празното бяло и снежно 
очакване. 

Пристигаме по вече познатия път, който в 
едни далечни години преминавахме многок-
ратно. Само дето днес се завръщаме в 
началото на края на този път. Не намирам 
почти никаква разлика – освен липсата на 
онзи не особено приятен мирис на бензин, 
който винаги присъстваше в колата, която 
тогава имаше семейството ни. Светлинките 
стават все по натрапчиво присъстващи – в 
началото минаваме покрай голям завод, след 
това идва училището, което все още посреща 
своите ученици.  

Нямам възможността да познавам всички 
онези пътници, които се връщат към начало-
то по този път. Те са притихнали и може би 
очакват да бъдат посрещнати от позабраве-
ните погледи на онези изоставени някъде 
там, в поизбледнялото минало детски годи-
ни. Странно е усещането от всичко това, дори 
изглежда някак не съвсем реално, но пък 
създава интимна искреност на непознатото 
очакване. 
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Изкачвам стълбите на двукатната къща, 
които отдавна не са посрещали човешки 
крак. Въздухът в помещенията прозира със 
своята застояла изоставеност. По стените 
висят толкова много избледнели портрети на 
великия Дан Колов, което настойчиво ми 
говори, че предишните обитатели са изпит-
вали особена гордост от победите му. До тях 
са семейните портрети, обработени в онзи 
характерен за фотографиите от началото на 
миналия век стил. Подборка от вестници за 
събития, които са имали своята особена 
важност за хората тук. Странно усещане за 
пътуване към нещо, което е носило и радост, 
и тъга. С бързи крачки надниквам в призем-
ния етаж, където се очертават две грънчарски 
колелета – знак за някогашно присъствие на 
занаятчия. Нащърбени и очукани стомни, 
вази и други предмети от бита на отдавна 
напусналите този дом обитатели още стоят 
по рафтовете, които не са усещали допир на 
човешка ръка от много години. Забравен дом, 
който някога е живял със своите радости и 
тъга, а днес стои пред нас почти мъртъв.  

Градината,  осветявана от уличната лам-
па, предлага нерадостна картина на един 
почти футуристичен хаос от вече поизмръз-
нали шубраци, които дори не си спомнят 
отминалата есен. 

Презимували много зими, събуждали се 
от много пролети, те, нещата, са отново тук. 
Болезнено различни и неприлично въпроси-
телни към нашето пристигане. Да-ли ще ни 
простят вечерното разбуждане или ще оста-
нат неразбиращо закрити за нашето непри-
лично любопитство? 

Отново и отново, потръпвайки си при-
помням онези думи, които са заклинателно 
различни и в същото време съвсем присъщи 
на живота ни. 

 

Ще дойдат Те – 
Причината и Основанието – 
ще се появят. 
Макар и закъснели. 
И двойна Скръб, 
и двойна Болка 
ще порази душата на Нещата – 
защото е непоносимо тежко 
да видиш как Причината за болка 
е обезсмислила Самота Болка, 

а Основанието на скръбта 
се подиграва на Самата Скръб. 
И ще заплачат пак Нещата. 
 

„Плачат нещата“ (втори вариант), 
Константин Павлов 

 

Не съм сигурен, че ги разбирам съвсем 
нещата, но те винаги пристигат такива, как-
вито си пожелаят, и тогава, когато поискат. 
Дали това е романтично или пък някак про-
заично естествено, дали натрапчиво 
неизвестно или пък дори стряскащо пробож-
дащо? Оказва се, че трудно можем да ги 
спрем и ни остава да ги приемем, да се опи-
таме да ги настаним удобно в нашите мисли 
и да помогнем на душата ни да ги обикне или 
да ги прогони от себе си. 

Пътищата ни примамват със своята неиз-
вестна красота и със своето очакващо оча-
рование. Ще ни приютяват или изблъскват в 
канавката? Понякога ще ни карат да усещаме 
и силна болка, и неописуема радост. Но на-
края ще ги съберем в спомена за тях и ще ги 
обгрижваме до края на това ни човешко 
съществуване. 

Съвсем наскоро, през късните нощни ча-
сове на приглушената светлина и топлината 
на стаята на поредната разбудена нощ, тръг-
нах с един помъдрял с времето и с усилията 
на сътворения свой свят човек, описал го с 
немерената реч на словата. Пътуването през 
дните на отмерените пътешествия леко ме 
притесни, защото ми приличаше на запълне-
ни с някаква календарна равносметка квад-
ратчета. С всяка дума настъпваше успокое-
нието, че събраните думи нито следват 
хронологията на събития с преживявания, 
нито са напътстващи други пътувания, а са 
по скоро усещания, дали възможност за 
възприятия на решения, които са следвали 
във времето и пространството. Подредени по 
особен начин, без претенция да бъдат степе-
нувани в някаква градация. Даващи указания 
с премерени знаци на пътуващите, дори и на 
тези, които са неспособни да ги приемат. 
Няма лекомислени съчетания на събрани 
прозрения, няма помпозна придирчивост, 
нито особена преднамереност. 

Всичко е намерило своето място и е по-
търсило обяснение на нещата за случващото 
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се. Искрено различно, с необуздана открове-
ност, там намират място палачите на 
съгрешилите. Отредено е подобаващо време 
и на вождовете, които понякога, но всъщност 
неразбираемо често, се превръщат в диктато-
ри. Явно човешката същност се опитва да 
властва върху всички и всичко, за което се е 
погрижила да бъде заставено в това си състо-
яние на нещата. Видимото и невидимото ще 
ни преследват в неизбежното, но винаги ще 
се стараят да ни показват и началото, и края, 
който няма как да разберем кога ще достиг-
нем. Неизбежно по пътя ще срещаме и 
лъжливи мъдреци, и такива, които ще се 
опитват да ни покажат колко са мъдри в 
своите лъжи. Отсъства страхът, а и в целия 
този път той е бизсмислен, но ясното разби-
ране за това идва неразбираемо късно за 
всички. 

Като с брадва на селски мегдан разсякох 
подредените думи в моя хаотичен порядък и 
ги разбрах така: 

  

„Лозунгите са мъртви думи и не водят по 
Пътя! Вождовете търсят индулгенции от 
народа с обещания за добруване. Диктато-
рите са вождове с провалени обещания.“ 

Из Първо пътешествие, „Бащата на 
нещата“, Любчо Иванов 

„Известното и неизвестното – двете 
страни на едно и също нещо.“ 

Из Второ пътешествие, „Бащата на 
нещата“, Любчо Иванов 
„Космическата бездна е без посока.“ 

Из Трето пътешествие, „Бащата на 
нещата“, Любчо Иванов 
„Мъдрецът на трибуната е между Небето и 
Земята.“ 

Из Пето пътешествие, „Бащата на 
нещата“, Любчо Иванов 
„Не бързай за нищо. Бъди такъв, какъвто си.“ 

Из Седмо пътешествие, „Бащата на 
нещата“, Любчо Иванов 
„Накъдето и да тръгнеш, ще стигнеш дотам, 
откъдето си направил първата крачка.“ 

Из Девето пътешествие, „Бащата на 
нещата“, Любчо Иванов 
„Единственото между душата и тялото, 
постигнато в болка и беда, ражда крила на 
които прелиташ Пътя си успешно.“ 

Из Десето пътешествие, „Бащата на 
нещата“, Любчо Иванов 
„Преситени, оядени и безчувствени търсим 
щастието си – напразно!“ 

Из Дванайсето пътешествие, „Баща-
та на нещата“, Любчо Иванов 
„Страхът е празна работа, но го разбираме 
чак когато си тръгваме от този свят!“ 

Из Тринайсето пътешествие, „Баща-
та на нещата“, Любчо Иванов 
„На Пътя да останеш завинаги трябва да 
проумяваш несъвършенството си.“ 

Из Петнайсето пътешествие, „Баща-
та на нещата“, Любчо Иванов 
„В мъглата на пространствата е необятната 
сила на Природата.“ 

Из Седемнайсето пътешествие, „Ба-
щата на нещата“, Любчо Иванов 
„Хармонията ражда хаоса.“ 

Из Осемнайсето пътешествие, „Ба-
щата на нещата“, Любчо Иванов 
„Хора под строй крачат към общата цел! 
Безумие! Даже някои пеят! Като пред зако-
ление!“ 

Из Двайсето пътешествие, „Бащата 
на нещата“, Любчо Иванов 
„Безспирен дъжд и вечен вятър няма!“ 

Из Двайсет и трето пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Не научаваш ли кое да изхвърлиш, тръгнал 
по Пътя, си обречен на безпътие.“ 

Из Двайсет и четвърто пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Пътят не може да остане без пътници.“ 

Из Двайсет и пето пътешествие, „Ба-
щата на нещата“, Любчо Иванов 
„И ако от твоя водовъртеж на взаимното 
отрицание оцелееш като хладнокръвен син 
на Бащата на нещата, ще изглеждаш грозно, 
като оголените от пороя дебели корени на 
вековно дърво. Но просто и истински – 
красив финал на края, преди изгрева на 
началото.“ 

Из Двайсет и осмо пътешествие, „Ба-
щата на нещата“, Любчо Иванов 
„Да оцелееш след смъртта, е признание на 
съдбата, че си оставил следата си по Пътя.“ 

Из Трийсет и трето пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
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„Силната мисъл кротува в мъдрата тишина 
на душата. Нежността е победителят над 
всяка груба сила.“ 

Из Трийсет и шесто пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Да се докоснеш до смисъла на това което 
правиш, е като да се събудиш след кошмар 
и да разбереш че си жив.“ 

Из Трийсет и девето пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Видимото и невидимото, двете неизменни 
страни на Цялото.“ 

Из Четирийсето пътешествие, „Ба-
щата на нещата“, Любчо Иванов 
„Всички вървим нанякъде. Вървим и не 
знаем докъде сме стигнали.“ 

Из Четирийсет и първо пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Изкачването нагоре има край. Слизането 
надолу е до дъното.“ 

Из Четирийсет и второ пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Невидимото е същността на видимото.“ 

Из Четирийсет и трето пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Всяка победа в ежедневната надпревара е 
измамна.“ 

Из Четирийсет и пето пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Влезеш ли тихо в света на другите, ще 
докоснеш мечтите им.“ 

Из Четирийсет и девето пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„От коя страна на неизбежното заставаш 
сам решаваш.“ 

Из Петдесето пътешествие, „Бащата 
на нещата“, Любчо Иванов 
„Това е надеждата, че ще оцелеят и стигнат 
помъдрели и щастливи до естествения край 
на Пътя си и прекрачат в новите измерения 
на Вселената.“ 

Из Петдесет и четвърто пътешест-
вие, „Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Не е известно да е имало нито вечно сво-
бодни, нито вечно заробени.“ 
        Из Петдесет и седмото пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Най-често провалът идва накрая.“ 

Из Шейсет и четвърто пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

„Думите, разбираеми или не, са казани от 
някого, а следването им е въпрос на избор.“ 

Из Седемдесето пътешествие, „Ба-
щата на нещата“, Любчо Иванов 
„Грешката е човешка направа. По Пътя е 
пълно с въпроси, на които не знаеш отгово-
рите.“ 

Из Седемдесет и първо пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„И да продължиш без страх, и да спреш 
навреме, се изисква смелост.“ 

Из Седемдесет и трето пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
„Палачът също е пътник по Пътя, но печели 
хляба си като изпълнява смъртните присъди 
на осъдените други пътници.“ 

Из Седемдесет и четвъртото пъте-
шествие, „Бащата на нещата“, Любчо 
Иванов 
„Мъдрецът не е лъжец и лъжецът не е мъд-
рец.“ 

Из Осемдесето пътешествие, „Баща-
та на нещата“, Любчо Иванов 
„Храмът приема мнозина, но малцина от 
него си тръгват избрани.“ 

Из Осемдесет и първо пътешествие, 
„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

Пловдив, 15 януари 2023 г. 
проф. д. н. Венелин Терзиев 
 

„Бащата на нещата“ представлява пое-
тично-художествена интерпретация по  
„Книга за пътя и постигането“ („Дао Дъ 
Дзин“) на основоположника на даоиската 
философия Лао Дзъ. Несъмнено, да интерп-
ретираш този древен трактат за Дао и да 
изведеш прозренията си в осезаема за чове-
ка форма означава да се отдадеш на 
непосилно, безкрайно пътешествие на духа. 
Да интерпретираш „Дао Дъ Дзин“ е личен, 
съкровен акт на максимално мобилизиране 
на всички сетива и изразни умения, при това 
искрено и безусловно споделен без очакване 
да бъдеш разбран. Да интерпретираш „Дао 
Дъ Дзин“ означава още да съумееш да про-
вокираш съвременниците си да обърнат 
поглед към този древен китайски трактат и 
да се отдадат на своето лично преживяване, 
защото то е най-ценното. – бел. на авт. 
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ЧОВЕК. АНТОЛОГИЯ НА  
БЪЛГАРСКОТО ХАЙКУ В САЩ  

 

ДИМИТЪР АНАКИЕВ 
 

Пред читателя е антология на българс-
кото хайку. 

Поетите, които са написали тези произ-
ведения, се разделят доста ясно на две 
групи: тези, чиято кариера се е състояла 
предимно през двадесети век, и тези, които 
са писали предимно през двадесет и първи. 

Случайно или не, аз и Джим Кейшан 
участвахме в основаването на Българския 
хайку клуб през 2000 г.: точно на раздели-
телната точка и на двете групи. Първата 
група пише хайку преди влиянието на 
интернет; хайку дейността на втората гру-
па е до голяма степен белязана от него. 

Характерно за първата група е, че имат 
по-малък достъп до информация за хайку; 
може би затова са подходили към формата 
с пълна авторска свобода, както е обичайно 
в литературата, независимо от литератур-
ната форма. Втората група, от друга 
страна, проявява ориентация, породена от 
излагането на интернет. Практиката на тази 
група е доминирана предимно от хайку 
културата, съсредоточена в английския 
език. 

Всяко изкуство и литература служи за 
изразяване на идеи, включително хайку 
литературата. Когато избирах стихотворе-
ния, основната ми задача беше да 
разгледам тези идеи и да ги подбера въз 
основа на тяхната оригиналност и емоцио-
нална дълбочина. Постоянно имах предвид 
двата критерия, вече определени от 
Башьо: „поетична истина“ и „допълни-
телно значение“ (метафора). 

Когато определях формата на хайку се 
придържах към основния стандарт за кул-
турен обмен, предписан от Между-
народната P.E.N.: „всички форми са уни-
версални, всички култури са равни“. Което 
означава, че смятах за хайку форма от 5-7-5 
срички със задължително спазване на 

институцията на „поетичен лиценз“, която 
позволява на всеки автор да адаптира фор-
мата към своите изразителни нужди. 

Ясно е, че японските културни стерео-
типи, като senryū, kigo или shasei не могат 
да бъдат решаващи при разглеждането на 
българското хайку, особено след като тези 
стереотипи не са част от дефиницията на 
хайку в Япония, а повече или по-малко 
представляват естетически тенденции, 
характерни за различни културни полити-
ки (например senryū изобщо не съществува 
в епохата Башьо, kigo е маргинална техни-
ка и дори самият термин haiku произхожда 
много векове по-късно). 

Колекцията включва 75 автора, предс-
тавени с по едно хайку. Възрастта на 
авторите варира от 14 до 80 години, докато 
времето за създаване на определени хайку 
е около 1200 години (благодарение на едно 
хайку, изключително важно, но повече за 
това – по-късно). 

Бих казал, че тази сбирка с българско 
хайку ясно откроява трите най-ярки харак-
теристики на българските автори, а именно 
анимизъм, митология и традиционализъм, 
а веднага след това въображението и жи-
вописността на израза. 

Българската култура, подобно на япон-
ската, е „култура на сърцето“. 

В този смисъл българското хайку се 
различава от това, което обикновено смя-
таме за „западно хайку“, т.е. хайку, което е 
продукт на една рационална култура. 
Трябва също така да се отбележи, че Бъл-
гария е най-старата съвременна европейска 
държава — основана през 681 г. от хан 
Аспарух — и българският народ и нация са 
творци на култура: кирилицата, създадена 
в утробата на ранносредновековната бъл-
гарска държава, която се простира на три 
морета, се използва днес от около 250 
милиона души по света, които говорят 
предимно славянски и тюркски езици. 

Затова не е изненадващо, че „език“, 
„азбука“, „писмо“ и „йероглиф“ са чести 
теми на българските хайку поети. Това са 
все черти на българската култура, които 
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намират място в българското хайку и кои-
то го правят специфичен, а може би и 
място от особен интерес в днешното меж-
дународно хайку. 
 

Човек и добре 
да живее, умира 
и друг се ражда. 

— хан Омуртаг (822) 
 

Повърхностните критици, склонни към 
стереотипно мислене, не успяха да видят в 
хайку на този владетел трите идеи, които 
са присъщи на хайку: безкористност, пре-
раждане и кръговрат на времето. 

Това хайку е забелязано в известния 
Търновски надпис от поета Димитър Сте-
фанов. Пътят му до днешните поети беше 
сложен: първо беше написан (изсечен) на 
древен български с руни върху кожа, след 
това преведен на гръцки („lingua franca“ от 
онази епоха) и издълбан в камък, и накрая 
преведен от гръцки на днешния български. 

Щастливото обстоятелство, че е запа-
зен е, че е написан от владетеля, така че е 
могъл да бъде изсечен в камък. Не знаем 
колко подобни записи върху кожа са изгу-
бени. Интересното е, че в днешния 
български език той има 17 срички. 

За първи път публикувах това хайку (на 
английски) в началото на века в един от 
първите броеве на японското списание 
Ginyu. В днешната българска литература 
има две форми: като 5-7-5 от Димитър 
Стефанов и като свободна форма от Едвин 
Сугарев. 
 

Седем пъти дявол и седем пъти бог* – 
отрова от лютиче потича по мъха 
на средната линия на тялото ми 

            —    Венелина Петкова 
*Популярна българска песен на Васил 

Найденов. 
Изразът и понятието гендай хайку 

(съвременно хайку) идва в България с 83 
години закъснение, но българските поети 
пишат хайку, които по своя дух и характер 
са пълен еквивалент на най-добрите японс-
ки гендай поети. Символната плътност на 
хайкуто на Венелина Петкова много на-

помня на известното хайку на Канеко Тота 
и като че ли споделят една и съща емоция: 
 

Японска слива цъфти в моето езеро: 
синя акула плува навсякъде, сянката на 
тигър до нея 
през градината толкова черна. 

— Тота Канеко 
 

В пантеона на българските хайку поети 
природата е върховно божество, а офици-
алната църква е само рамка, в която се 
проявяват религиозните идеи. Много често 
обаче единението с природата няма нищо 
общо с официалната идеология на църква-
та. Въпреки това е интересно да се разгледа 
взаимовръзката между религиозните сте-
реотипи и преклонението пред природата в 
българското хайку. Следните три хайку 
показват прекрасно тази връзка: 
 

Пеперуда 
прикована с карфица – 
нова Голгота 

             Димитър Стефанов 
 

пълнолуние 
бухалът на църквата 
с ореол 

                    Людмила Христова 
 

Коледа 
Луната дава половин пита 
на самотници 

                    Даниела Симеоновска 
 

За разлика от западния хайку поет, кой-
то по правило се ограничава до 
индивидуалната си реалност, като единст-
вена реалност, българският хайку поет като 
цяло няма такива ограничения. Ето защо 
хайкуто на българските хайку поети често 
е космогонично и по правило митологич-
но. Митологичното измерение ще 
разпознаем в хайкуто на четиринадесего-
дишната Дария Георгиева, Силва 
Парушева поставя като свой поетичен 
фокус континентите, а хайкуто на Стефан 
Гечев е едно от любимите ми в този сбор-
ник: 
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ако погледна тъмнината 
с празна усмивка 
ще видя ли себе си? 

            Дария Георгиева 
 

Континентите 
са корабокрушеници 
в сълзата на Бога. 

                 Силвия Парушева 
 

Когато 
камъните се събудят, 
как ще се оправдаем? 

                Стефан Гечев 
 

Също така проявите на колективен дух 
са често срещани сред българските хайку 
поети. Оставям по-подробен преглед на 
този важен аспект за по-задълбочен и по-
дълъг анализ и тук изброявам три интерес-
ни хайку само като пример: 
 

Изричам думи 
от устата на хиляди 
предщественици, 

             Никола Стойчев – Жнеполен 
 

стара черга 
езикът 
на няколко поколения 

             Зорница Харизанова 
 

Стрела да метнем 
сърцето на водача 
да оживее. 

                  Елена Диварова 
 

За българското хайку остава много не-
доизказано. Надявам се този кратък 
преглед да бъде насърчение за читателя. 

 

27.08.2022 
Димитър Анакиев, съставител 

 

ЗА „ДЪГА ЗА ВЕЧЕРЯ“ 
 

МАРИН КОЛЕВ 
 

Добрина Симова е поетеса, която пише 
интересно и талантливо, активно публику-
ва и издава книги. Неслучайно откриваме 
името ѝ в най-авторитетните литературни 
издания: Нова българска литература 
/Хумор и сатира, Поезия/, Пламък, Под 
лъчите на слънцето /КБП/, Светопис, Мос-
тове, Вярност, Първа и Втора антология на 
българската апева и др. Тя с голям успех 
експериментира и в различни форми и 
жанрове на поезията. Преди 15 години 
участва в сборникк „SMS поезия”/НДК/, 
чел съм от нея и Хайку. Преди година и 
половина никак не се учудих, когато ми 
изпрати повече от 250 апеви за мнение… 

Много трудно се „меси” поетично тес-
то от 15 срички на 5 реда, така че да има 
логически смисъл, идея, образност, отно-
сителна завършеност. 
 

 
 
В апевите на Добрина Симова има и 

нещо повече, рима и ритъм, а то не е никак 
лесно за постигане в кратката форма. „По-
гачата от апеви”, която е опекла 
талантливата поетеса, е втасала добре, има 
вкус на любов, доброта, въображаем образ 
на дъга и ще засити гладния естетически 
вкус и на най-капризните ценители на това 
трудно поетично изкуство. 

Още първите „хапки” апеви те карат да 
се замислиш, да се развълнуваш, да се 
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почувстваш по-добър и по-уверен в себе 
си, по-философски вглъбен. Откривам 
странни, романтични, красиви и простран-
ствени възприятия, създаващи разни 
асоциации. В книгата има апеви за годиш-
ните времена, за празници и делници, за 
любов и омраза, за живот и смърт, за прия-
телство и предателство, за истини и лъжи, 
за литературни герои и по стихове на бъл-
гарски класици, за сърца и звезди, за 
небесни светила, за морски и земни обита-
тели, за начало и край, за Ад и Рай. 

Написана е талантливо, красиво, зара-
зяваща с истини. 

От поетичното и образно богатство ни 
пленяват и се запомнят: живот – чипровски 
килим, нощ – златокоса и мамината кокича 
усмивка, Моканина – надеждотворец, же-
ната – подмладяваща, скала, мъжът –въл-
ноходец, съкровище – прастародавно, бол-
ка – впепелявяща, страст – свръхнепри-
лична, алиби – неприказващо, здрач –не-
предсказуем, светкавица – любвеобилна и 
слънцекоса девойка, молитва – съжи-
вяваща, дружба – откривателка, дъждът – 
изповедник, съчувствия – вятърничави. 

Неповторими и интересни, въздейст-
ващи и метафорични, смели и оригинални 
са тези образи, провокиращи сетивата и 
съвестта ни! 

Лирическата героиня отваря вратата на 
надеждата за любимия, дава му криле да 
открие нов остров, да долети в облаците 
при нея, да светят заедно с целувка в сът-
ворения Рай… 

Добрина Симова експериментира не 
само създавайки нови образи-думи, но с 
успех и различни апеви – от пет думи: 

Тез, / листи, / писани…/ Съкровище – / 
прастародавно. 

Гирлянд от апеви: По известни произ-
ведения: 

 

Те 
търсят 
баница 
със мекото. 
Аритметика?! 
Но 

тя… е 
тъй слаба, 
щом не искат 
да ценят хляба! 
 

Все 
с бяла 
Надежда 
в лястовица 
се заглеждаме! 
 

Там, „все по теля“, 
в Моканина 
ще търсим 
светъл 
лъч! 
 

Обърната апева /пумпал/: 
 

С таз корупция 
бори се ти, 
Ахиле, 
гневни 
днес! 
 

(По Омир) 
 

Огледални апеви: 
 

Ти, 
не си, 
запомни, 
важен център 
на Вселената! 
На Вселената, 
важен център 
запомни, 
не си, 
ти. 
 

Драги читатели, убеден съм ще открие-
те своя лъч надежда в книгата на Добрина 
Симова „ Дъга за вечеря” и в успеха ѝ! 

* 
Поетичната книга на Добрина Симова 

излиза със знака на столичното издател-
ство WINI 1837 през  2022 г. Художник на 
изданието е Константин Костов, а ре-
дактор и автор на предговора е поетът 
Димитър Милов. 

 

редакционна бележка 



Списание „Картини с думи и багри” брой 1/2023 

 

95 

 

 

ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ/ФИЛОСОФИЯ НА 

ИЗКУСТВОТО 
 

СТЕФАН МАЛАРМЕ 
 

Стефан Маларме, роден като Étienne 
Mallarmé на 18.03.1842 г. в Париж, Фран-
ция е един от най-великите френски поети, 
сред вдъхновителите на литературния 
символизъм. Поезията му се отличава с 
изисканост и музикалност. Сред най-
известните му произведения са „Следобе-
дът на един фавън“ и „Гробът на Едгар 
По“. За първи път е преведен в България от 
Гео Милев, който публикува през 1915 г. 
на незавършената му поема „Иродиада“ . 

Макар името му да е всеизвестно, ин-
формацията за него у нас е оскъдна. 
Години след превода на Гео Милев, отдел-
ни произведения на Маларме са 
включвани в общи издания, посветени на 
френската поезия, като „Френски поети“, 
съставител Пенчо Симов /от поредицата 
„Световна класика“/, 1978 г., „Френски 
поети сюрреалисти“, съставител Стефан 
Гечев, 1987 г. и др. 

„Стефан Маларме. Поезия“, второ, 
преработено и допълнено издание с под-
бор, предговор и превод от френски на 
Кирил Кадийски, изд. ИК „Нов Златорог“ е 
достъпен в интернет. Кирил Кадийски 
помества в края на книгата и подробна 
биографична справка за житейския и твор-
чески път на поета – „Живот в дати“. 

Умира на 09.09.1898 г. във Вюлен сюр 
Сен, Франция. 

 
 

 
 

портрет на Стефан Маларме, худ. Едуар Мане 
/23.01.1832 г. – 30.04.1883 г. / 

 

СТЕФАН МАЛАРМЕ 
 

ГЕО МИЛЕВ 
 

Всемирната поезия не познава друг 
учител, около когото с искрено страхопо-
читание да са стояли събрани всички поети 
на едно младо поколение, заслушани в 
пророческите му думи: както някога, във 
времената на великите учители – Буда, 
Платон, Исус, Апостолите. Среда, салон 
Маларме: забулен от дима на своята зна-
менита лула – неговите бавни думи са 
разкривали видението на едно ново изкус-
тво: откровение на бъдещето. 

Името Маларме е – епоха и начало: 
епохата на символизма; началото на пос-
тигнатия художествен идеал. 

Делото на Маларме е – дело и желание: 
неговата поезия и неговата естетика. Дело-
то на Маларме – стихове и проза – е устрем 
на неговото желание към образа на абсо-
лютната поезия – абсолютното изкуство. 

Поезията на Стефан Маларме е възв-
ръщане на художественото творчество към 
първоизточника на всяко творчество: кос-
мосът и космическите елементи: идеите. 
Неговите поеми чрез нагледни образи, 
съчетани от звук и видение – довеждат 
душата непосредно пред лицето на Безк-
райното. Тук има и „декаданс“, и 
„мистика“. Бялата и здрачна поезия на 

https://chitanka.info/book/283-poezija
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Стефан Маларме е може би най-
благородният израз на всеки „декаданс“ 
(декаданс на реалността под мистичния 
шум на бляновете!). 

Живот и Дело са едно у Маларме: ху-
дожественото видение. 

Видението е бяло изваяние. Красота 
сред прозрачност. Безплоден метал – безс-
трастно злато; безплодно: 

– злато девствено, без мирис, 
в жестокия свой блясък, в свойта 

бледност, 
едни с мраза безплоден на метала. – 
„Идеята за девствеността“ – логичен 

плод на еклезиаста и всяко обезверяване на 
действителността – крие в себе си смисъла 
на изкуството; нещо повече: на всеки висш 
живот: безплодно, безцелно: Съм. Битие 
без социално приложение:  

Абсолют: 
– Нито искам аз 
човешко нещо – мрамор аз. – 
„Идеята за девствеността“– презрение 

на всяка материална действителност – се 
доразвива и слива с идеята за смъртта: 
последната безплодност, последния абсо-
лют. Това е образът на живота у Маларме – 
и образът на изкуството. Животът и изкус-
твото са едно: красота в себе си – и една 
тяхна цел: смърт в себе си. 

От това гледище диалогът „Иродиада“ 
е средоточие в поезията на Маларме, об-
разно формулирана в стихотворението 
„Prose pour Esseintes“, което един критик 
(А. Тhibaudet) нарича l’art poetique на Ма-
ларме. В диалога „Иродиада“, в идеята за 
девствеността, са включени всички худо-
жествени извори и всички елементи на 
художествено творчество, от които Ма-
ларме създава своята поезия: изискаността 
на стиха и езика, склонността към старин-
ното, любовта към жилището със старите 
мобили (и бягството от живия лазур на 
външната природа) и най-сетне: самовлас-
тието на словото в поезията, като 
единствен път за постигане на стилизиран 
художествен ефект. 

Простолюдната легенда на Маларме е 
стилизирана в епитета „тъмен поет“ (un 
auteur difficile). Това казва Емил Фаге, 
Брюнетиер заявява, че „не можал да го 
разбере“, а англичанинът Edmund Gosse се 
„мъчи“ да го разбере... Маларме е „тъмен 
поет“ за ония, които не могат да видят – и 
искат да видят в художественото произве-
дение само известен факт. За Маларме 
обаче – от художественото гледище – е 
презряно намерението на художника – 
поет, живописец, музикант – да изобрази в 
своето творение веществения факт; не 
факта – а смисъла, душата на факта: идея-
та. Това – по примера на музиката – той 
иска да изобрази само чрез едно истинско 
художествено средство: словесния образ; 
Словото – като съчетание на известно 
пластическо видение (понятието) и самият 
звук (музиката) на словото. Съчетанието на 
ред такива словесни образи създава (мате-
риализира като видение) идеята. Така че: 
една поема на Маларме изглежда като 
произволно съчетание на много откъслеч-
ни – без видима логична връзка – словесни 
образи, които обаче тънкото чувство – 
интуицията – свързва в едно цялостно 
видение: словесен образ на една идея. 
Художествената техника в поемите на 
Стефан Маларме е основана, така да се 
каже, върху музикалния закон на контра-
пункта; защото по друг начин не може да 
се изрази – или събуди – известно видение 
из кръга на Абсолютното. 

Към тази (мистична в основата си) цел 
е бил насочен устремът на Маларме. Него-
вото дело е борба за завоюване на тази цел: 
поемите му, а също и естетическите му 
статии. Те – естетическите статии на Ма-
ларме – не са тълкуване на „тъмната“ му 
поезия, а – борба за своето изкуство: борба 
за неговото освобождение из оковите на 
слепия веществен реализъм. В критически-
те статии на Маларме се намират златни 
букви за всяко антиреалистично изкуство. 

Затова Стефан Маларме стана средото-
чие на оная литературна школа, която 
излезе в открита борба срещу реализма – 
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плод на материализма на XIX век: Симво-
лизма – а днес, когато тази школа не 
съществува вече, остана – Маларме – като 
първоизточник на цялото съвременно 
изкуство – тласък на неговото сегашно и 
бъдещо развитие. Безбройните школи в 
днешната поезия и живопис, събрани под 
общото име „Експресионизъм“, черпят от 
Маларме сила за своя устрем към общата, 
последна цел на изкуството: постигнатия 
художествен идеал. 

 

Гео Милев  /15.01.895 г. – 15.05.1925 г./ 
 

ВИДЕНИЕ 
 

Луната беше тъжна. Блудящи серафими, 
през сълзи, с лък в ръката, в покоя на незрими, 
цветя изтръгват, ронят из морни виолини 
въздишки бели над цветя лазурносини. 
- Деня на твойта първа целувка благославям, 
мечтите ми – в тях скрити мъчения долавям – 
опиваха се мъдро с парфюма на печали, 
които биха щедро, завинаги отдали 
беритбата от Блян на жадното сърце. 
И аз блуждаех, бавно, с отпуснати ръце, 
през улицата пуста, когато в миг пред мене, 
със слънце във косите – предвечерно видение – 
съзрях те аз – и мислех, че виждам мойта фея, 
която отминава над сънищата златни 
на моето детинство, с усмивка, и пилея 
сняг от букети бели – звездици ароматни. 

 

превод Гео Милев 
 

ЛАЗУР 
 

На вечния Лазур сияйната насмешка 
потиска – сред цветята тъй чезнеш отмалял – 
поета слаб, проклел и дарбата си тежка 
в безплодната пустиня на земната Печал. 

 

Аз бягам – но къде? – и чувствам как в душата 
наднича по-досаден, по-страшен в тоя свят 
от угризение… Коя ли нощ развята 
да хвърля – жалка дрипа – връз присмеха злорад. 

 

Мъгли, настъпвайте! Размятайте парцали; 
с унила влажна пепел от студ и мрачина 
оловните блата на есента засяли, 
схлупете пак над всичко таван от тишина. 
 

И ти – излез навън от Лета с блатна тиня, 
о, Скръб, и с тия бледи тръстики и калта, 
в небето затъкни отново всяка синя 
огромна дупка — дело на злобните ята. 

 

И още! Тъжните комини с всички сили 
да бълват дим, да вдигат студен летящ зандан 
от сажди, с ужаса си черен ослепили 
и слънцето – болника безкръвен, изтерзан! 

 

Небето – мъртво е! О, земна твърд – опора, 
забрава дай за всичко – и Грях, и Идеал – 
на мъченика клет, потеглил към обора 
с човешкия добитък, глава на завет сврял. 
 

А щом и моята глава е пуста – в нея 
е кухо като в празен буркан от евтин грим! – 
не ще натруфя аз скърбящата идея 
и ще зова с прозявка съня невъзмутим. 
 

Уви! Всесилният Лазур – аз чувам – пее 
в камбаните. Гласът му кънти, мой дух злочест, 
и с живия метал ни стряска и пилее 
победата си злобна – о, синя благовест! 

  

Лети в мъглата той и днес, от меч по-точен, 
агонията твоя сече; какъв абсурд – 
да бягаш в своя бунт безплоден и порочен! 
Обсебен съм. Лазурът! Лазур! Лазур! Лазур! 
 

ЗАПРОЛЕТЯВАНЕ 
 

Болнава, тъжна, пак се справи пролетта 
със зимата — сезон на чистото изкуство, 
и в мойто същество с унила кръв, без чувство, 
в прозявка дълга се разтяга леността. 
 

Сред черепа ми здрач безцветен леденее 
като в запуснат склеп, с вериги окован, 
и скитам натъжен след своя смътен блян 
в полето, дето сок се пени и лудее, 
 

и падам, подивял от тръпен аромат, 
и легнал ничком, гроб копая за мечтата, 
загризал топла пръст под люляк с дъхав цвят, 
 

и чакам повален скръбта да отлети… 
Лазурът над плета се смее и зората 
от цъфнали ята със слънцето цвърти. 
 

превод Кирил Кадийски 
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„СТО ГОДИНИ ЛЮБОВ“6 
 

СИЛВА ВАСИЛЕВА 
 

Мара Белчева – вдъхновена от любов 
 

 „Крада“ заглавието на стихосбирка с 
любовна лирика, в която преди повече от 
20 години прочетох стихове, които ми 
помогнаха да срещна и разпозная една по-
различна и някак много по-близка ми Мара 
Белчева. „Крада“ заглавието не защото 
трудно може да се измисли друго – живо-
тът и харизмата на тази уникална жена 
предлагат множество сюжети, достойни за 
заглавия над съществуващите. А защото 
именно тази нейна харизма е дамгосала 
живота ѝ и го е превърнала в единица 
мярка за любов и отдаденост. До степен, че 
когато потърсим материали за нея, ни 
залива поток от статии и публикации, 
свързани с щастливите ѝ или нещастни 
любови. И толкова малко за поетесата 
Мара Белчева. 

Същевременно, благодарение на своето 
отношение към света, тя присъства в бъл-
гарското литературно пространство по 
един невъзможен за разколебаване начин. 
И това е присъствие, без което културната 
ни история би била значително по-бедна и 
непълна.  

Родена на 8 септември 1868 година в 
Севлиево в семейството на Иваница хаджи 
Ангелов. Получава изключително високо 
не само за времето си образование. Завър-
шва гимназия във Велико Търново и 
продължава образованието си във Виена. 
След тригодишен престой се връща в Бъл-
гария, заради смъртта на баща си. Няколко 
години е учителка в Русе и София. През 
1886 г. се омъжва за Христо Белчев, поли-
тик от Народнолибералната партия, който 
през 1891 г. е убит при опит за покушение 
срещу министър-председателя Стефан 

                                                                        
6 Сто години любов : Бълг. женска любовна 

лирика XX век : Антология / Състав. 

Димитър Танев. София : Зелена вълна, 2000  

Стамболов. Останала вдовица, изключи-
телно красивата и интелигентна Мара 
Белчева за кратко е придворна дама в дво-
реца. През 1903 година среща Пенчо Сла-
вейков и става негова спътница до края на 
живота му през 1912 година 

Благодарение на езиците, които владее, 
но и на безкрайното си любопитство и 
отворени за света очи, тя успява да се за-
познае от първа ръка с творчеството както 
на класическите, така и на модерните авто-
ри. Не е случайно, че именно на нея 
дължим един от най-добрите преводи на 
Фридрих Ницше и Герхарт Хауптман.  

 

В душата ми хайдушки се примъкват 
нехармонични звукове отвън; 
и в нейната света светих замръкват 
и късат те цвета на нейний сън. 
 

И от сиянието й озарени 
- вълни смирени в лунна светлина - 
затихват звуковете победени 
в непобедимата й тишина. 
 

Мара Белчева публикува за пръв път в 
периодичния печат през 1907 г. Първата ѝ 
стихосбирка „На прага стъпки“, излиза 
през 1918 г. Макар и положителни крити-
ческите рецензии на Владимир Василев и 
Васил Пундев не успяват да надскочат 
общоприетото за поетесата мнение – не-
достъпна красавица, „съпруга на Христо 
Белчев“ и „муза на Пенчо Славейков“, като 
наблягат именно на сходството в стиховете 
ѝ със Славейкова поетика. Едва година по-
късно в сп. „Лиспопад“ излиза критическа 
статия на Владимир Минев, който подчер-
тава самостоятелния поетически глас и 
креативност на поетесата. 

Да можех в шепи да ти донеса аз про-
летта! 

В загадъчно-нежната поезия на Мара 
Белчева прозира любовта на жената и 
отношението към любимия човек, изгра-
дено на взаимност и тиха мечтателност. И 
да, в творбите ѝ определено могат да се 
открият белезите на Славейковия стих. Но 
кой на кого е повлиял – трудно е да се 
каже. Любовта между тях е изключително 
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благотворна и за двамата. Сам Пенчо Сла-
вейков признава, че „Кървава песен“ – 
творбата, за която е номиниран за Нобело-
ва награда, е сътворена по желание на 
Мара Белчева. „Шведската академия се 
намира пред щастливи и съвсем необикно-
вени обстоятелства да може да представи 
пред Европа един безспорно голям поет, 
при който може да се констатира наличие-
то на поетически шедьовър – „Кървава 
песен“ – гласи част от текста на Алфред 
Йенсен, който номинира Пенчо Славейков 
за литературното отличие. 

Поетът пък, от своя страна, я запознава 
с най-известните по онова време интелек-
туалци и я насърчава да пише и пре-
вежда. Подтиквана и напътствана от него 
тя превежда, пише стихове и все повече 
придобива популярност не само в Бълга-
рия, но и в Европа, като поетеса и пре-
водачка. Любовта им помага да се издигнат 
над дребнотемието и злословието. Неразб-
рани и отхвърлени, обсъждани и осъждани, 
„общественото мнение“ много повече са 
занимава с жълтините около името ѝ, не-
жели да вникне с красотата на сътвореното 
от поетесата. 
 

Душата ми отново посети 
и в есента Великден ми донесе! 
И свeтъл звон в тъмата се разнесе, - 
крило на херувим над нас лети. 
 

Във втората си книга „Сонети“, изда-
дена през 1925 г. Мара Белчева продъл-
жава да търси духовния път, който да я 
направи свободна чрез и във вярата. Всич-
ки съмнения, болки и упреци вече са само 
част от онова „отвъд“, което е и път, и 
просветление, а доктрината на любовта е 
призмата, през която се измерва човешкото 
ни съществуване. 

След кончината на Пенчо Славейков, 
съкрушена от скръб Мара Белчева прекар-
ва дълги години в странство. Когато се 
завръща в България, освен увлечението си 
по дъновизма, тя се отдава на това да ут-
върди и канонизира в пантеона на 
българската литература поета. Отдадена на 

своята любов тя с достойнство и вроден 
аристократизъм приема орисията да бъде 
„спътница“ и „муза“. Но и да не изгуби 
това, което душата ѝ диктува:  
Когато бях за погледа им празник, 
весталка, неразбулена мечта 
не се докосваха до мен съблазни, 
гнездото си аз свивах в песента. 

Година след смъртта на Славейков 
Белчева е милосърдна сестра по време на 
Междусъюзническата война, а по-късно и 
учителка. 

Наред с философските и религиозни 
стихове тя е една от българските поетеси, в 
чиито стихове намират отражение и вой-
ните. Но и в тях националните и социални 
проблеми са видени през призмата на фи-
лософското омиротворение и съпричаст-
ност. Страданието е част от изпитанието, 
което Бог изпраща на България 

 

След бурята затишйе ще настане. 
И върху техний гроб едничък кръст 
небото ще побий и там застане. 
И черната с кръв напоена пръст 
оралото ще заоре отново. 
Ще бликнат хлебородни класове, - 
ще хранят поколението ново 
с яда към неговите врагове. 

 

Отива си от този свят на 16 март 1937 г. 
в унизителна бедност, но все така горда и 
неподвластна на времето. Мара Белчева – 
безсмъртен образ на любовта, която въз-
вишава и въздига.  
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ПОЗИЦИЯ 
 

ИЗМЕРЕНИЯ НА СВОБОДАТА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

03.03.2023 – 

ИЗМЕРЕНИЯТА НА СВОБОДАТА 
 

Вали дъжд, мокър, зъзнещ. 
Други са на площада, други веят зна-

мена и не ме интересува какви са. 
Днес искам само моята свобода. 
Уморих се да бъда различен. 
Уморих се, но свободата е това – 
да казваш високо каквото мислиш. 
 

03.03.1990 – ЩО Е БЛАГОДАРНОСТ 
 

Заваля сняг. Мокър, зъзнещ.  
Стояхме скупчени около храма „Св. 

Александър Невски“. Валеше снегът, сти-
чаше се по лицата ни. Стояхме уморени и 
пресипнало викахме и напрегнато слушах-
ме ораторите си. Вееха се българските 
знамена над площада. 3-ти март… 

 Вееха се българските знамена под 
уличните лампи – две по две, в старите 
халки, предназначени за чужди знамена. 

Трудно ми е да пиша за 3-ти март. 
Властниците отново избързаха и ни 

подариха онова, което се страхуваха, че 
ще спечелим. Поднесоха ни го, новия наци-
онален празник – с подходящо слово за 
благодарност и вечна вярност. Поднесоха 
ни го – претекст за нова порция лъжи. 

Трудно ми е да мисля за 3-ти март. За 
оня 3-ти март, отпреди 112 години; за 3-
ти март днес. 

Този ден винаги е имал двояко значение 
за народа ни и за историята ни. Денят, в 
който две воюващи държави сключват 
мирен договор и българските земи от 
владение на победената минават под 
контрола на победилата. Трудно ми е 
пиша за 3-ти март – невежество сковава 
мисълта ми. 

Тихо пада снегът над измръзналото 
множество.  

Мокри косите и лицата ни.  
Засипва ни – отново сме сковани в 

мраз. И слушаме уроци по история – от 
някои изстрадани, от други подозирани. 

Лесно е да викаш „долу!”. Трудно е да 
изградиш разрушеното от тези, които 
трябва да отидат долу. 

Мокър 3-ти март. Накара ни да мис-
лим. Не се изчистват задръстени души и 
умове със сняг. Валеше сняг върху главата 
ми… 

… За мене 3-ти март е ден на благо-
дарността. Но – що е “благодарност”? 
Учили са ни – благодарността е благород-
но чувство. И трябва да сме благодарни. 
Но… Винаги ли трябва да сме благодарни? 
Кому и за какво? 

За мене 3-ти март е ден на благодар-
ността.  

Отдавна мисля – що е благодарност? 
Кой може да благодари? Кому? Защо? 

Може да се благодари на безкористния. 
За свобода – от свобода. За храброст – от 
признание. За жертви – с преклонение. 

Но 3-ти март не е ден на тази благо-
дарност.  

Защото благодарността на слабия 
към силния се нарича раболепие. Защото 
несвободният, когато е благодарен е по-
корен. Благодарността се превръща в 
средство за подчиняване, за обезличаване, 
за унижаване. И благодарните започват 
да мразят. 

3-ти март, Денят на Свободата… 
Вали сняг върху главата ми и не зная – да 
се радвам ли, да плача ли… 

Има чистилище преди рая… 
 

Габриела Цанева, „Реши се и ще си 
свободен“, изд. „Весела Люцканова“, 2001, 
изд. gabriell-e-lit, 2019, 2021 

 

Твърде дълго стоим в Чистилището, 
забравихме Рая. 

Забравихме да мислим за Свободата… 
и за „Освобождението“. 
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Забравихме да разберем, че знак за ра-
венство между тях няма; защото „осво-
бождението“ не е свобода. Дадената сво-
бода не е свобода. И тук не говоря за 
Левски – „Който ни освободи – ще ни 
пороби“. Тук става дума за „усещането за 
свобода“. Усещането, че нищо дадено 
отвън, не е и не може да бъде вътрешна 
присъщност, като следствие от вътрешната 
необходимост. В този ред на мисли може 
да се разсъждава много, в много направле-
ния и посоки. 

Но ще спра до тук. До конкретната да-
та, обявена за национален празник на 
България през 1990-та. И до това – до кога 
е приемливо точно тази дата да бъде бъл-
гарски национален празник и кога става 
категорично неприемливо. 

Дали тогава, през 1990-та, 3-ти март бе 
„подарен от властниците“ или „извоюван 
от опозицията“ национален празник, вече е 
все едно. Този национален празник бе 
началото на нашето чистилище… Чисти-
лище, разбирано като преход от Ада към 
Рая, /не като „очистване“ на политическата 
съвест/. Чистилище, като преход от една 
система към друга, като периода на прек-
рачване от една орбита към друга. 
Чистилище, като процес на пренареждане 
на обществените приоритети и обществе-
ните нагласи. Един колеблив път, от 
самото начало пригоден, за да доведе до 
краха, който виждаме днес. 

Да, през 1990-та, този национален 
празник бе някак „по-достоен“, „по-
свободен“, по-наш, български, в сравнение 
със социалистическия – 9-ти септември… 

Тогава, през 1990-та, бе някак по-
приемливо, по-малко болезнено „да благо-
дарим“ на „Двойния освободител“ за по-
далечното „освобождение“. А всъщност, за 
онова, по-малко видимо поробване. Защо-
то тогава, през 1990-та – бе много ясно, че 
9-ти септември 1944 г. е ден на поробване 
и тогава, бе много важно този ден да не 
бъде повече национален празник. Но и 
тогава бе ясно, че докато държавната поли-
тика се върти около оста „благодарност“ 

към Русия, за България освобождение няма 
да има. Защото оставаше основното, клю-
човото унижение – „да бъдем благодарни“ 
за „освобождението“. В оня момент – да 
бъдем благодарни за „по-малкото зло“… 

И бяхме благодарни, и благодарихме… 
И бяхме почти щастливи, почти победите-
ли. 

И оттук тръгнаха още много злини. 
Защото започнахме, някак естествено, да се 
вкопчваме в идеята за „по-малкото зло“… 

И тръгнахме смело напред – да пропа-
даме към „по-малкото зло“ – без да търсим 
доброто. 

И всичко започна да се случва поло-
винчато, удушено, недородено. 

 

Твърде дълго стояхме в Чистилището, 
забравихме Рая. 

3-ти март 2022 не беше вече чистили-
ще, а връщане в ада. Гротесктно-болезнено 
бе в онзи ден, преди година, метафорично-
то коленичене на България пред 
окървавеното с невинна прясна кръв знаме 
на Русия. 

Да се празнува 3-ти март днес е позор. 
И ако преди година бе само и просто 

болезнено да благодарим на победителите 
в една война за победата им, в резултат на 
която сме получили възможността да съз-
дадем васалната си държава /по договор 
васална на Турция, негласно васална на 
Русия/, днес не е така. 

Защото имахме цяла година възмож-
ност да преосмислим историята си, да 
преосмислим позициите и нагласите си и 
да изпратим в миналото 3-ти март като 
национален празник. 

И вече не защото зад тази победа нико-
га не е стояло нещо повече от имперската 
политика на Русия да завладява. А защото 
тази политика продължава. 

Ако някой се съмнява в това – нека че-
те история. Ако му е трудно да чете 
история – нека гледа новини… 

И да благодари, ако може. 
Аз не мога. 
Аз не искам… 
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През изминалата година чаках търпе-
ливо – поне един политик, поне една 
политическа сила да поиска и да направи 
необходимото тази дата да не бъде повече 
национален празник на България. 

Никой не поиска официално да спрем 
да благодарим на националния си празник 
на една агресивна сила за това, че ни е 
завоювала… 

Да, може да се каже, че 3-ти март 1879 
г. е дата, свързана с възстановяването на 
държавността в българските земи, с възс-
тановяването на третата българска държава 
и е важен политически акт. Но възстановя-
ването на българската държавност е про-
цес, който тогава само е започнал. Процес, 
който още продължава.  

Да, трябва да отдадем почит към онези, 
които са положили ум, кръв и кости в 
основите на този процес. И трябва да пом-
ним. И трябва да благодарим, някой ден… 

Но благодарността е за свободния. 
Преди това – трябва да се освободим. 
Реши се, и ще бъдеш свободен… 
Но освобождението има и своите поли-

тически и социални измерения, то е не 
само акт на вътрешен избор. Политически-
ят акт на освобождението, днес, минава 
през отхвърлянето на 3-ти март като наци-
онален празник. 

Минава през това – политиците да нап-
равят своя избор. 

Минава през това – гражданите да пое-
мат своята отговорност. 

 

ЖИТЕЙСКИ И ФИЛОСОФСКИ 
ПРОЗРЕНИЯ 

 

КАТЯ ТОНЧЕВА 
 

* Миналото може да бъде стълба или 
клетка. 

* Недей да оставаш твърде дълго в 
мрака, но, също така, не се оставяй да те 
заслепи светлината... 

* Мисълта не познава никакви граници. 
Съществува само това, което мислиш, че 
знаеш и което мислиш, че не знаеш. 

* Добрият принцип е като добра научна 
теория – гъвкав, траен и стабилизиращ, 
когато светът се тресе от несигурност. 

* Тези, които нараняват другите хора, 
преди това са били наранени. 

* Върхът на планината изглежда по-
привлекателен от пътя до него. 

* Не ме интересува какво са правили 
мъртвите, а какво са оставили след себе си. 

* Ние сме любимците на еволюцията. 
Може би, затова, някои от нас са толкова 
капризни и изнежени. 

* Възхищавам се на балоните с хелий. 
Независимо колко ги дърпат надолу, про-
дължават да се стремят нагоре! 

* Проваляш се с всеки момент, в който 
мислиш, че се проваляш. Има шанс във 
всяка минута..... 

* Не позволявай на зимата да те заблу-
ди, че студът ще е завинаги; не позволявай 
на лятото да те заблуди, че винаги ще е 
топло. 

* Не можеш да избягаш, нито от сянка-
та, нито от слънцето. 

 

Катя Тончева, 18 г. 
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ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  
 

ГРАНИЧНОТО ИЗКУСТВО 
 

АПОСТОЛЪТ 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
СЕРГЕЙ ИВОЙЛОВ 

 

 
 

Портрет на Левски, худ. Сергей Ивойлов  
/16.02.1922 – 29.08.2011/ 

 

АПОСТОЛЪТ 
 

Да, отвъд думите 
е твоето име – 
в сълза 
от чиста и свята молитва, 
във хляба и виното. 
До тефтерчето – пищов и кама, 
до разпятието – черно бесило, 
във вярата – образ свещен, 

път и истина –  
отговор  
за големия смисъл. 
 

Апостоле!!! 
 

В теб да прозрем,  
да прогледнем през тъмното време – 
и макар в кривнал път заблудени,  
да не съхне дълбокият корен. 
Пак ще черпим юнашката сила, 
щом пред теб колиничим, 
щом със тебе говорим.  
Тъй те носим изконно в сърцето си 
като зрънце, в земята ни скрито, 
от което кълни и израства –  
и върви, и върви с вековете 
 

съдбата ни българска. 
 
* 
На 16 февруари в Галерия „Савчеви“ в 

Къща-музей „Дико Илиев“ в град Оряхово 
е открита Ретроспективна изложба на 
Сергей Ивоойлов,. Неговото творчество е 
представено от Любен Генов, председа-
тел на Съюза на българските художници. 
На тържеството кметът на града Росен 
Добрев връчва почетен плакет по повод 
100-годишнина от рождението на ху-
дожника на Александра Ивойлова, негова 
дъщеря, на Любен Генов и на Милослав 
Бонов-МиБо – ученик на Ивойлов и автор 
на плакета. 

Представеният в публикацията порт-
рет на Васил Левски за първи път е 
изложен пред публика тази година, на 
изложбата в Оряхово. 

 

редакционна бележка 
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РЕНСАКУ С ХАН ОМУРТАГ 
В СЛОВО И ТУШ 

 
* 
 
Човек и добре 
да живее, умира 
и друг се ражда. 
        
хан Омуртаг (822 г.) 
 

 
 
 
худ. Венелина Петкова 
 
 

 
худ. Венелина Петкова  
 
* 
ако погледна тъмнината 
с празна усмивка 
ще видя ли себе си? 
         

Дария Георгиева 
 
*** 

 
худ. Венелина Петкова 
 
* 
Това е моят мозък, там! 
Тази празнина 
в памучните облаци 
         

Бан' я Нацуиши, Японония 
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худ. Венелина Петкова  
 
* 
Летен тен. 
Зад белите ми зрели гърди 
още бие сърце на момиче. 
          

Венелина Петкова 
 
***

 
худ. Венелина Петкова  
 
* 
Жалко, не станах 
ни като него, нито 
като себе си 
 
Димитър Стефанов (1932-2018)        

 
худ. Николай Пенчев 
 
* 
през вековете 
сълзи в моите очи 
от вятъра ще са 
 
Ценка Цачева 
 
*** 

 
худ. Николай Пенчев 
 
* 
детство в Плиска 
дядо ми се връща от оран 
намерил стрела 
          
Владислав Христов 
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худ. Венелина Петкова 
 
* 
Болен по пътя, 
мечтите ми бродят през 
изсъхналото поле 
            

Мацуо Башьо (1644-1694), Япония 

 
 
худ. Николай Пенчев 
 
* 
Човек, чиято нощ 
беше пропиляна, все още човек 
на следващата сутрин 
              
Бранко Манойлович, Сърбия/Япония 
 
*** 

 
 
худ. Николай Пенчев 
 
* 
Каквото и да ми 
поднася животът, аз съм щастлив: 
Чупим ледени висулки. 
           
Такахама Кьоши, Япония 
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худ. Николай Пенчев 
 

* 
Ако спра да пия, 
на какъв друг порок 
ще се отдам? 
 

Тота Канеко, Япония 
 
*** 

 
худ. Венелина Петкова 

Прекарах живота си 
в очакване на любовта ѝ. 
Колко кратък беше! 
 

Бранислав Р. Джорджевич, Сърбия/САЩ 
 
*** 

 
худ. Николай Пенчев  
 
* 
в желанието си да стане дърво 
старият човек 
прегръща дърво 
 

Мицухаши Такаджо (1899-1972), Япония 
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худ. Николай Пенчев  
 

* 
новозакупен гроб 
може би аз ще го опитам: 
смехът на планината 
 

Икоку Санто, Япония 
 

*** 

 
 
худ. Николай Пенчев  
 

Най-доброто от мен 
се издига 
до зората   
 

Ален Керверн, Франция 

 
худ. Николай Пенчев 
 
* 
бомба отляво 
цял живот 
евакуирам душата си 
 

Иван Георгиев 
 
*** 

 
худ. Венелина Петкова 
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* 
„Ти си сив скорец“ 
подвикват ми хората. 
Студено е. 
 

Исса Кобаяши (1763-1828), Япония 
 
*** 

 
худ. Николай Пенчев  
 
* 
пак виждам 
тъмната си кръв – 
пълнене на спринцовка 
 

Мерилин Шумейкър Хейзълтън, САЩ 
 

редакционен подбор из „Ренсаку с хан 

Омуртаг“ – антология, съставител Дими-

тър Анакиев, изд. gabriell-e-lit, С., 2022; 
 

следват редакционни подбори из: 
 

„Парче от дъга“ – антология на българс-

ката танка, съставител Димитър Анаки-

ев, изд. gabriell-e-lit, С., 2022 
 

„Гласът на сърцето ми“, автор Христина 

Въчева, изд. gabriell-e-lit, С., 2022 
 
 

ПАРЧЕ ОТ ДЪГА  
В СЛОВО И ТУШ 

 

художник ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА 
 

незабравка 
сред сухи листа 
засипали пътя 
и сребърната нишка на паяк, 
която свързва и нас 
 

Венелина Петкова  
       

 
Йероглифът Безкрайност 
 
*** 
катеричка 
пресича пътя 
карам ли се 
с превишена 
строгост 
 
Веселина Башова 
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Море, сън, мечта 
 
*** 
Топли капки дъжд, 
мирис на цветя и пръст, 
не се разхлажда. 
Това е само облак, 
който минава оттук. 
 

Мариета Йовчева-Станчева 

 
Дъжд 

между лятото и есента 
листата предчувстват 
последния вятър… 
любими, да видим Венеция 
преди да потъне 
 

Людмила Балабанова 

 
Лотос 
 
есенни листа 
падат от дърветата 
спомени за 
минали приятелства 
отишли си от живота ни. 
 

Силвия Веселинова 

 
Да срещнеш човек, важен за съдбата ти 
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Цъфнала слива бонсай с йероглифът любов 
 

СВЕТЪЛ ДЕН, ренсаку 

В. П. – Уми 

Д. А. – Камесан 
 

Тъжно е да съм сама 
през този светъл ден 
стрък жасмин в малка вазичка 
Несъвършенството на всеки, 
всеки цвят, прониква в мен 
                     (Уми) 
 

Лягаш сама 
в града, и аз сам в леглото 
в планината – 
някои го наричат „празник“ 
но изглежда като самотa. 
                      (Камесан) 
 

Тази върба с дълги реси 
сякаш е избрала 
да е полу-бряг, полу-река 
В ясни лунни нощи – 
закъснели лодки 
                        (Уми) 
 

Самотниците 
са слънцето и луната, 
така че 

какво отново са 
заедно тази сутрин? 
                     (Камесан) 
 

между слънчевия залез 
и лунния изгрев вървя – 
близо е планинската хижа 
пътеката, забулена в мъгла 
изглежда безкрайна 
                       (Уми) 
 

Сливите цъфтят 
късно в планината; бели 
вечелистенца, 
толкова прекрасни и скромни 
карат ме да мисля за вечността. 
                       (Камесан) 

 
Магарешки бодил 
 

СЕЗОНИ, ренсаку 

Габриела Цанева 
 

Пролетта спря 
до стъклото на балкона; 
сумрак в стаята. 
В капан е мисълта за 
социализация. 
 

поляната 
под блока побеля – 
прецъфтели глухарчета 
пръснаха се мечтите 
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за ново начало 
 

кафе фрапе 
в края на лятото – 
леденото блокче 
напомня за зима 
ято сухи листа съм 
 

дъга – 
отражението на изгрева 
в ледена висулка 
колко са цветовете 
на зимата?! 
 

мечта след мечта – 
катеря планината 
към залеза 
но залезът 
никога не е мечта   
 

Димитър Анакиев 

МАЛИНИ ОТ ГРОЗНАТОВЦИ,  

танка проза 
Вчера Александър Милетиев – от 

Грознатовци, но живее и работи в Герма-
ния – ме помоли да отида да му бера 
малините, „за да не ги хване дъждът“. 

Санда от Германия се грижи дворът му 
да е окосен и плодовете му да не гният. 

 

С Грознатовци 
в сърцето работи в Германия – 
честити германци! 
Опитах малините на Санда, 
много са вкусни 

 
Череши 

ГЛАСЪТ НА СЪРЦЕТО МИ 
 

ХРИСТИНА ВЪЧЕВА 
художник КАМБЕР КАМБЕР 

 

ПРОЛЕТНА МАГИЯ 
 

Напира май в зелените усмивки 
на дървета 
и дъжд пробива вероломно въздуха, 
струи, 
усмихва се във жълта риза рапицата 
и с вятъра за пролетта шепти. 
А времето лети – стихия тъмна, 
в душата ми дъждът танцува 
и птици подранили реят се 
в небето, 
и синьото се слива  
с песента ми. 
 

 
 

Отдясно, вятърни централи-великани 
разтварят въздуха с ръце 
и бели крави търсят пасища 
зелени. 
Пораснало зелено жито  
във полето зрее. 
Прегръща ме зеленото край пътя 
с цветя от макови полета 
и слънцето е лъч запален, 
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рисува златно-розови следи в 
небето. 
  

И стават хоризонта и земята  
пасторално цветни... 
И в тази красота от пролетна магия 
повикай ме със огън във очите,  
такава пролетна съм, светла, 
посока търся в облаците бели. 
 

ОТВОРИ МИ ВРАТА 
 

Обичам да се губя във 
очите ти, 
в усмивката ти, нежна и 
добра,  
да преоткривам светлината  
на сърцето ти, 
обичам да съм просто жива – 
до теб! Да чувстваш рамото ми 
нежно, 
тъй влюбена и тръпнеща, 
изпълнена с ухание на 
лудо биле –  
пламнала дива роза –  
страстта ми... 
И става Светлината люлякова... 
 
 

 
Отвори ми врата във сърцето, 
Любов! 

СЛОВО ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

Връщам се във времената стари, 
Търся ги… Дано ме видят! 
Нощем чувам родопски хлопатари, 
как звучно тишината будят… 
 

От гайди чувам звуци във простора, 
От далече идат като спотаени. 
От полето се завръщат трудовите хора, 
усмихнати, доволни, уморени. 
 

 
Колко бяха дните ми игриви! 
Завръщам се във детските си дни - 
звукът на спомените ми щастливи 
и този звук в сърцето ми звъни. 
 

Ето ме в Родопа, в зеления ѝ чар, 
във Стойките, Гелà и Лъки 
Хората се сбират и пеят за Божия си дар 
и песните разказват за сватби и разлъки. 

 

Те пеят и песните им оживяват, 
че и Бог се весели със тези хора! 
И Руфинка нагоре с песен полетява, 
и от високото вика: „Радвайте се хора!”  
 

И извива се Орфеевият глас, 
който земята и слънцето целува. 
Няма над България такава власт, 
която във тракийски и родопски песни  
                                  да добрува! 
Земя свещена! Райски кът! 
От България започва този път, 
дето стига горе в небесата, 
откъдето идват поздравите на земята! 
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НАШИЯТ ИЗБОР 
 

ОБИЧ – ДИГИТАЛНИ СЛЕДИ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

В малкото галерийно пространство на  
Creative Studio ни посрещат, подредени по 
стените, дигиталните отпечатъци на Ва-
лентина Григорова… 

 

 
 

Познавам тези картини от месеци – 
споделени в електронната ни кореспон-
денция и представени в електронната ни 
галерия. Уловени сънища в дигиталния 
свят на компютрите. И за мен бе странно 
усещането, че те не съществуват „в дейст-
вителност“, че нямат „оригинал“ върху 
картон, стъкло, платно и камък… Те са 
само следа от диханието на художника 
върху лицето на един таблет…  

Наблюдавала съм онлайн как Валенти-
на Григорова рисува върху този таблет – 
едни смели щрихи, оставящи своите елект-
ронни следи някъде, където усещането ни 
за реалност се губи. 

 
 

Познавах тези изображения преди да се 
родят като картини-отпечатъци, преди да 
се превърнат в предмети за изложба и 
продажба. И е странно да се разхождам 
между тях – изложени или предложени 
като отпечатъци в рамки и дори върху 
текстил… 
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Едно изкуство с кауза, една изложба, 
приходите от която ще помогнат на жи-
вотни без дом или в беда… 

В тези настръхнали рисунки фигурите 
са във фокуса на композицията; дори кога-
то не са центрирани, те господстват над ос-
таналите елементи и владеят вниманието 
на зрителя.  

 

 
 

Но някъде там е домът – който липсва в 
битието на персонажа. Или домът, който 
ни чака. Домът, тъй нужното пространство. 
 

 
 

В следващите две композиции доми-
нират настръхналата котка и босият човек. 

 
 

Една ваза, един пепелник, луната, синята 
тъма – гледка през прозореца ли е? Или 
мечта. Сините сенки на мечтите ни следват. 
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Синият мрак на нощта доминира и в 
следващите изображения.  

 

 
 

Те остават студени, макар прегръдката 
и докосването да се опитват да ги стоплят. 

Тъй крехка е момичешката фигура, 
вдигнала света си като митичния Атлас! 

 

 

 
 

Ключово е докосването, отново; споде-
лената топлина, движението, музиката, съ-
преживеният момент. Може би неслучайно 
тази композиция е отпечатана многократно 
с различни цветни филтри. За да стигне 
художникът до пълната свобода на полета. 
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МИСТИЧНИ НАСТРОЕНИЯ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Странни са срещите ни с изкуството, 
понякога… 

Преди месеци срещнах в интернет ня-
колко нови платна на Димитър Петров, 
споделени в неговия личен профил. И, да, 
„срещнах“ е точната дума, защото рядко 
съм виждала картини, чрез които така ярко 
и категорично художникът да заявява 
своето присъствие. 

Каква бе изненадата ми, когато, разде-
лени само от една стена се оказаха две 
изложби, картините от които бяха владели 
въображението ми далеч преди да ги видя 
„на живо“. На излизане от небрежно-
артистичното пространство на Art Space – 
Brave creation, където бяха експонирани 
отпечатъците от цветните фантазии на 
Валентина Григорова видях, че в съседната 
галерия, „Ракурси“, са изложени платна на 
Димитър Петров. Платна-разбойници, ко-
ито държат в плен сетивата на зрителя. 

 

 
 

Тук царят тишина, светлина и простор 
– елементите на средата предразполагат 
към вглъбеност и съзерцание, а белите 

стени, в своята чистота, дават основата, 
върху която платната греят с пълноцветие-
то и волността си.  

Не търсете друго, освен слънцето, кое-
то огрява вътрешното пространство на ху-
дожника. И топлина, която се разлива от 
оранжевата наситеност на композицията… 
Формите са условно-абстрактни, изгубили 
корена си в някъде в първобитното про-
буждане на съзнанието за естетика и нужда 
от себепознание. 

Мигът, в който се превръщаме в огле-
далото на околния свят, но и мигът, в който 
това вече не е достатъчно, защото имаме 
нужда да променим, да изкривим и прера-
ботим простото отражение. 

 

 
 

Виолетовият сумрак размива очертани-
ята на видимото, но плодовете, изгубили 
обема си върху плоскостта на медията, 
получават третото си измерение от мис-
тичното настроение на градината; греят 
отвъд външната осветеност, далеч от се-
тивността, изпадат встрани от центъра на 
композицията, за да оставят място за онова, 
което ще излезе измежду загатнатите ство-
лове и клони, отвъд зелената пътека… 
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Картини на цветовете, в които фигу-
ралното битие е изгубило значението си. 
Стилизираните предмети – обикновено 
флорални, но и човешки изображения, са 
по-скоро знаци, отколкото образи. 

Големият мащаб на тези творби позво-
лява на рисувалната техника да вземе връх 
над конкретния обект на изобразяване.  

 

 
 

В тези платна дори цветовете отстъпват 
място на чисто техническите похвати, на 
играта на четката и шпаклата, на наслагва-

нето на слоевете. Не е нужно да се вглеж-
дате за да видите, че тези слоеве градят 
обемност, която, сама по себе си е красива, 
но която загатва и за една многопластовост 
на посланието, която отива отвъд багрите и 
платното. За тази духовна обвързаност на 
творбите говорят и техните наименования. 
 

 
 

В заключение ще кажа, че в изложбата 
си „Живопис“ /01 – 23 февруари 2023/, 
Димитър Петров отново демонстрира една 
безупречно овладяна техника, която му 
дава възможност да изрази простотата на 
формата, зад която се крие огромният свят 
на въображението в неподозиран за дву-
мерното изображение мащаб. Тук той 
намира третото измерение на живописта, а 
може би – и онова, неуловимото, което 
показва развитието на абстрактно изобра-
зеното отвъд фантазията и времето. 

Галерия „Ракурси“ анонсира автора ка-
то „художник, познат на публиката с 
ярките си и колоритни платна, в които 
предава своите вътрешни състояния и 
фини емоции. Използвайки природата и 
пейзажа, той изразява своите преживя-
вания, спомени и породените от тях 
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чувства. Работите му, които се движат 
между абстрактното и фигуралното 
оставят зрителя сам да изживее и завър-
ши картината. Платната му носят беле-
га на майсторското владеене на техника-
та на маслената живопис, с характерни 
за него наслагвания и акценти.“ 

Може да се каже, че този кратък ко-
ментар е и много точен, уловил основното 
в авторовото отношение към света и начи-
на му да го изрази и поднесе на люби-
телите на живописта.  

А ето и няколко думи за художника от 
профила му в Уикипедия. Роден е на 18 
април 1969 г. в Кюстендил. Завършва На-
ционалната художествена академия, спе-
циалност „Стенопис“ през 1996 г. Прави 
през 2000 г. едногодишен творчески прес-
той в Индия. През 2010 г. специализира в 
„Сите Ентернасионал дез'ар“ – Париж. 
Член на Съюза на българските художници. 

Носител е на редица награди, сред кои-
то: Награда на Център за изкуства „Сорос“ 
за млад автор от международно трианале 
на живописта, София, 1995 г., Първа наг-
рада за произведения на изкуството върху 
стена, София, 2001 г., Награда за живопис 
от национална изложба-бианале „Приятели 
на морето“, Бургас през  2012 г. и Награда 
за живопис  от Балканско квадрианале на 
живописта, Стара Загора, 2004 г. 

Негови творби се намират в Градската 
художествена галерия „Владимир Димит-
ров – Майстора“ в родния му Кюстендил, 
както и в Градските художествени галерии 
в Стара Загора и Бургас. Картините му са 
притежание на частни колекции в Бълга-
рия, Германия, Гърция, Швейцария, Ита-
лия, САЩ, Япония и др.  

 

НА ФОКУС 
 

МИКОЛА ПИМОНЕНКО 

БИОГРАФИЯ 
Никола́й Корни́лович Пимоне́нко 

(на украински Микола Корнилович Пимо-
ненко) е един от най-известните украински 
художници-реалисти, автор на много кар-
тини, свързани с актуалната за времето му 
украинска национална тематика.  

 

 
 

автопортрет 
 

Роден е на 9 март 1862 г. в Киев, умира 
на 26 март 1912 г. в родния си град. 

След обучение в Киевското рисувално 
училище (1878–1882) и Санкт Петербургс-
ката академия на изкуствата (1882–1884) 
той преподава в Киевското рисувално 
училище (1884–1900) и Киевската Худо-
жествена школа ( 1900–1906). Ученик на 
видните украински художници М.И. Му-
рашко, Й.К. Будкевич и академик Х.П. 
Платонов. 

Участва в изложбите на Дружеството 
на южноруските художници (1891–1896) и 
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обществото „Передвижники“ (от 1893 г.), 
като става негов член през 1899 г. От 1904 
г. е действителен член на Санкт Петербур-
гската академия на изкуствата. 

През 1909 г. е избран за член на Па-
рижката международна асоциация на 
изкуствата и литератури.  

Пимоненко създава над 700 жанрови 
сцени, пейзажи и портрети, от които 180 
картини, около 400 етюди и повече от 100 
рисунки.  

Неговото име е свързано с разцвета на 
украинското изобразително изкуство от 
втората половина на 19 век. В произведе-
нията му намират отражение различни 
страни от живота и бита на Украйна – 
природни картини, градска среда и преди 
всичко образите на обикновените хора в 
техните делници и празници.  

Микола Пимоненко е зет на друг голям 
украински художник от по-старото поко-
ление – Владимир Орловски /20 януари 
1842 г., Киев –16 март 1914 г., Генуа/ нари-
сувал много картини за петербургската 
аристокрация и член на Санкт Петербургс-
ката академия на изкуствата от 1874 г./ 

Пимоненко създава илюстрации за ня-
колко от поемите на Тарас Шевченко, а 
през 1890 г. участва в рисуването на стено-
писите в катедралата Свети Владимир в 
Киев. За него са написани книги от Яков 
Затенацки (1955) и П. Ховдия (1957), а през 
1983 г. в Киев е издаден албум с негови 
произведения . 

 

източник: Енциклопедия на Украйна 
http://www.encyclopediaofukraine.com/ 
 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ЖИВОПИС 
 

Представяме едни от най-известните 
платна на художника. 

Дали става дума за отбелязването на 
едно от най-важните събития в живота на 
човека, сватбата, или за някакво съкровено 
негово вътрешно усещане, в картините на 
Пимоненко виждаме групата човешки 

фигури като основен градивен елемент на 
композицията. 
 

 
 

Сватба в Киевска губерния, 1891 г. 
 

В първото платно сватбарите са като за-
лепени върху един тревожно-мрачен есенен 
пейзаж, който и сам по себе си би бил прек-
расна картина, но какво великолепие от 
разнообразни лица, всяко от които носи 
своя характер и вътрешен мир.  

 

 
 

Коледно гадаене, 1888 г. 
 

Във втората творба виждаме отново чо-
вешки фигури – този път те са „скрити“ у 
дома, стените на стаята, включително сен-
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ките по тях, сякаш ограничават действието, 
държат го „вътре“, но това само подчертава 
полета на въображението, което иска да 
премине отвъд настоящето и да надникне в 
бъдещето. Обикновеният делник е някъде 
зад гърба, за да открие място за трансцен-
дентното желание на младите момичета да 
познаят съдбата си… 

 

 
 

Продавачка на цветя в Киев, 1897 г. 
 

Отново имаме ярката индивидуалност 
на Продавачката на цветя, нейното запом-
нящо се присъствие, на фона на града и 
градските хора на заден план, изпъква 
нейната селска свежест, сравнима със 
свежестта на цветята… 

 

 
 

На пазара, 1898 г. 
 

В тази картина няма централна фигура, 
може би за да покаже хаотичното настрое-
ние на пазара, където хората се срещат, за 
да търгуват, но и за да общуват. Домини-
ращи са сивосинкавите облаци на хо-

ризонта и прашната охрена улица, по която 
вървят хора и животни, хванати в един мо-
мент от тяхното празнично лутане. Конт-
растните сенки маркират усещане за тре-
вожност, усилено от металния цвят на 
небето.  

Такова е настроението и в „Преди бу-
рята“, но тук пейзажът е в центъра на 
авторовото внимание. Стадото е някъде 
между все още слънчевото поле и натежа-
лите от дъжд облаци, а прашните дири от 
копита се вдигат към небето. 

 

 
 

Преди бурята, 1906 г. 
 

Спокойният, съзидателен труд на селя-
нина е често срещан мотив в творчеството 
на Пимоненко. В съчетание с любовта към 
родната природа, тази тема дава богати 
възможности за разгръщане на композици-
ята. В следващите две платна виждаме: на 
заден план – гора, речен бряг вдясно, почти 
до ръба, почти вън от вниманието на зри-
теля, но жизненоважен детайл за изо-
бразените персонажи. 

 

 
 

Събиране на сено в Украйна, 1907 г. 
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Една по-ранна творба е „Жътва“, в коя-
то отново е изобразен денят на трудовия 
човек. На фона на яркосиньото лятно небе 
и златния цвят на узрялото жито, настрое-
нието е празнично. 

 

 
 

Жътва, 87х140 cm, 1896 г.  
 

Усещане за празник струи и от това 
съвсем различно платно, изобразяващо 
мъглив зимен ден в града. Но тук ключово 
значение има човешкото общуване. Топ-
лината е вътрешна – между майката и 
нейното бебе, подпрени на ръката на въз-
растна жена и тяхната очевидна радост от 
случайната среща с младия войник… 
 

 
 

Среща със сънародник, 1908 г. 

Много романтика има в следващите две 
платна. В първото прави впечатление неси-
метричната композиция, при която цен-търа 
на вниманието е насочен към горния десен 
ъгъл, в който „грее“ бялото петно на дома, 
до който води и стесняващият се от перс-
пективата път. На преден план, но някак 
встрани от вниманието, са фигурите на 
сбогуващите се влюбени и конят, който ще 
отнесе войнът в неизвестоното. 

 

 
 

Украинска нощ, 1905 г. 
 

Ще завършим с тази изключително кра-
сива картина, която поразява с чистотата на 
линиите, свежестта на цветовете и огледал-
ното отразяване на светлината от залеза в 
поточето на преден план. Много чистота 
струи от двете детски фигури и контраста 
между белите гъски и разкаляния селски 
път на преден план… Сенки и отражения – 
всички елементи на импресионизма в този 
шедьовър на реалистичната живопис! 

 

 
 

Свечеряване, 1900 г. 
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СОФИЯ ФИЛИПОВА 

БИОГРАФИЯ 
 

IN MEMORIAM 
 

София Филипова  

(25.12.1930 – 17.01.2022) 
 

 
 

На 17.01.2023 г. се навърши една година, 
откакто ни напусна непрежалимата доц. д-р 
София Филипова – гл. редактор на сп. 
„Хайку свят“, дългогодишен председател на 
Български хайку съюз, член на журито на 
Националния декемврийски конкурс за 
хайку и танка, член на клуб „Приятели на 
Япония“, филолог, учител, литературен 
критик и интелектуалец с интереси в област-
та на българската и японската поезия, 
литература и изкуство. Една невероятна 
творческа личност с енциклопедични позна-
ния, с изключително силен дух и заразителен 
ентусиазъм, с която Български хайку съюз 
имаше удоволствието да работи през послед-
ните 22 години. Поклон пред личността ѝ! 

Доц. д-р София Филипова е родена на 
25.12.1930 г. в Асеновград. Завършва бъл-

гарска филология в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“, преподава български език и лите-
ратура в Пещера, Асеновград, Пловдив и 
София (в Националната гимназия за древ-
ни езици и култури „Константин-Кирил 
Философ“). 

Впечатляваща е научната ѝ дейност: 
асистент в СУ „Св. Климент Охридски“ – 
катедра „Методика на езиковото и литера-
турното обучение“ (1965 – 1969 г.); научен 
сътрудник II степен в Научноизследователс-
кия институт по образованието към 
Софийския университет (1969 – 1976 г.); 
член на актива за учебна телевизия към БТА 
(1971); специализант в Москва и Ленинград 
(Петербург) във връзка с работата ѝ над 
дисертацията „Формиране на естетическо 
отношение към литературното произведе-
ние“ (1971 – 1972 г.); участник в научна 
група, работеща под ръководството на проф. 
И.Я.Лернер (Академия на педагогическите 
науки – Москва) по неговия проект „Разви-
тие на творческото мислене чрез проблемни 
задачи” (1974 – 1975 г.); защита на докторска 
дисертация (1976 г.), чиито основни поста-
новки и идеи, залегнали в редица нейни 
статии, довеждат до включване в програмата 
по литература на главните естетически кате-
гории; старши преподавател в Центъра за 
следдипломна квалификация и усъвършенс-
тване на учителите, филиал на СУ (1977 – 
1987 г.); заместник-председател на Градското 
дружество на филолозите българисти – гр. 
София, и член на редколегията на неговото 
издание „Известия“ (1982 – 1989 г.); основа-
тел и председател на Клуба на учителя-
литератор в София към Централен дом на 
учителя (1983 – 1990 г.) и организатор на 
съвместните творчески дейности на софийс-
ките учители със Съюза на българските 
писатели; специалист по литература в експе-
рименталната програма за интегрално 
обучение, ръководена от акад. Благоврст 
Сендов – БАН (1988 – 1989 г.). Неин е първи-
ят у нас сборник с тестови задачи по 
литература за VIII клас (1993 г.), който беле-
жи началото на новата система за проверка и 
оценка на знанието. Автор е на сценарии на 
учебни филми за Гео Милев, П. К. Яворов, 
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Хр. Смирненски, прожектирани в училища-
та. Активно участва като член на 
Международната фондация „Европейски 
форум” с ръководител проф. Хилде Фай в 
научни конференции, изложби, срещи с 
изкуствоведи с цел разширяване културните 
взаимовръзки между България и Герамания 
(от 1991 г. насам). От 2014 г. е постоянен 
член на журито към Международната фон-
дация „Св. Св. Кирил и Методий“ за 
избиране на учител на годината по български 
език и литература. 

За своята дългогодишна дейност в полето 
на образованието и културата получава ре-
дица грамоти: „Заслуга за българското 
образование“ (от Синдиката на българските 
учители, Съюза на българските писатели и 
др.), също – почетни медали и ордени, между 
които Орден „Кирил и Методий – II степен“ 
от Държавния съвет на Народна Република 
България. 

Сериозен център на заниманията на Со-
фия Филипова става поезията. Творческата 
си същност тя разгръща в нови посоки: съос-
новател, заедно с Ангелина Василева, на 
Софийския есенен салон на поезията (2008 - 
2020 г.) и съредактор на неговото електронно 
сп. „Поетични страници“; член (2000 г.) и 
председател (2014 - 2020 г.) на Българския 
хайку съюз (БХС) и гл. редактор (2013 - 2022 
г.) на неговото официално издание сп. 
„Хайку свят“; лично поетично творчество – 
хайку и стихотворения, помествани в списа-
ния и сборници, четени в рецитали и 
чествания. През 2009 г. биват издадени пое-
тичните диалози „Отгласи“ – съвместно с 
Александра Ивойлова, през 2019 г. излиза 
самостоятелната ѝ стихосбирка „Жажди“, а 
през 2022 г. сборника с есета „По следите на 
хайку“. Автор е на единствения у нас „Реч-
ник по стихознание“ (изд. Изток – Запад, 
2004 и 2008 г.). 

В процес на подготовка е още една нейна 
книги със студии, доклади и статии, които ще 
бъдат издадени посмъртно. 

 

Зорница Харизанова,  

Секретар на Български хайку съюз 
 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ПОЕЗИЯ 
 

МЪЛЧАНИЕТО 
 

Наситеното, тежкото, сгъстеното мълчание, 
набъбнало от неизречените думи, недомлъвки,  

     самошепоти, 
от бързо кацнали и мигом отлетели чувства, 
от мисли – блеснали светкавици, 
потънали в далечни дебри, 
въглени от опожареното от гръм дърво... 
 

Но има и мълчание – кристално огледало.  
В него се оглежда пясъчна пустиня –  
безкрайна, бездиханна и безмълвна, 
без следи от скитащи кервани, 
без чезнещи миражи – сякаш пустотата,  
преди да се роди всемира. 
 

Бих искала не в тежкото,  
а в пустото мълчание да вляза, 
да се превърна в оазис с извор животворен, 
и, ако мога, след себе си следи  
като от керван със бедуини да оставя... 
 

ИМЕТО 
 

Когато произнасям името ти,  
небето неусетно се разтваря,  
зад него се откриват други небеса,  
без знайните съзвездия, слънца, луни,  
а само призрачни простори,  
наситени с астрални звуци,  
и образи от зрачни сънища,  
и тръпни усети от най-необяснимото... 
 

А ние като ангели летим в просторите  
и дирим брод към туй необяснимо,  
но нишката на Ариадна никой досега не е намерил. 
 

ИЗГРЕВ 
 

„Залязвам аз в зеления твой поглед.“ 
                                        Гео Милев 
 

Изгрявам aз в зеления твой поглед  
без спомени за минало, 
без виждане на бъдеще – 
с усещането само на мига. 
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На тоз безкраен миг – 
това упойващо сега, 
това пространство между минало и бъдеще, 
в което ти си!  
А ти ли си?  
И кой е начертал тъй късния ми изгрев?  
Дали не с цел за още спомени за минало 
и хоризонти на незнайно бъдеще? 
Кой би могъл да отговори?  
И защо ли? 
А ние – да се радваме 
на нашия божествен полет, 
слял в своето с е г а  минало и бъдеще  
и всички тайнства на тоз загадъчен живот.  
 

ЖАЖДА  
 

Вятър ли ме носи из простора  
или някаква предпролетна мелодия?  
Бягат ми очите по зеленото,  
плиснало се нашироко по полето.  
А полето – тънко покривало,  
под което се спотайва и живот, и смърт.  
Тялото му – топла млада плът –  
диша развълнувано, възбудено,  
като тръпния над него въздух развълнувано  
в тази мека, многоръка привечер,  
многоръка, многогласа, многознаеща.  
Два налети облака със кръв  
като гроздове увисват в хоризонта,  
като някакви огромни въпросителни,  
отговор които чакат мълчаливо.  
И кръвта, звънтяща в вените ми чака,  
иска да проникне всякъде, във всичко,  
да се втурне в четирите посоки на земята,  
да се нирне в дълбините на водите,  
да се смеси със космическия прах в небето...  
Ах, ще утоли ли някой тази жажда,  
таз разяждаща сърцето алчност,  
тези стръвност, порив и желание!  
Облаците, пълни с кръв, се пукат  
и потичат алени потоци буйно  
и се плисват върху земното зелено,  
и се смесват с ритъма на дишането,  
с парата, със мене...  
О, каква симфония сега започва  
за земята, за небето и човека,  
който иска да обхване необхватното!  
 

ПРЕДИ НЕУСЕТНО ДА  

ПОТЪНЕМ В НОЩТА 
 

   „Човек е сам върху сърцето на земята, 
     пронизан от едничък слънчев лъч... 
     и неусетно пада вечерта.“ 
                                             С. Куазимодо 
 

И падат сенките смълчани и замислени, 
потъват във сърцето на земята, 
сбогували се със единствения слънчев лъч, 
а той потънал някъде зад хребета. 
И ние тъй потъваме зад онзи хребет, 
където най-загадъчната нощ ни чака, 
приготвила за всеки неговия жребий. 
 

А всеки има корен във сърцето на земята, 
но всеки корен във дърво дали израства, 
и всякое дърво дали е с плодове, 
и в тези плодове дали се е стопило слънцето 
или се е стаило тъмното на земната луна, 
обрекло ги на безполезност и безплодие? 
 

Затуй ли жребият на всеки е различен? 
Загадъчната нощ не си издава тайните. 
Затуй и в този час на чезнещите сенки, 
преди несетно да потънем във нощта, 
душата ни замислено се вглежда 
в единствения и последен слънчев лъч. 
 

OMNIA PRAECLARA RARA  
 

„Всичко прекрасно е рядко.“ 
                    лат. сентенция  
 

Обичам да пия всяко нещо бавно  
на глътки:  
кафето  
джина  
надеждата  
любовта  
болката...  
Глътките се сливат във едно усещане  
тръпнещо  
горчиво-сладостно  
носи те нагоре ...  
все нагоре...  
Накъде, о Господи? И докога?  
А после?  
Omnia praeclara rara...  
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НАДЕЖДА  
 

Поливам си саксията редовно,  
макар че вече няма цвете,  
дори и коренчето е изтръгнато.  
Пръстта обаче жадно гълта,  
водичката на едри глътки гълта –  
такава жадна, ненаситна пръст!  
Пък може семенце да е попаднало,  
а някой ден и цвете да разцъфне  
Може ли човек да знае?  
 

ИЗБРАНИ ХАЙКУ 
 

гълтахме с тебе 
снежинки до насита  
не се задавихме 
 

/Отвъд думите/Beyond words, двуезична хайку 
антология, изд. Фараго, 2018/ 
 

толкова крехък е пътят 
под нашите стъпки... 

ще издържи ли? 
 

/Отгласи, София, 2009/ 
 

стопиха се 
границите на хоризонта 
гледа ме око на гларус 
 

/Отгласи, София, 2009/ 
 

малка раковинке 
как можеш да побереш 
толкова дълбоко ехо 
 

/Морето /The Sea, двуезична хайку антология, 
изд. Фараго, 2021/ 
 

в чинията  
само една риба 
ще ни стигне за цял живот 
 

/Отвъд думите/Beyond words, двуезична хайку 
антология, изд. Фараго, 2018/ 
 

два гларуса 
танцуват блус между чашите 
от снощния ни джин 
 

/Морето /The Sea, двуезична хайку антология, 
изд. Фараго, 2021/ 
 

Подбор: И. Илиева, З. Харизанова 

ГОСТУВА НИ 
 

ГАСТРОЛ 
 

ЛИТЕРАТУРНО ЗЕМЕДЕЛСКО 
ЗНАМЕ В ПАМЕТ НА ЛЕВСКИ 

 

Роден на 18.07.1837 г. в Карлово –  

Убит на 19.02.1873 г. в София 
 

АПОСТОЛЕ… 
 

Апостоле, под портрета ти на сянка 
днес много, много псевдобългари седят, 
потънали в престъпна, тежка дрямка, 
блажени сънища спохожда им сънят! 
А други пък се мъчат в твойта рамка 
/о, срам!/ над твоя образ да се извисят 
и грачат като всяка черна вранка, 
и правят опити и теб да опетнят. 
И питам те, Апостоле, кажи ми: 
ти мислил ли си, че след теб ще се родят 
такива изроди неотразими, 
които с дявола ще се сродят 
и с пъклени дела неизброими 
държавата за юдници ще продадат?!? 
 

Харалан Недев 
 

С ЛЮБОВ ДО СВОБОДАТА 
 

Нагоре само ти вървеше. 
Макар да бе отдавна на върха. 
Но нашата душа държеше, 
детенце, както майка, за ръка. 
 

И след бесилото не спираш 
нагоре да ни караш да вървим. 
Бореца в нас да провокираш. 
Но първо себе си да победим. 
 

Да извървим и ние пътя, 
по който до върха достигна ти. 
Но не със злоба, с ум размътен. 
С любов към Свободата се лети! 
 

Тодор Билчев 
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ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЛЕВСКИ 
 

Когато февруари сняг натрупа 
и бурята реве със злост навън, 
рисува зимата картина – 
бесилка с български безсмъртен син. 
 

Зачуден спира вятърът и гледа – 
не трепват ясните очи. 
България изтръпнала и бледа 
в робия тъне, пъшка и мълчи. 
 

Докога, Родино, ще очакваш 
нов Дякон в теб да се роди, 
не е ли време да се позапретнеш 
и не един, а с хиляди да ги родиш. 
 

Години – вечност, винаги през февруари, 
през фъртуни бурни, зимни студове, 
като ехо от планинските върхари 
за Свободата слиза Левски да умре. 
 

Живка Танчева 
 

ЛЕВСКИ 
 

Теб майка те родила, 
на народа син. 
Ти всички ни зовеше,  
а беше един. 
 

Бащината къща 
тесничка била е, 
а днес още никой 
гроба ти не зае. 
 

Бог ли те помоли 
да му служиш вярно? 
Народа твой в неволи 
остави и в черно. 
 

Дяконе, ти Левски, 
кръста целувал с жар, 
а България била е 
твоя свят олтар. 
 

По сокаци тесни 
бродил си тогаз. 
И бунтовни песни 
пеел си за нас. 
 

За народ поробен 
млад живот дарил. 
 

В часа си злокобен 

Ти народа си любил. 
 

Една звезда тогава – 
знаме си сега.  
В нас ти жив остана, 
а сам изгоря! 
 

Милка Пешева 
 

ДЯКОНЕ! 
 

Сам дойдох пред теб да коленича, 
за туй, че във сърцето си те нося… 
Душата все във твоя свят наднича, 
жив да е Духът ти, Бога прося! 
 

Огънят ти бълва, не престава, 
верую ти беше българската драма! 
Слово имаш – пареща жарава, 
Слушаме го и насита няма! 
 

То не гасне – туй добре го зная, 
защото ти не се побираш в рамка! 
Виждаш ли на мъката ни края, 
че народът от години нанка?... 
 

Няма кой съня ни да прекъсне, 
вярата му в бога да възкръсне, 
та да види, че духът със вяра, 
не попада в примката на Звяра 
 

и не проси от друг милостиня, 
и не губи от деди градено… 
Горд народ е не затъналият в тиня, 
а създателят на нещо възвишено! 
 

Но му липсва Дякон да го води 
с думи силни, като твоето слово, 
за да чуе, че е имало войводи – 
Свобода не идва на готово! 
 

Днес няма с кой да те сравня, 
а всеки с твоя лик се кичи… 
Пред твоя гроб с венци, цветя 
България коленичи! 
 

Петко Павлов 
 

НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
 

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

Стоян Колдов 
 

АПОСТОЛЕ? 
 

Дали опазихме я свободата, 
пречистена с реки народна кръв? 
Република ли сме тъй чиста, свята? 
Апостоле, ти пожела я пръв. 
 

И помним само тази славна дата. 
Бесило величаво ни събра. 
Апостоле, от Бога бе изпратен. 
Оковите да счупиш. Кой разбра? 
 

Дълбока е робията, омайна. 
И дави ни – тогава и сега. 
Свободен си – кажи ни твойта тайна, 
че робството тежи като тъга. 
 

Милена Френкева 
 

Материала подготвиха Габриела Цане-

ва, Кирил Назъров, Маргарита Нешкова 
 
 

БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ: 
ДЕТСКИ РИСУНКИ С ХАЙКУ 

 

В онлайн изданието на брой 4/2022 на 
списанието, с публикация от 24.12.2022, 
представихме репортаж за изложбата на 
наградените участници в 17-то издание на 
Световния конкурс за детско хайку с ри-
сунка, организиран от фондация JAL – 
Япония. В България конкурсът се осъщес-
твява с активното съдействие на Българ-
ския хайку съюз и фондация „Иванка и 
Георги Янкови“. Имаме щастлив повод 
още веднъж да представим на нашите 
читатели талантливите български деца, 
взели участие в тази международна проява 
на поетично и художествено творчество. 

Ще припомним, че в конкурса участва-
ха 305 деца от цяла България. Наградените 
хайку рисунки бяха посветени на развити-
ето на града през вековете – от античността 
до наши дни, на естетиката на съвременна-
та урбанистична среда, нейното архитек-
турно и културно наследство, паркове и 
зелени пространства, пречупени през детс-
кото светоусещане и въображение. Чрез 
тях зрителите се докоснаха до историята и 
многообразието на градовете, до живата 
древност и модерността, отразена чрез пъс-
трата палитра на детското светоусещане и 
поетичен талант. Всички деца получиха 
грамоти и предметни награди от фондация 
JAL. На церемонията по награждаване 
присъстваше директора на Столична биб-
лиотека г-жа Юлия Цинзова и културното 
аташе на Япония в България г-жа Нагаши-
ма Кономи.  

Международно жури от японската 
фондация за културен обмен JAL с пред-
седател г-н Йошихару Уеки, координатор 
г-жа Косака Юки и г-жа Емико Мияшита, 
съвместно с жури от Български хайку съюз 
в състав: Александра Ивойлова, Венелина 
Петкова, Весислава Савова, Зорница Хари-
занова и Людмила Христова, отличиха 
следните участници в XVII Световен кон-
курс за детско хайку с рисунка на тема 
„Градове“, а именно: 



I. Големи награди на фондация 
JAL. Коментари на журито:

1. Десислава Калоферова (6 г.) – гр. 
Асеновград

Нощ в планинско градче – 
      в къщички заспали 

свети луната

Тази прекрасна картина, направена със 
смесенa техника, ни отвежда далеч от шума и 
суетата на големия град. Пътеката, част от 
Пътя, спира пред сигурността и уюта на дома. 
Детето смело споделя своите усещания от този 
единствен миг, който може би няма да се 
повтори, но той е уловен и споделен с нас. 
Малкият творец е събрал материали от дълги 
разходки, които ни учат колко е важно да 
пуснем природата у дома и да ѝ дадем шанс да 
бъде достъпна за повече хора. Подредило ги 
изящно, с неповторим усет за хармония, детето 
само е допълнило с няколко, но най-точните, 
думи тази вълшебна нощ. 

3. Стела Иванова (14 г.) – гр. Бургас

Интересна творба, чиято идея и 
реализация показват един изключително 
оригинален подход към темата на 
конкурса. Рисунката и хайку стихчето 
представят историческото развитие на 
българския град през вековете. Авторът 
показва как се изменя архитектурата на 
града от античността до съвремието. 
Задълбоченото познаване на най-харак-
терните особености на архитектурата 
през четири отделни исторически пе-
риода се демонстрира в детайлите на 
сградите, както и чрез костюмите на 
хората – представители на отделните 
епохи. Черно-белият цвят на картината 
подсилва автентичността на тази ис-
торическа „снимка“.

Завладя ме пак
онази стара страст приключенска –
устрем нов, свобода и любов

бавно историите 
      Градът – 

      се променят...

2. Любомира Симеонова (14 г.) – 
гр. Кюстендил

Тази творба, изпълнена с невероятно 
добро художествено умение, е наситена 
с цвят и движение. В нея самият град 
гледа морските вълни, като че ли той е 
жив и става свидетел на игрите на децата 
и мечтите им за свобода, любов и 
приключения. Хайку е модерно, напи-
сано в декларативен стил и звучи като 
припев на весела младежка песен. 
Можем да открием радост и смисъл 
навсякъде, дори и в тесните градски 
улички, щом имаме приятели, които да 
ни разбират и с които да споделяме 
преживяванията си... 
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виждам
      уличните котки

пълна луна

5. Владина Тихолова 
(15 г.) – гр. Кюстендил

Красива рисунка, на 
ч и й то  п р ед е н  п л а н  е 
корабът на самия живот, 
който се носи уверено по 
спокойните  води,  а  в 
перспектива е големият 
град на малкия художник. 
Най-отгоре са двата из-
ключително важни не само 
в детството ни символа – 
белият гълъб на мира и 
слънцето ,  ко ето  дава 
енергия и сила на всяко 
едно  живо  съще ство . 
Емоционалното хайку е 
събрало в себе си най-
красивата дума „обичам“ и 
най-желаното обещание – 
животът (продължава да) 
тече. 

Отлично минима-
листично графично 
решение на нощния 
град, осветен от пъл-
ната луна, изглеж-
даща в тъмата на 
небето и като не-
мигащо око, под све-
тлината на което се 
виждат дори без-
ш ум н и т е  ул и ч н и 
котки. 

Такъв вижда своя 
град и авторката – 
едновременно обик-
новен и загадъчен, 
мрачен и осветен, 
притихнал и пълен с 
живот. 

„Тиха наслада“ – далеч от градската хаотична 
шумотевица, която слива всичко в една маса, близо до 
цъфнала вишна на хълм и полъх на вятър. 

Любопитно е как един град може да ни изглежда 
самотен, въпреки че в него живеят много хора. Но 
наистина, понякога се чувстваме най-самотни сред 
хората и най-хармонични и щастливи сред природата. 
Това чувство на интегрираност и вътрешен покой е 
изразено и в самата илюстрация чрез колорита на 
цъфналата вишна и нейната отдалеченост от 
очертанията на града, нарисуван в монохромни, тъмни 
нюанси. 

      В делници и празници
тече животът

      Обичам те, мой град!

4. Петя Димитрова
 (11 г.) – гр. Русе

      1. Георги Христов (14 г.) – гр. Попово

II. Награди на фондация JAL. Коментари на 
журито:

Над самотния град

      Тиха наслада.
      вишна цъфти.

Непретенциозното на пръв поглед хайку с 
пестеливост на думите и образите създава една 
картина на почти мистично светоусещане – това е 
градът, видян и почувстван поне веднъж от всеки от 
нас. 
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те, така и с композицията си на хора, скри-
Тази творба навява тъга, както с думи-

ли лица под чадърите в студения сняг, 

3. Матея Стоянова (8 г.) – гр. София

вървящи всеки по своя път на разстояние един 
от друг. Картина, която беше типична за всеки 
голям град по света по време на Ковид 
пандемията. Силата на емоцията е изразена и 
непряко – чрез алюзията ѝ с „бетон и блясък“, 
и пряко – чрез думите „души пленени“. 
Фалшив ли е ослепителният блясък на града, 
още по-силно подчертан от блясъка на чистия 
сняг? Чий ли е пронизващият крясък всъщ-
ност? Дали на зимна птица или на душата на 
детето, автор на творбата? 

Черен път.
      Къщи великани

с пъстри очи.

      над града Богородица

4. Виктор Вълчев (11 г.) – гр. Хасково

Синева.

благославя всички хора

През очите на детето светът е по-ярък, наситен и 
жив, отколкото през очите на повечето възрастни. Тази 
рисунка и хайку притежават чудесен контраст, който 
разкрива колорита на нашето градче – черен път, който 
се вие между къщи-великани с разноцветни прозорци, 
които обаче не са страшни, а пъстри и ярки, криещи 
съкровища и тайни от живота на хората зад своите 
стени. Всеки дом съхранява историята на отделния 
човек и особено неповторимия свят на децата!

Най-високата статуя на Бого-
родица с младенеца в света се намира 
в българския град Хасково. Памет-
никът е издигнат на хълм и при-
тежава сертификат от Книгата на 
рекордите на Гинес. Уникалната 
статуя е висока 14 метра, стъпила 
върху 17-метров пиедестал. Общата 
му височина е 32,8 метра. Долната му 
част образува параклис.В не-
посредствена близост до статуята на 
Дева  Мария е  построена кам-
банария с осем камбани с различна 
големина. От най-високата си точка 
камбанарията разкрива прекрасна 
гледка към града. Най-високата в 
света статуя на Света Богородица с 
младенеца е нарисувана с любов, 
благодарност и почит към Божията 
майка от младия творец Виктор 
Вълчев. Идеята за тази картина не е 
случайно избрана от детето  – 
Богородица винаги е била смятана за 
покровителка на Хасково. Красивото 
хайку разпръсва благо-словията на 
Божията майка над всички граждани 
на града.  

2. Тея Калейчева
 (12 г.) – гр. София

     безброй души пленени,
     пронизващ крясък...

     Бетон и блясък,
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Хубаво съчетание от прецизната 
рисунка на залетия от слънце сре-
диземноморски град и ведрото, създа-
ващо ваканционно настроение хайку. 

ме кара да огладнея
      мирис на пица

летен ден във Венеция

6. Айча Али (11 г.) – Хасково

Синият хоризонт в първия ред на 
хайку, както и в рисунката, представлява 
едновременно небето и Рая и се свързва с 
вярата и божествената закрила.

5 . Мирела Щерева (13 г.) – Хасково

театър...

на сцената на живота 
      смях и сълзи

Прекрасна декоративна, 
цветна, жива рисунка, съчетана 
със зряло, дълбоко, философско 
хайку, което през непосред-
ствеността на детския поглед и 
възприятие разкрива картината 
на живота и света. В цялата си 
пъстрота и достолепие пред нас 
се извисява сградата на един 
конкретен градски театър, за да 
ни напомни, че театърът е 
живот и животът е театър – един 
театър, в който всички сме 
участници и през смях и сълзи 
играем ролите си на неговата 
сцена.  Макар и сериозно, 
съчетаното с рисунката хайку 
създава у наблюдателя праз-
нично и ведро настроение, 
което съответства на детската 
безгрижно ст  и  непо сред-
ствено ст и ни кара да се 
усмихнем и така да приемем и 
да преодолеем проблемите си.

    7. Михаела Димитрова (11 г.) – гр. Хасково

     със светещи фенери 

Като ли че всеки миг и ние ще поемем заедно с 
автора из венецианските улички, опиянени от 
тяхното пъстроцветие, глъчка и апетитни аро-
мати. Пъстрият и жив колорит и добрата ком-
позиция на рисунката отлично се съчетават с 
детската непосредственост и непретенциозност 
на изказа. Добър баланс между рисунка и текст, 
зареждащи ни с настроение и усмивка.

     тихо падат снежинки....

     зимни улички
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Стръмни улички, сгушени сред ста-
ринни къщи в светли тонове, много цветя 
по прозорците, уютна тишина на южно 
провинциално градче, фенери, които по-
късно ще запалят вечерни светлини... И в 
дъното спрелият велосипед – знакът за 
път. За отсъствие, но и за очакване. В една 
светла картина Маринела Шопова ни 
доказва, че наистина обича своя град, 

10. Далия Ангелова (10 г.) – гр. София

Тиха нощ
      Шум от коли и дъжд

В тази рисунка градът е съвременен, с остри 
очертания на високите модерни сгради – град на 
новото хилядолетие, на днешния ден. Ъгълът, от 
който е представена улицата, перспективата в две 
посоки, резките контури (преобладаващо тъм-
носини – намек за стъкло и метал), „избухващите“ 
ярки цветове и отражения на лятното слънце – 
създават впечатление за мегаполис, едновременно 
агресивен и привлекателен. Ритъм на новото време. 
Движението на ръката на младия художник е 
уверено, детайлите обобщени, линиите – лишени от 
мекота. Цветовете наистина „обгръщат града“, те са 
свобдни да го обагрят в своите светлини и нюанси.

Луната огрява града

     8. Маринела Шопова (13 г.) – гр. 
Хасково

    разказва приказка –
    обичам града си

   
    тиха уличка

Одухотворена зимна картина, в 
особено хармонична композиция. Чер-
квата е потънала в сняг, самотната пейка 
встрани, дърветата, улицата... Сякаш две 
луни изгряват – кръгли улични фенери; 
много са светналите прозорци на храма – 
навярно е часът на вечерната служба. 
Тишината се усеща в безветрието, в 
спокойното падане на снежинките. 
Хоризонтални и вертикални линии из-
граждат композицията. Кулите, про-
зорците, решетките на оградата (ефектен 
декоративен елемент), стълбовете, об-
рамчващи картината (с техните светещи 
глобуси) – противопоставени на дълги 
хоризонтали: покрив, улица... Меките 
линии оживяват образа. И още: загатнати 
дървета, пейката, разположена в ди-
агонал. Общата синкаво-бяла багра (със 
своите нюанси) на небе и земя, в съ-
четание със светещото жълто, говорят за 
студ, но и за пречистващ сняг.

      цветът обгръща града,
но градът не обгръща цвета

Лято

  9. Георги Вучев (10 г.) – гр. София

както е изписано в хайку тристишието 
тук). Сякаш подканя зрителя също да 
го обикне, да се потопи в неговата 
идилична атмосфера. Чудесна цветна 
хармония, рисунка, която заслужава 
внимание.
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щом събудят 

утрото е дошло!

12. Алина Петкова (8 г.)  –  
гр. София

      се птичките,

от птиците

13. Здравко Харизанов (8 г.) – гр. 
София

В града паркът е любимо място за 
разходка на малки и големи, на младежи 
и възрастни. А в него живее и друг град – 
миниатюрен, излязъл сякаш от при-
казките, любим на децата. Градът на 
птиците. Техните домове се гушат в 
клоните на старите дървета. Щом пти-
ците се събудят, значи денят навлиза в 
своите владения. Птичите гласове въз-
вестяват времето на светлината по най-
истинския часовник на природата. 
Чудесно композирана рисунка, в която 
център са малките цветни къщички – 
сякаш част от дървото, а небето и 
загатнатата планина (синьо утро) могат 
да бъдат продължени в представите ни. 
Светло, жизнерадостно настроение.

ново метро
      летя по-бързо

с гълъбите.

Впечатляваща урбанистична и сюр-
реалистична картина на града, потънал в 
прегръдките на нощта – художествено 
решение в цветовете на дъгата и в 
стилистика, сходна с тази на големия 
австрийски модернист Хундертвасер. 
Небостъргачите, разсичащи простран-
ството, видени отдалеч като зъберите на 
крепостна кула, създават едновременно 
чувство за стабилност и защита, но също 
и за въздушност и единство на небето и 
земята. Свежата тоналност, минима-
листичното изграждане на сградите, 
интересното цветово решение задъл-
бочават чувството на пъстрота и свежест 
дори в нощта. Притихналият в нощта 
град под лунна светлина, окъпан от 
дъжда – един класически, вечен образ, 
познат и скъп на сърцето на всеки, роден 
в него. 

      11. Лилия Гюрова (8 г.) – гр. София

Многоцветен парк –
      жената дели хляба си

Хубаво хайку на едно много малко 
дете, което създава пъстра и радостна 
картина на привичен градски пейзаж. 
Хайку и рисунка се допълват взаимно, за 
да ни зарадват с багрите на възраждащия 
се с пролетта живот. Излязлата на разход-
ка в парка майка с количка, която споделя 
закуската си с гълъбите, шумящият фон-
тан, детето с колело, разцъфналите дър-
вета и поляни извикват пред погледа ни 
пъстроцветието на градския парк и усе-
щането за настъпващото с пролетта ожив-
ление в природата и сред хората. Пъстра 
като колорит рисунка, която с ярките си, 
жизнерадостни багри наистина ни кара да 
се чувстваме живи и да се опияняваме от 
многообразието и многоцветието на този 
свят. 
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Ах, ето ги най-важните елементи 
на един град – както на рисунката, така 
и в това описателно хайку. Деца, 
родители и кучета ще се издигнат над 
ежедневието. За да погледнат живота 
от високо? За да се насладят на 
красотата на града? За да внесат 
разнообразие? Какъвто и да е от-
говорът, градът е изворът на мечти за 
жителите му и може да даде криле, или 
поне балон на всеки един от тях. Стига 
да го поиска... 

Йокохама е основен икономически, 
културен и търговски център на Япония. 
Той е един от градовете, отворили се за 
търговия със Запада и дом на много  
нововъведения, които за първи път се 
случват в Япония. Голяма част от Йо-
кохама е разрушена на 1 септември 1923 г. 
от голямото земетресение и отново по 
време на Втората световна война. Но 
градът се издига от руините като феникс от 
пепелта и е възстановен отново. Ома-
гьосана от бързото му развитие, градската 
архитектура и голямото пристанище с 
чуждестранни кораби, Катрин Попова 
създава впечатляваща сюрреалистична 
рисунка на Йокохама с небостъргачи, 
докосващи се до гигантска луна и вио-
летово небе. Картината може да служи като 
илюстрация на съвременна манга или като 
театрален декор. Тя представя магията на 
тишината и застиналостта на нощта в 
контраст с ежедневните дейности, случ-
ващи се в това търговско пристанище. 
Описателното хайку изразява възхище-
нието на детето от един от най-големите 
космополитни градове в Япония.

      Детски смях
Шарено хвърчило

16. Яна Боярова (8 г.) – гр. Асенов-
град

отнася облаците над града

14. Габриела Иванова (11 г.) – гр. 
Русе

      С балон в ръката

Градът има различни нива. Издига се 
в небето със своите високи сгради. 
„Стъпва“ на земята – с улиците си. Слиза 
и под земята – с тунелите на градското 
метро. Тези три нива ни представя в 
рисунката си Здравко Харизанов. 
Детската фантазия не се съобразява с 
границите на възможното, чрез нея 
видимо и скрито заемат своето място 
пред погледа ни. Три нива, които малкото 
момче познава, които обича и не иска да 
пропусне (средното – улицата, е граница 
между двете крайни, върху които пада 
акцентът в хайку тристишието). Слива ги 
в единен образ, за да живеят и да се 
движат в хармония. С влака лети „по-
бързо от птиците“, изобразени пара-
лелно в небето. Ето как се свързват 
„горе“ и „долу“ в мечтата на едно дете.

Улици, алеи, сгради

 политам към небето. 

15. Катрин Попова (12 г.) – гр. 
Варна

Със порт, море и кораби
      е Йокохама

Колко красив град е тя!
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Градът може да изглежда страшен с дългите си 
улици и безбройните сгради. Детското въо-
бражение обаче е в състояние да оцвети в буквален 
и преносен смисъл и най-сивия пейзаж и да го 
превърне в малко кътче от рая. Тогава балоните 
политат към небето, украсени с красиво слънце и 
цветна дъга. Колко много бихме искали да сме част 
от жителите на този град! Да бъдат щастливи 
всички хора!

18. Рая Славова (15 г.) – гр. Кюстендил

      винаги води 
към мечтите

пътят... 

Художникът майсторски е уловил движението на 
големия град посредством уличен стълб, жиците му, 
които сякаш свързват разпилените (мисли на) хора. 
Колко много пътища има в града! И ето, в този 
момент, едно пътно огледало, някак ненатрапчиво 
подсказващо за това, че всеки човек в тази суматоха е 
една паралелна вселена, дава отговора на въпроса 
накъде водят тези пътища. Чудесно хайку, допъл-
ващо рисунката.

нашият град – 
      дълги улици,

щастливи хора

17. Диана Капсъзова 
(6 г.) – гр. Асеновград

Изключително жизне-
радостна и пъстра картина на 
мечтания град от детството 
ни – с полета на хвърчилото, 
съпроводено от безгрижния 
детски смях, отнасящ дори 
надвисналите облаци. Дъл-
боко и зряло хайку за естес-
твения човешки стремеж 
към радост, веселие и сво-
бода, за интуитивно прео-
доляване на ограниченията 
на битието. Контрастът на 
синьото и жълтото, на сту-
дени и топли цветове създава 
чувство на оживление и 
вълнение. Ярките шарени 
къщи на заден план с пер-
денца (стилизирани по дет-
ски в рисунката и изглеж-
дащи като волно развети 
флагчета), усмихнатите деца 
с румени бузи с хвърчило в 
ръце, спокойният път и ле-
хичките с лаленца – цялата 
тази наивистична детска 
рисунка, съчетана с пре-
красното хайку,  навява 
приятно чувство на щастие и 
радост от живота. 
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весели къщи и дървета

19. Калина Петкова (10 г.) – гр. 
София

Малък град
      по дългия път към морето

20. Велимир Тодоров (13 г.) – гр. 
Сливен

От върха на планината

Тази живописна рисунка и хайку 
отдават почит на малките градчета, 
потънали в лятна зеленина, в които 
рядко се спираме по пътя си до 
различни по-известни туристически 
дестинации. Как ли бихме живели в 
тях вместо в големия град? Може би 
едновременно весело и спокойно, 
както изглежда тяхната природа и уюта 
на сградите им – малки кокетни 
къщички, боядисани в топли цветове, 
насред нищото? „Човекът е човек, 
когато е на път“ се казва в една 
поговорка и може би е истина. Важен е 
обаче и самият път, и отбивките по 
него, не само крайната цел на пъту-
ването.

      небето е на земята
градовете – блещукащи звезди

Перспективата на това хайку и 
рисунка е впечатляваща и много 
поетична! Обърната перспектива! Това, 
което е горе, слиза долу, онова, което е 
долу, се качва горе. Това, което е скрито 
в човешкото сърце, излиза наяве. В тази 
свежа творба можем да почувстваме 
нашата връзка с Вселената – всичко е 
едно, ние сме част от нея, както е част от 
нея и нашата обител – сърцата ни и 
нашите градове.

Материала подготви 
Зорница Харизанова

Очаквайте през месец април том 17 
на тематичната антология от Световния 
конкурс за детско хайку „Впечатления 
от градовете“ с отпечатани Гран При на 
децата от целия свят, а в средата на май – 
картички с избрани творби от оста-
налити наградени участници.

Автори на коментарите към на-
градените творби: Ал. Ивойлова, В. 
Петкова, В. Савова, З. Харизанова и Л. 
Христова
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БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ: 
АРОМАТ НА ЗИМА 

 
Завърши десетото юбилейно издание 

на Националния декемврийски конкурс за 
хайку на тема „С аромат на зима“. В кон-
курса, организиран от Български хайку 
съюз, взеха участие 136 български автори с 
над 330 непубликувани творби. Съгласно 
регламента конкурсът се проведе тайно, 
като участниците бяха разпределени в две 
възрастови групи – млади участници до 19-
годишна възраст и възрастни. 

Петчленното жури в състав: Диляна 
Георгиева (председател) и членове: Алек-
сандра Ивойлова, Людмила Христова, 
Милена Велева и Петър Чухов, присъди 
следните награди и отличия: 

 

Първа награда 
 

Женя Сертева – София 
 

късна оран 
над буците в нивата 
аромат на зима 
 

Втора награда 
 

Надежда Костадинова – София 
 

пътечка от иглички 
веднъж в годината гората 
влиза в къщи 
 

Трета награда 
 

Габриела Цанева – София 
аромат на канела 
и изгнили листа – 
дъждовна Коледа 
 

Надежда Тодорова – Велико Търново 
 

чай от липа 
в снежните ангели 
подскачат врабци 
 

 

Награди за цялостно представяне 
 

Зорница Харизанова – София 
 

греяно вино 
зимата става по-топла 
за клошаря 
 

джинджифилови къщички – 
приказките на братя Грим 
оживяват на коледния базар 
 

канелени охлювчета 
омилостивявам духовете 
в новогодишното дърво 
 

Кристина Тодорова Кънева – София 
 

тамян 
коледната нощ 
догаря 
 

димът от комина 
…ту скрива, ту следва 
Млечния път 
 

в моята ръка 
ароматът на твоята 
джинджифилови човечета 
 

Отличия 
 

Александър Ал. Дъбнишки – София 
греяна ракия 
в парата 
танцува джудже 
 

Александър Костов – София 
баница с късмети 
къде ли ще ме отведе 
този qr код 
 

Ангелина Михайлова – София 
Коледна питка. 
Пускам я да обиколи 
детските ми спомени. 
 

Владислав Христов – Пловдив 
подранило кокиче 
пробива снега 
първо зъбче на сина ми 
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Детелина Тихолова – Кюстендил 
грип 
коледните сладки 
без аромат 
 

Иванка Павлова – София 
Бъдни вечер 
дори и сънищата 
са с дъх на тамян 
 

Ким Алберт Думанон – София 
греяно вино 
за да се стопля 
дори и сам 
 

Радостина Драгостинова – София 
зимно слънце 
скрито в долапа на баба 
гърненце със сладко от дюли 
 

Тони Теллалов – Карнобат 
бумтяща печка 
в сандъка с дърва 
дръжка от брадва 
 

Цонка Великова – София 
облизва уханието 
на печена пуйка 
котка на прага 
 

Секция „Млади участници“ 
 

Първа награда 
 

Селин Сабри Садък (15 г.) – Хасково 
студени нощи – 
топли спомени 
с аромат на канела 
 

Втора награда 
 

Едже Метин Осман (14 г.) – Хасково 
вкусна украса – 
портокалов чипс виси 
из цялата къща 
 

Трета награда 
 

Лютвие Танер Шерифова (15 г.) – 

Хасково 
студена нощ 
горяща печка и аромат 
на мандаринови кори 
 

Отличия 
 

Наз Решат (14 г.) – Хасково 
малка Коледа – 
баба прави кравайчета 
 

Шанел Шемшетин Галиб (14 г.) – 

Хасково 
коледна вечер 
ароматните гозби 
на мама 
 

Фатме Йозджан Халибрям (15 г.) – 

Хасково 
коледни бисквитки – 
облак от брашно и канела 
се носи в кухнята 

 

*** 
Българският хайку съюз поздравява 

наградените автори и благодари на всички 
участници в конкурса! 

Всички наградени и отличени творби 
от първото до десетото издание на Нацио-
налния декемврийски конкурс за хайку ще 
бъдат включени в триезичната хайку анто-
логия на БХС „Светлината на зимата“. 

 

Материала подготви Венелина Петкова 
 

На 18 март от 15:00 ч. в галерия „Сер-
дика“ – ул. „Цар Самуил“ 90 Б, етаж 2, в 
рамките на литературното четене по повод 
международния месец на жената, бяха 
раздадени грамоти и книги на наградените 
и отличени автори, като всеки от тях про-
чете своите хайку. Всички присъстващи – 
членове на БХС и гости, се насладиха на 
живото и неповторимо авторово слово. – 
ред. бел. 
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ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ 
 

ИТАЛИАНСКИ АВТОРИ 
 

КОНТАДИН КРЕМЕНСКИ 
 

ДЖАНИ РОДАРИ 
23.10.1920 г., Оменя, Италия 

14.04.1980 г., Рим, Италия 
 

БЪДЕЩЕ 
 
Повярвайте ми, бъдещето 
е голям симпатяга, 
предлага сбъднати мечти, 
на кой какво приляга. 
 
„Разбира се, че ще преминеш!“ 
Успокоява ученика. 
„С добри оценки ще си ти,  
или бъдеще да ми не викат.“ 
 
Какво му струва обещанието, 
към бедния  служител? 
„От сърце ти, драги честитя, 
ще станеш ръководител.“ 
 
„А ти който пътуваш отчаян, 
във прашния тролейбус: 
От утре всички ще дишат 
праха на новият ти бус!“ 
 
„От тотото желаеш ли  
печалба да получиш? 
Ти за билетче не пести 
и скоро ще сполучиш!“ 
 
Мечти и обещания летят... 
но какво ли ще се случи?  
Това което сам заслужи, 
всеки ще получи. 

ДЖОВАНИНО ГУАРЕСКИ 
01.05.1908 г., Рокабианка, Италия 

22.07.1968 г., Червия, Италия 
 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: 

ДЖОВАНИНО ГУАРЕСКИ С „МАЛЪК СВЯТ 
 

ЗА КНИГАТА 
 

Имам невероятното удоволствие да съ-
общя, че дон Камило, героят на най-добрия 
италиански автор, Джованино Гуарески, 
представен в 26 разказа, вече е на книжния 
пазар, за пръв път на български език. 

Горещо го препоръчвам на всички, ко-
ито много обичат да четат, защото разк-
азите са прекрасни. Горещо го препоръч-
вам и на тези, които обичат да четат по-
малко, защото разказите са кратички. Го-
рещо го препоръчвам на вярващите, 
защото свещеникът разговоря непосредст-
вено със Спасителя от олтара, а също и на 
атеистите, защото това е най-човешкото 
представяне на Бога, което съм срещал в 
литературата. Препоръчвам на младите, 
защото ще им помогне да разберат старите. 
А старите ще се почувстват отново млади. 
Препоръчвам го на филите, но също и на 
фобите, защото авторът е лежал в затвора 
за обида на демократите, а не е превеждан 
у нас като антикомунист. (И по тази при-
чина ние, отборът на Студио Беров, го 
предлагаме с половин век закъснение.) 

Препоръчвам го на любителите на ис-
торията, защото я представя по не-
повторим начин, особено съчетано с бе-
лежките на редакторката Теодора Берова и 
предговора на доцент Николай Гочев (кой-
то доцент, впрочем, все още не е професор 
по причини, твърде сходни с тези, поради 
които не знаем и за Гуарески.) Препоръч-
вам го на читателите на фантастика и 
фентъзи, защото тук се случват славни 
чудеса. Препоръчвам го на библиоманите, 
защото авторът се издава за пръв път на 
български, а издателят Красимир Беров си 
е свършил изключително добре работата. 
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Препоръчвам го на любителите на ка-
рикатури, защото рисунките към разказите 
са дело на самия автор. 

Препоръчвам го на всички, които не се 
страхуват да се замислят, но също и на 
всички, които искат просто да се забавля-
ват. 

И накрая, препоръчвам го на събратята 
ми по перо, защото от него съм се учил да 
пиша (признавам със смесени чувства). И 
само един разказ се равнява на триста и три 
книжлета за творческо писане. 

Ако нещо в книгата е не така, да знаете 
– заслугата е само моя. 

Безплатни разкази и поръчки тук. 
 

ЗА АВТОРА 
 

Джованино Гуарески (първи май 1908 
– двадесет и втори юли 1968) е вероятно 
най-известният италиански писател, жур-
налист, хуморист и карикатурист! 

Трите тома с разказите му за дон Ками-
ло, свещеникът с нежно сърце и железни 
ръце, който разговаря със Спасителя от 
Разпятието, са преведени почти по цял 
свят. По тях са екранизирани седем филма 
(един недовършен поради смъртта на Фер-
нандел), пет копродукции с Франция, с 
Фернандел в главната роля (най-известната 
му роля), които с удоволствие се гледат и 
днес! Днешната журналистика има какво 
да научи от него. Много! През 1943 е арес-
туван и мобилизиран в армията за обида 
към Мусолини. За отказ да сътрудничи с 
нацистите прекарва две години в немски 
концлагери в Полша и Германия. 

През 1950 e осъден на осем месеца ус-
ловно за клевета срещу държавния глава 
Луиджи Ейнауди. 

През 1954 е осъден на година затвор за 
обида и оклеветяване на държавния глава 
Алчиди де Гаспери. Уплашени от надига-
щото се обществено недоволство, власт-
имащите му предлагат амнистия, ако се 
извини, но той отказва! Дори не обжалва 
присъдата и я излежава заедно с натрупва-
нето от първата!!! Писателят на добрите 
хора се радва на уважението на народа 

дори в затвора. Докато де Гаспери губи 
почва под краката си, разболява се, оттегля 
се от поста и умира Отказва предложение-
то на папата да работи за Ватикана.  

Погребението му остава неуважено от 
представителите на официалната власт! 

Остава най-превежданият7, най-прода-
ван8, но и най-обичаният съвременен ита-
лиански автор. Знам, че звучи малко пом-
позно, но е точно така. 

Вероятно се питате, как така за седем-
десет години не се е намерил един 
„свестен“ преводач, за да преведе най-
известния италиански автор? Та го върши 
селянин и литературно недоразумение като 
мен?! Много просто! Предизборният ло-
зунг на Гуарески – „В тъмната стаичка Бог 
те вижда, Сталин не!“ – води до провал на 
италианската комунистическа партия на 
изборите през 1948 г., която преди това е 
била водеща. Това автоматично го вкарва в 
„черния списък“. Иначе щяхме да го изу-
чаваме в училище.  

Въпреки огромния си успех, казва за 
себе си: „Слушам разказите на голямата 
река (По), а хората говорят за мен, че кол-
кото по-остарявам, по-загубен ставам! 
Което обаче не е вярно, защото аз винаги 
съм си бил загубен!“ 

Контадин Кременски, преводач на книгата 
„Малък свят“, изд. „Студио Беров“, Бяла 
Слатина, 2022 г. 

 

ТВОРЧЕСТВО 

ИЗ „МАЛЪК СВЯТ“ 
 

                                                                        
7 В следното изследване „Mondo Picollo. Don Camillo“ 

на Гуарески е на второ място след „Пинокио“ на Карло 
Колоди, и преди „Името на розата“ на Умберто Еко. 

Сиреч, не е пресилено да кажем, че Гуарески е най-

превежданият съвременен италиански писател. „Qual è 
il libro italiano più tradotto al mondo?”, © 2021 Maremag-

num.com S.r.l., Milano, стр. 6 
8 Над двадесет милиона копия според Pier Mario 

Fasanotti, „Il coraggio di Guareschi”, Liberal, 26 aprile 
2008, pag. 8. 
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АНГЕЛЪТ ОТ 1200-ТА ГОДИНА 
 

Почина старият Басини и в завещание-
то му намериха написано: „Оставям всичко 
на протойерея, за да позлати ангела върху 
камбанарията на църквата. Да заблести, 
така че отгоре да мога да видя къде е моето 
село.“ 

 
худ. Джованино Гуарески 
 

Ангелът беше на върха на кулата и от-
долу не изглеждаше нищо особено, защото 
кулата беше висока. Но когато направиха 
скеле и се качиха, се видя, че е с почти 
човешки ръст и ще трябва доста злато, за 
да се позлати. 

Пристигна един специалист от града и 
се покатери по скелето, за да проучи рабо-
тата, но не остана дълго горе. Слезе след 
няколко минути много впечатлен: 

– Един Архангел Гавриил от кована 
мед – обясни той на дон Камило. – Нео-
бикновена красота. Автентична творба от 
1200-ната! Дон Камило трябваше да наведе 
глава, за да погледне човечето: 

– Как може да е от 1200-ната, щом цър-
квата и камбанарията са на не повече от 
триста години? – възрази той. 

– Върша тоя занаят от четиридесет го-
дини и съм позлатил хиляди статуи! Ако 
тази не е от 1200-ната, ще Ви я позлатя 
безплатно! 

Дон Камило беше човек, който се чувс-
тваше най-добре стъпил здраво на земята, 
но работата дотолкова възбуди любопитс-
твото му, че се покатери заедно с човечето 
по скелето до върха на камбанарията и 
погледна ангела в лицето. 

Остана с отворена уста, защото ангелът 
действително беше изключително красив. 

Дон Камило слезе много разстроен: как 
е могъл такъв красив ангел да свърши на 
върха на кулата на бедна селска църква? 

Той слезе и дълго рови в архивите на 
църквата, за да намери някакво обяснение 
на загадката, но така и не намери нищо. 

На следващата сутрин специалистът се 
върна от града с още двама господа, които 
също се качиха на кулата. И когато слязо-
ха, повториха пред дон Камило това, което 
беше вече казано: един истински шедьовър 
от 1200-ната. Без никакво съмнение. 

Бяха двама професори от художестве-
ните среди, две големи имена, и дон 
Камило им благодари трогнат. 

– Много е красив! – прехласваха се те. 
– Един ангел от 1200-ната върху камбана-
рията на тази бедна църква. Това е голяма 
чест за цялото село! 

След обяд дойде и един фотограф, кой-
то се качи горе и засне ангела от всички 
страни. А на сутринта в градския вестник 
се появи дълга статия, придружена от три 
снимки, в която ставаше дума за ангела. 
Като накрая се заключаваше, че би било 
истинско престъпление да се остави този 
скъпоценен шедьовър там горе, за да се 
руши от стихиите. И че художественото 
наследство принадлежи на културата и 
цивилизацията, и трябва да се вземат мер-
ки, и все в тоя дух. Нещо, което накара 
ушите на дон Камило да пламнат.  

– Ако онези проклетници от града мис-
лят да ни отмъкнат ангела, много са 
сбъркали – сподели той със строителите, 
който подсилваха скелето около кулата. 

– Сбъркали са, и още как – отвърнаха 
му строителите. – Нашето си не се пипа! 

Дойдоха още хора, все важни клечки, 
даже и от епископството. Всички се качиха 
да видят статуята, а като слязоха казаха на 
дон Камило, че е ужасно престъпление да 
се остави такава красота изложена на дъж-
да и студа. 

– Добре, ще му купя дъждобран! – изк-
рещя накрая дон Камило. 
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И тъй като му възразиха, че така не се 
разсъждава за подобни сериозни дела, той 
заразсъждава: 

– Във всички градове по света има ста-
туи, истински произведения на изкуството, 
които от векове стоят по улиците и площа-
дите! Под дъжда и снега! И никому и на ум 
не му идва да ги прибере на закрито. Защо 
ние трябва да прибираме на закрито нашия 
ангел? Защо не идете в Милано и не кажете 
на миланците да свалят Мадоната от 
Дуомо9 и да я приберат на сухо, за да не се 
съсипва? Дали пък миланците няма да ви 
подберат с ритници, а? 

– Мадоната от Милано е съвсем друго 
нещо – отговори един от важните господа. 

На което дон Камило отвърна: 
– Обаче ритниците са си съвсем същи-

те, както в Милано, така и тук! 
И понеже хората, които се тълпяха 

около дон Камило в двора на църквата, 
взеха много присърце думите му, ония се 
отказаха да настояват и си тръгнаха. 

Не след дълго градският вестник под-
нови атаката. 

Било престъпление да се остави ангел 
от 1200-ната, един ангел толкова красив, на 
произвола на съдбата, на върха на камба-
нарията в едно забутано селце на Баса. И 
не защото някой искал да отнеме ангела на 
селото, а защото самото селце, благодаре-
ние на ангела, би могло да се превърне в 
туристическа забележителност, стига ста-
туята да бъде поставена на някое достъпно 
място. Кой почитател на изкуството би 

                                                                        
9 Мадоната от Дуомо е позлатена статуя от кована 

мед върху най-високата стрела на миланската катедра-
ла, или Дуомо (на италиански: Duomo di Milano, на 
ломб. Domm de Milan). Понятието „дуомо“ е известно 
от XII век (според други източници – от X век). Произ-
ходът на думата е от лат. domus – „дом“, под което се 
подразбира domus Dei – „Божи дом“. Посветена е на 
Рождество Богородично и е седалище на архиепископа 
на Милано. Строителството ѝ отнема почти шест века, 
като тя е втората по големина катедрала в Италия след 
базиликата Свети Петър в Рим, както и третата в света с 
най-висока точка на 108,50 м. До неотдавна е била и 
най-високата сграда в Милано.  

 

отишъл в някакво си затънтено селце на 
Баса, за да гледа от площада статуя, запо-
китена на върха на една камбанария? Виж, 
съвсем друго ще бъде, ако ангелът е в 
църквата. Ангелът се внася в църквата, 
прави се отливка, а след това едно точно 
копие, подобаващо позлатено, се поставя 
на върха на камбанарията. 

Хората прочетоха статията и започнаха 
да мърморят, че наистина, докато ангелът 
си стои на върха на камбанарията, никой 
не може да види красотата му. Виж, в цър-
квата всички щяха да могат да го видят, 
камбанарията нямаше да загуби нищо, 
защото щеше да си има своя позлатен 
ангел, съвсем същият като предишния. 

Важните клечки от църковното настоя-
телство обсъдиха въпроса с дон Камило и в 
края на краищата той реши, че не е редно 
да настоява. Когато свалиха ангела от 
камбанарията, цялото село се събра на 
площада и в продължение на няколко дни 
ангелът остана в двора на църквата, защото 
всички искаха да го видят и да го пипнат. 
Дойдоха хора и от съседните села, защото 
се разнесе мълвата, че това е чудотворен 
ангел. 

Когато се стигна до направата на калъ-
па за изливане на копието, дон Камило бе 
непреклонен: 

– Ангелът не мърда оттук. Донесете си 
инсрументите и направете отпечатъка тук. 

Старият Басини, след като уредил 
всичките си сметки и дела, беше оставил 
повече от достатъчно пари, за да позлати 
не един, а десет ангела, така че имаше пари 
и за бронзовото копие, което щеше да бъде 
поставено на камбанарията. 

Когато копието пристигна, вече искря-
що с чисто злато, хората дойдоха да го 
видят и заключиха, че е шедьовър. 

Свериха го сантиметър по сантиметър с 
първообраза и всичко беше съвсем точно 
по начин, който удивляваше. 

– Ако и другата статуя беше позлатена, 
никой не би могъл да ги отличи една от 
друга – казаха хората. Тогава дон Камило 
го замъчиха угризения. 
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– Ще позлатя и истинската статуя – 
реши той. – Пари има. 

Тук отново се намесиха всезнайковците 
от града и изтъкнаха стотици доводи защо 
оригиналната статуя не трябва да се позла-
тява, но за дон Камило всичко беше ясно: 

– Тук изкуството няма нищо общо! Тук 
става дума за стария Басини, който остави 
парите си на мен, за да позлатя ангела от 
камбанарията. А ангелът от камбанарията е 
този. Ако не го направя, значи не изпълня-
вам последното желание на мъртвия. 

Междувременно новият ангел беше 
вдигнат и поставен на камбанарията, а 
специалистите се заеха да позлатят и ста-
рия и бързо го завършиха. 

Старият ангел беше поставен в църква-
та, в една ниша близо до входа, и в този си 
вид, целият от чисто злато, караше всеки да 
зяпне от изумление. 

Нощта след тържественото освещаване 
дон Камило не успя да заспи. Към десет 
стана и слезе в църквата да види своя зла-
тен ангел. 

– Тринадесети век – заговори се той с 
ангела, – а тази бедна църква се е появила 
преди няма и триста години. Значи ти си 
съществувал четиристотин години преди 
построяването ѝ. Как си се озовал на върха 
на тази камбанария? Кой те е донесъл? 

Дон Камило погледна големите криле 
на Архангел Гавриил, после изтри потта от 
лицето си. Хайде де! Как е възможно един 
ангел от мед да прелети над стрелата на 
една камбанария? 

Ангелът беше вътре в нишата, предпа-
зен с голямо кристално стъкло в рамка, 
което можеше да се отваря. Дон Камило 
припряно разрови в джоба си за ключа и 
отвори стъклото. 

Как може един ангел, свикнал да живее 
там горе, да остане заключен в тази кутия? 
Беше сигурен, че на ангела му липсва въз-
дух. Спомни си за завещанието на стария 
Бассини: „Оставям всичко на протойерея, 
за да позлати ангела върху камбанарията 
на църквата. Да заблести, така че отгоре да 
мога да видя къде е моето село.“ 

„Оттам, отгоре старият Басини не ще да 
види да блести неговият ангел“ – помисли 
си дон Камило. – „Ще вижда да блести 
един фалшив ангел. А бе пожелал да вижда 
сиянието на този тук…“ 

Той се вцепени от ужас: защо да мами 
стария Басини? 

Дон Камило отиде та коленичи пред 
Христос на главния олтар: 

– Иисусе, защо измамих стария Баси-
ни? Защо послушах ония дръвници от 
града? Христос не му отговори и той се 
върна обратно при ангела: 

– От триста години ти наглеждаш тези 
ниви и този народ. От триста години ти 
безмълвно бдиш над тая земя и над тия 
хора. Или дори от седемстотин, защото 
тази църква е построена върху развалините 
на една много стара църква. Спасявал си 
ни от войни, от глад, от чума. Колко ли 
мълнии си отклонил надалече? Колко ли 
бури си прогонил? От триста години или 
дори от седемстотин си изпращал с пос-
ледно сбогом на небето душите на 
мъртвите. Твоите криле са трептели с уда-
рите на камбаните: тъжни камбани, 
щастливи камбани. Векове на радости и 
скърби са затворени в твоя метал. А сега ти 
си затворен тук без въздух в тази позлатена 
клетка и няма да видиш повече слънцето, и 
няма да видиш повече синьото небе. На 
твоето място е един фалшив ангел, който 
идва от Сесто Сан Джовани10, и в чийто 
метал са затворени само псувните на лея-
рите, отровени от политика. 

– И този фалшив ангел е заел твоето 
място. Някой озарен от вярата творец е 
изковал твоя метал с удари на чука, офор-

                                                                        
10 Сѐсто Сан Джова̀ни (на италиански: Sesto San 

Giovanni, на местен диалект Sèst, Сест) е град и община 
в западната част на Северна Италия, провинция Мила-
но, област Ломбардия. Градът получава първата част 
от името си (италиански sesto – шести) поради факта, 
че разстоянието до Медиоланум (съвр. Милано) е 6 
римски мили. Втората част от името (Сан Джовани) 
произлиза от името на базиликата Свети Йоан (на 
италиански: San Giovanni) в съседния град Монца. (бел. 
ред.)  
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мил те е милиметър по милиметър; чудо-
вищни и безбожни машини са създали 
другия, макар да е точно като теб. Но дока-
то във всеки милиметър от твоя метал има 
от вярата на неизвестния майстор от 1200-
ната, в метала на другия е само студеното 
безбожие на машината. Как би могъл един 
такъв студен и безразличен фалшив ангел 
да ни защити?! Какво ще го интересуват 
нашите ниви и нашите хора?! 

Беше вече единадесет през нощта. Една 
нощ, изпълнена с тишина и мъгла. Дон 
Камило излезе от църквата и пое в тъмно-
то. Пепоне слезе веднага и изгледа лошо 
дон Камило. 

– Трябваш ми – каза дон Камило. – 
Сложи си наметалото и ела с мен. 

Като пристигнаха в църквата, дон Ка-
мило посочи блестящия от чисто злато 
ангел и каза: 

– Защитавал е теб, твоя баща, твоята 
майка, бащата и майката на твоя баща и 
тези на твоята майка. Трябва да защити и 
твоя син. Трябва да се върне на мястото си. 

Пепоне изгледа дон Камило: 
– Да не сте полудял? 
– Да – отвърна свещеникът. – Но кол-

кото и да съм полудял, няма да се справя 
сам в лудостта, която съм намислил. Необ-
ходима ми е помощта на луд като теб. 

Скелето още стоеше около кулата, дон 
Камило си напъха расото в панталоните и 
се заизкачва нагоре. После дойде Пепоне с 
подемника. Бяха само двама, но бяха луди 
и силни за шестима. Закачиха фалшивия 
ангел с ремъците, свалиха болтовете, с 
които беше закрепен на пиедестала, и 
спуснаха статуята на земята. После на ръце 
я внесоха в църквата. Махнаха истинския 
ангел и поставиха фалшивия на неговото 
място. След това с подемника вдигнаха 
горе истинския ангел. 

За закрепването на другия ангел към 
стрелата бяха необходими петима мъже. Те 
го направиха само двамата. Смъкнаха се от 
скелето и хукнаха към стаята на дон Ками-
ло. Бяха вир вода от пот и мъгла, ръцете им 
бяха изпожулени. Дадоха си сметка, че е 
пет часа сутринта. За да намерят сили да 

помислят, те запалиха голям огън в ками-
ната и изпиха две-три бутилки вино. 
Тогава се замислиха какво са направили и 
ги обхвана голям страх. 

Разсъмваше. Отидоха да погледнат 
през прозореца и ангелът беше там, на вър-
ха на кулата. 

– Невъзможно е – заекна Пепоне. 
Тогава го обзе ярост и се обърна към 

дон Камило: 
– Защо ме накарахте да направя това?! 

– изкрещя. – Какво общо имам аз с това 
проклето нещо?! 

– Това не е проклето нещо – отвърна 
дон Камило. – Има вече твърде много 
фалшиви ангели по света, които работят за 
силите на злото. Имаме нужда от истински 
ангели, които да ни защитават. 

Пепоне се намръщи с отвращение: 
– Обичайните глупости на църковната 

пропаганда – каза той. И си тръгна, без да 
се сбогува. 

После, когато беше вече пред вратата 
на къщата си, нещо го накара да се обърне 
и да погледне нагоре към върха на камба-
нарията, където, огрян от първите лъчи на 
слънцето, блестеше ангелът. 

– Здравей, другарю – бодро промърмо-
ри Пепоне, сваляйки шапката си. 

А през това време дон Камило, колени-
чил пред главния олтар, казваше на 
Разпнатия Христос: 

– Иисусе, не знам как успяхме да го 
направим! 

А Христос не отговори, но се усмихна, 
защото Той знаеше.  
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КАРЛО МАРИЯ ЧИПОЛА 
(15.08.1922 - 05.09.2000) 

 

ОСНОВНИТЕ ЗАКОНИ НА ЧО-

ВЕШКАТА ГЛУПОСТ 
 
Carlo M. Cipolla, Professore Emerito di Storia 

Economica a Berkeley 
 

Първи закон. 
Винаги и неизбежно всеки от нас под-

ценява броя на глупаците, които ни 
заобикалят. 

a) хора, които в миналото сме смятали 
за рационални и интелигентни, се оказват 
неочаквано пълни  глупаци. 

б) ден след ден, с неуморна монотон-
ност сме затруднявани и възпрепятствани  
в нашите действия от индивиди – абсо-
лютно глупави, които се проявяват нео-
чаквано и в най-неподходящия момент и 
място. 

Първият основен закон не позволява да 
се даде числова стойност на процента на 
глупаците в съотношение с другите хора, 
защото всяко предположение ще бъде 
занижено. Авторите на стария завет са 
познавали първия закон и го перифразират, 
когато обобщават, че: - „stultorum infinitus 
est numerus”, но изпадат в поетично преу-
величение, защото броят на глупаците не 
може да е безкраен, понеже брояj на живи-
те хора е ограничен. 
Втори закон 

Възможността един човек да е глупав 
не зависи от никоя друга негова характе-
ристика. От изследванията, проведени в  
различни социални групи е доказано, че 
про-центът на глупаците е еднакъв сред 
всички социални прослойки, без значение 
на раса, етническа принадлежност, образо-
вание и т. н. Феминистките могат да се 
ядосат, но процентът на глупаците не се 
влияе от сексуалната принадлежност! 

Tрети закон 
Глупавият човек е този, който ще нап-

рави лошо на другите, без същевременно 
да реализира никаква полза от деянието си 
или дори също да загуби. 

Няма и не може да има по-добър при-
мер в потвърждение на третия закон от 
демократичните избори, където глупаците 
вредят на цялото общество, а също, и на 
себе. 
Четвърти закон 

Интелигентните хора винаги подценя-
ват потенциала на глупаците, да създават 
неприятности. Забравят постоянно, че в 
контактите и или обвързването с глупаци 
се оказва винаги една скъпа грешка. 
Пети  закон 

Глупакът е най-опасният съществуващ 
човешки тип. 

От което следва, че: 
„Глупакът е по-опасен от бандита“. 

Четирите основни групи, според тяхното 

поведение: 
- Неудачник: който със своите действия  

вреди на себе си, но създава полза за някой 
друг. 

- Интелигентен: който със своите дейс-
твия се стреми да принесе полза за себе си, 
но и за другите. 

- Престъпникът: който със своите дейс-
твия се стреми да принесе полза за себе си, 
нанасяйки вреда за другите. 

- Глупакът: който вреди на друг човек 
или на цялото общество, без да извлече 
никаква полза за себе си и (или) причиня-
вайки вреда, и на себе си. 
Глупостта и властта 

Като всички човешки същества, глупа-
ците влияят върху останалите хора с раз-
лична сила. 

Някои глупаци причиняват само огра-
ничени вреди, докато други успяват да 
нанесат ужасни поражения и то не само на 
няколко отделни индивида, а на цялото 
общество. Потенциалът на един глупак да 
причинява вреди, зависи от два основни 
фактора. 
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Преди всичко от генетиката. 
Някои индивиди наследяват големи до-

зи глупост и благодарение на нея прина-
длежат от раждането си към елита на своя-
та група. 

Вторият фактор, който определя по-
тенциала на глупака да вреди, е поло-
жението във властта, което заема. 

Измежду бюрократите, военните, по-
литиците и държавните глави има един 
процент абсолютни глупаци, чиято спо-
собност да вредят на ближния е опасно 
висока, поради позицията, която им дава 
властта . 

Въпросът, който най-често си задават 
разумните хора, е по какъв начин глупаци-
те успяват да се наместят във високите 
етажи на властта. 

Класата и кастовата принадлежност (sia 
laica che ecclesiastica) са били социалните 
лостове, които позволявали един постоя-
нен приток на глупаци във властта на по-
голямата част от прединдустриалните об-
щества. 

В съвременния свят, класата и социал-
ната каста губят голяма част от нивото на 
влияние. На тяхно място се появяват поли-
тически партии, бюрокрация и демокра-
ция. Вътре в самата система на демокраци-
ята, изборите, са един много ефикасен 
инструмент за поддръжка на стабилна 
връзка между глупаците и властта. 

Напомням, че на базата на втория за-
кон, част от хората, които гласуват, са 
глупави и изборите им предлагат една 
прекрасна възможност да навредят на 
всички останали, без самите те да спечелят 
нищо от своето действие. 

Така се поддържа нивото на глупаците 
между хората на власт. 

РР Извинявам се на всички, прочели до 
края. Това е само малка част от оригинал-
ното произведение, където всичко е 
обяснено и обосновано подробно и с гра-
фики. – бел. на преводача 

 

ФРЕНСКИ ПОЕТИ  
ЗА ЛЮБОВТА 

 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

ЖАК ПРЕВЕР (Jacques Prévert) 
 

ДЕЦАТА, КОИТО СЕ ОБИЧАТ 
 

Децата, които се обичат, се целуват прави 
Подпрени на вратите на нощта 
И преминаващите минувачи ги сочат с пръст 
Но децата, които се обичат, 
Не им обръщат никакво внимание 
И само сянката им потрепва леко в нощта, 
Възбуждайки гнева на минувачите – 
Техния гняв, тяхното презрение, техния смях 
И тяхната завист 
Децата, които се обичат, не обръщат внимание 
на никого 
Те са другаде, много по-далеко от нощта 
Много по-високо от деня 
В ослепителната светлина на своята първа  
любов.  
 

БУКЕТЪТ 
 

Какво правиш тук, момиченце 
С тези току-що откъснати цветя 
Какво правиш тук, девойко 
С тези цветя, тези сухи цветя 
Какво правиш тук, красавице 
С тези вехнещи цветя 
Какво правиш тук, госпожо 
С тези умиращи цветя 
 

Чакам победителя. 
 

ПАРИЖ В НОЩТА 
 

Три клечки кибрит, запалени една по една в  
нощта 
Първата, за да видя лицето ти цяло 
Втората, за да видя очите ти 
Последната, за да видя усните ти 
И пълният мрак, за да си спомня всичко това 
Притискайки те в прегръдката си. 
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ПЕСЕНТА НА ТЪМНИЧАРЯ 
 

Къде така, хубав тъмничарю 
С този ключ, изцапан с кръв 
Отивам да освободя моята любима 
Ако не е вече късно 
Която заключих 
С нежност, с жестокост 
В тъмните ъгли на моята страст 
В дълбините на моите терзания 
В лъжите за бъдещето 
В глупостта на клетвите 
Искам да я пусна 
Искам тя да е свободна 
И дори да ме забрави 
И дори да си отиде 
И дори да се върне 
И отново да ме обича 
Или да обича друг 
Ако друг ѝ харесва 
И ако остана сам  
А тя замине 
Аз само ще запазя 
Ще запазя завинаги 
В двете си шепи 
До края на дните си 
Топлината на нейните гърди 
Оформени от любовта. 
 

ДьОНИЗ ЖАЛЕ (Denise Jallais 
 

БРАЧЕН ЖИВОТ 
 

Обичам те за неприятностите, с които ме замеряш  
За сивите и корави като селски хляб дни 
С които изплитам тялото, сърцето  и дома си.   
 

ЦВЕТОВЕТЕ НА МОРЕТО - откъси    
 

Заминавам 
Не заминавам заради любовник 
Заминавам заради себе си 
Тук 
Аз съм вързана 
Вързана съм 
Не познавам вече 
Радостта да играя 
Радостта да бъда харесвана 
Радостта да обичам 

Не познавам вече 
Радостта да се смея 
Радостта от горите 
Детската радост 
Да хапна нещо вкусно 
Вързана съм 
Така че заминавам 
Не заради любовник 
Заради мен самата. 
 

ПОЛ ЕЛЮАР (Paul Eluard)                           
 

ХАЛКА НА СПОКОЙНИЯ ПРИСТАН  
 

Преминах вратите на студа 
Вратите на мойте огорчения 
За да дойда и целуна твоите устни   
 

Град, свит до размера на нашата стая 
Където абсурдният прилив на злото 
Оставя умиротворяваща пяна   
 

Халка на покоя, аз имам само теб  
Ти ме учиш отново що е човешко същество 
Когато отказвам да зная 
 

Дали имам себеподобни. 
 

НАШИЯТ ЖИВОТ   
 

Ние няма да стигнем до края всеки сам, а по  
двойки 
Като се познаваме по двама, ще се опознаем  
всички 
Ще се обикнем всички и децата ни ще се смеят 
На мрачната легенда, в която плачел самотник.  
 
Подбор и превод от френски: Иванка 

Попова-Велева 
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РЕПОРТАЖИ 
 

КАРТИНИ ОТ ЮЖЕН ХАМБУРГ 
 

ХРИСТИНА ВЪЧЕВА 
 

Погълнати от ритъма на забързания 
делник, ние, съвременните хора понякога 
трудно забелязваме заобикалящата 
ни красота. Но, попаднали в модерния 
салон на Хаспа Ротенбургсорт, финансова 
институция със свой почерк в бъдеще-
то, ни посреща усмихнатото лице на  г–н 
Себастиан Менк (Filialdirektor)  с актуална 
информация за изложбата на българския 
художник Бранимир Георгиев. 

Откриването на  експозицията е на 1 
декември 2022 година и носи заглавието 
„Картини от Южен Хамбург III“. Името ѝ е 
повлияно от легендарна изложба, иниции-
рана преди повече от 100 години от първия 
директор на Кюнстхале Хамбург  – Ал-
фред Лихтварк. 

Д-р Емилия Юкер, художник и куратор 
на изложбата, председател на КД „Клуб на 
българските жени и семейства в Хамбург“ 
подчертава, че като представител на мо-
дерната българска линия в изкуството  
Бранимир Георгиев умее талантливо да 
претвори върху бялото платно урбанизи-
рания портрет на южен Хамбург. 

„Изложбата е част от моя цикъл 
„Картини от южен Хамбург III“, която 
започнах преди десет години“, споделя 
художникът. Последната се състои от 3 
части. Тематиката, по-скоро меланхолична 
до тъжна, е съвременна и рефлектира него-
вото отношение към заобикалящия свят. 
Двайсет и две  маслени и акрилни платна, 
окъпани в неонова светлина и ярки  цвето-
ве визуализират урбанизирани сцени от 
ежедневието на северния мегаполис. Тво-
рецът успява да закрепи неуловимото 
време на битието върху платното в образи-
те на бездомниците и работниците на 
черно, които търсят поминък по улиците 
на града.  

Tой искрено споделя, че неговата цел 
е „докосвайки се до универсални човешки 
чувства да пресъздаде един градски порт-
рет на южната част на града с между-
народно влияние и социална проблемати-
ка“. Играта с цветовете и особените 
материали – смесената техника, подчерта-
ват още по-силно урбанизирания портрет 
на южен  Хамбург. И успява. Неговите 
наблюдения ни отвеждат към всекиднев-
ните му преживявания във Вилхемсбург, 
където е ателието му. Като учител по рису-
ване в Нойвиедентал събира наблюдения 
за типични емигрантски квартали с инте-
ресни елементи, които го инспирират и се 
запечатват трайно в съзнанието му. 

 

 
 

Картините на Бранимир Георгиев по-
казват персонажите в естествения им вид, в 
напълно прости житейски ситуации, на 
улицата.  

 

 
 

Зад всеки един такъв сюжет улавяме 
неговата фина психологическа същност, 
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която издава дълбоки чувства и състояния 
на ума. А зад контраста между наситените 
цветове и дълбоки сенки прозират истории 
на отчуждение и празнота, болезнено поз-
нати за нашето време.  

 

 
 

Самият художник признава, че темите, 
които избира са социални и реалистични. 

 

 
 

Творецът се връща назад в родния 
крайдунавски град Русе във времето, кога-
то рисуването е било негова страст от най-
ранно детство. Воден от стремежа да се 
развива и усъвършенства, избира Велико-
търновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“ за своя алма матер. Завършва 
висше образование и магистратура по 
педагогика на изобразителното изкуство и 
пред него се отварят нови врати. Започва 
своя път с участия в съвместни изложби. 
Първата му самостоятелна изложба се 
появява през  2011 година в Хамбург. През 
2013 – нов творчески взрив. После е 
ред на следващата: „Картини от Южен  

Хамбург“.  Две години по-късно – още 
една на подобна тематика. Последните две 
изложби са открити от консула на  Бълга-
рия в Хамбург – проф. Имайер. 

А през 2016 на бял свят излиза актовата 
изложба „NACKT“. Темата за бежанците 
ражда през 2019 изложбата „Vlucht.“ След 
двегодишно отлагане заради пандемията, 
Бранимир Георгиев получава уникалната 
възможност да изложи в 3 банкови филиа-
ла своите нови творби на социална тема за 
трети път. 

Учи се от много художници, трудно 
изминава пътя от талантливия гений на 
Нидерландия Рембранд до  американския 
художник реалист на 20-ти век Едуард 
Хопър, за да остане „верен на своя почерк, 
който включва ярките южни цветове и 
реализъм, по-скоро загатнат и недоизка-
зан в детайли“. 

За период от 10 години  излизат шест 
самостоятелни изложби, които бележат 
неговото творческо израстване в Хамбург. 
Отдаден на изкуството, художникът заявя-
ва: „Творецът трябва да бъде себе си и да 
не копира модни течения и творци. Сти-
лът не е важен, но е добре ако се забелязва 
собствения „почерк“ във всяка негова 
творба“ 

Бъдещите планове на твореца са насо-
чени към създаване на една обща изложба, 
която ще включва платна от показаните в 
настоящата – „Картини от южен Хамбург“ 
и една нови, на тема „Консумация“. 

Изложбата ще бъде отворена до 31 
януари 2023 година. 

Една изложба, направена с прозрение и 
вътрешна сила гледа с отворени очи към 
бъдещето. И  търси своите почитатели! 
Нека я подкрепим!  За един по-красив и 
справедлив  свят! 

 
 

 
 
 
 


