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АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО  

gabriell-e-lit 

и списание „Картини 

с думи и багри” 
 

ИЗДАТЕЛСТВОТО 
 
През периода май – юли, издателс-

тво gabriell-e-lit прие и преодоля 
няколко предизвикателства.  

Разширихме тематичния обем на 
изданията си, включвайки в нашия 
каталог литературно-публицистичната 
поредица „Алманах Литературно зе-
меделско знаме” със съставители Кирил 
Назъров и Габриела Цанева.  В края на 
м. юли публикувахме в .pdf формат 
първата книга, като подготвяме за пе-
чат и том 2 на алманаха. Проектът ще 
съдържа четири книги, които ще осъ-
ществим в електронен формат до края 
на годината. Надяваме се, че ще прив-
лечем нови хора в нашата читателска 
аудитория. 

Важна стъпка в развитието на изда-
телството бе публикуването на сати-
ричната стихосбирка на Христо Анге-
лов „След девети, след десети”- един от 
авторите на списание „Картини с думи 
и багри” /брой 0/2018/, стана автор на 
издателство gabriell-e-lit. Скоро ще 
представим на читателите книгата и 
като печатно издание.  

Друго предизвикателство е динами-
ката в развитието на списанието, 
свързана с разширяването на авторовия 
състав и с включването на гост-ре-
дактори в екипа на броя. 

 

СПИСАНИЕТО 
 
Както вече споделихме,  авторите, 

които приеха списанието като свое, 
предизвикаха детайлизиране на струк-
турата му с идеите и творбите си. Тази 
структура не е скелет, върху който ще 
слагаме плътта на текстовете си; тя е по-
скоро къща, в която можем да ги засе-
лим. 

Раздробяването на категориите про-
дължи и в настоящия брой. Този път 
заслугата е на Живка Танчева и нейни-
те „Поетични репортажи”, които ни 
накараха да разделим рубриката „Фи-
лософия и общество“ на две 
подкатегории:  

„Събития“, която стана място за от-
звук от случващото се, във връзка с 
отбелязване на  знакови дати и истори-
чески периоди и  

„Позиция“, в която публикуваме 
статии, есета и студии, показващи 
гледната точка на автора по актуален, 
или значим философски или общест-
вено-политически проблем. 

Не само раздробяваме. С развитието 
на брой 2/2019 разширихме онлайн 
изданието на „Картини с думи и баг-
ри“, като добавихме пряка връзка към 
е-Галерия gabriell-e-lit и отворихме по-
широко вратата към „кухнята“ на ре-
дакцията, чрез категорията „Поща 
gabriell-e-lit”. „Поща gabriell-e-lit” не е 
същинска част от списанието – тук ще 
публикуваме материали на утвърдени 
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автори и автори, които вече са изгради-
ли свое име в списанието, но които са 
попрекалили с обема на прикачените 
файлове и просто трябва да изчакат 
публикуването на творбите си. Тук ще 
даваме гласност и на материали, които 
имат качества, но все още им липсва 
онова, което превръща един текст в 
произведение на литературата, или 
една цветна фантазия върху платно – в 
картина. Както сме заявили в експери-
менталния брой 0/2018, ще публи-
куваме поне по едно произведение на 
всеки автор, който си направи труда да 
ни изпрати най-малко три свои текста 
или снимки на творби от областта на 
визуалните изкуства.   

Но най-същественото в развитието 
на списанието предстои. И то ще се 
случи в следващия, брой 3/2019! 

 

РАЗДЕЛИТЕ 
 
„Картини с думи и багри“ започна 

съществуването си като списание за 
литература и визуални изкуства, с до-
пълваща рубрика „Философия и 
общество“.  

След премиерата на брой 1/2019, 
състояла се на 19 юни в Столична биб-
лиотека, изданието претърпя бурно, и 
ако мога да си послужа с езика на тех-
ническата науката – експоненциално 
развитие в няколко посоки.  

Едно от тези нови русла се опитваме 
да обуздаем, като създадем нов облик 
на списанието, с два основни раздела – 
„РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО“ и „РАЗДЕЛ 
НАУКА“.  

РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО 
 

Това е списанието такова, каквото 
вече го познаваш, Читателю! И такова, 
каквото заедно ще го създаваме, както 
досега.  

 

РАЗДЕЛ НАУКА 
 

За всяко поле на човешка дейност 
съществува наука, която го изучава; 
наука, която изучава историята, разви-
тието, тенденциите на своя предмет и 
дълбае пътеките на бъдещето му.  

В случая говорим за науките за ли-
тература и визуални изкуства.  

 

ВИЗИЯ ЗА УТРЕ 
 

Още в началното структуриране на 
„Картини с думи и багри” бяхме пред-
видили подкатегория „Език и лите-
ратура“ в рубриката „Критически ана-
лиз“, като идеята ни беше да дадем 
място за изява и да създадем платфор-
ма за развитие на автори, които имат 
интереси в областта на литературозна-
нието и езикознанието.  

Изказахме становище, че относи-
телната тъмнина, в която се развива 
съвременната българска литература до 
голяма степен се дължи на отсъствието 
на литературна критика.  

Литературна критика, разбирана в 
нейното базисно състояние на научна 
дисциплина, а не литературна критика, 
разбирана, като безплатна /а често и 
платена/ реклама на нови книги, както 
стана напоследък модерно и удобно да 
се мисли, 

Такова битуване на литературната 
критика, разбира се, не е безполезно. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2019 

 

 

7 

Този по-лековат, и затова по-лесен за 
четене и писане жанр, наречен "ревю 
на книга", доста успешно запълва лип-
сата на онзи критически анализ, който 
развива както науката за литературата 
и авторите, които се трудят на това 
тежко поприще, така и самата литера-
тура, разбирана като сакрално прежи-
вяване и създаване на литературен 
обект от автора, и като възприемането 
на този обект от читателя.  

Този жанр има своето място в живо-
та на обществото и ние не му обръщаме 
гръб, но, без съмнение, той е недоста-
тъчен за развитието както на лите-
ратурата, така и на науката за литера-
тура. Той успешно изпълнява ролята си 
на информатор за случващото се и в 
нашето списание и ще продължим да 
му осигуряваме трибуна в рубриките 
на художествения раздел „Критически 
анализ”, „Анонси”, „Нови книги” и др. 

Дотук говорихме предимно за лите-
ратура и донякъде за другите словесни 
форми на комуникация и въздействие, 
които са част от „Картини с думи и 
багри”. 

Нека кажем няколко думи и за не-
вербалната част на нашето списание. 

 

ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА 
 

Поради липса на достатъчно опит 
на основния екип на списанието в 
представянето на визуалните изкуства, 
както като творческохудожествена дей-
ност и изява, така и като изкуство-
знание, рубриката „Визуални изкуства“ 
остана сравнително бедна, макар и 
пулсираща във форми и цвят, както в 
нулевия, така и в последвалите го пър-
ви и втори брой на списанието. 

Надяваме се, че това ще се промени 
още със следващата книжка на „Карти-
ни с думи и багри“, която ще носи 
заряда на нашата визия развитието на 
списанието. 

 

РАМКАТА 
 

Новият онлайн брой 3/2019 на 
„Картини с думи и багри“ започна 
живота си преди редакционното до-
вършване на печатното издание на 
настоящия брой 2/2019 и излиза в но-
вата рамка, която разработваме и ще 
развиваме с развитието на броя.  

Отворени сме за съвети и идеи от 
автори и читатели на списанието. Като 
начало и основа, художествената лите-
ратура и литературната критика, 
статиите с експозиции на картини, 
фотографии и други продукти на ви-
зуалните изкуства, както и отзивите за 
книги, изложби и премиери, ще оста-
нат съществен елемент и смисъл за 
съществуването на списанието. Тази 
художествена сплав на литература и 
визуални изкуства, заедно със статиите 
от рубриките „Философия и общество“ 
и „Гостува ни“ остават сърцето на спи-
сание  „Картини с думи и багри“. 

Рубриката „Акценти“, включваща 
материали за развитието на издателс-
тво gabriell-e-lit и списание „Картини с 
думи и багри”, ще стане, до известна 
степен, надкатегория, надраздел, отно-
сно научната и художествената част на 
изданието. 
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АНОНСИ 
 

„ОТ ДУНАВ ДО НИЛ” НА 
АНТОНИЯ АТАНАСОВА 
 

НАДЕЖДА РАДЕВА 
 

„От Дунав до Нил” е най-новата 
книга на писателката Антония Атана-
сова. Книгата, излязла от печат през 
май 2019 г. със знака на издателство 
„Пропелер”, като включва пътеписи и 
авторски снимки.  

Антония Атанасова е автор на сбор-
ниците с разкази: „Камъчета”/2011/, 
„Пътечка нагоре”/2012/, „Тук и някъде 
там”/2013/, „Три в едно”/2014/, „Там, 
край реката”/2015/, „Денят започва с 
красота”/2017/ и романа „Наследство-
то на Йохана”/2016/.  

Позната е като сладкодумна разказ-
вачка и чрез публикуваните си текстове 
в алманасите „Нова българска проза”, 
изд. 2017 и 2018.  

Антония Атанасова е родена в Русе. 
Живее и работи в Търговище като 
журналист и икономист, публикува в 
местния и централен печат свои очер-
ци, репортажи, интервюта, разкази, 
пътеписи и фейлетони.  

Нейни произведения са преведени 
на руски език. 

Предлагаме на читателите на спи-
сание „Картини с думи и багри” един 
от 22-та пътеписа от най-новата й кни-
га. 

 
 
 

НОВИ КНИГИ 
 

АЛМАНАХ ЛИТЕРАТУРНО  
ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ –  
ТОМ 1 

 

„Алманах Литературно земеделско 
знаме” – том 1 вече е литературен факт. 
Изданието започна своя електронен 
живот в края на м. юли във формат .pdf 
и е достъпно за свободно четене на 
сайта на издателството. Можете да про-
четете и изтеглите е-книгата, следвайки 
връзката: 

http://e-books.gabriell-e-
lit.com/sbornici/almanah-lzz-
1/AlmanahLiteraturnozemedelskozname-
KirilNazarov-GabrielaTzaneva.pdf 

 
или да я прочетете в е-библиотека 

gabriell-e-lit, следвайки връзката: 
http://e-library.gabriell-e-

lit.com/books/almanah-lzz-1.pdf 
 
Очаквайте печатния вариант на ал-

манаха през есента, когато издателство  
gabriell-e-lit ще стъпи на книжния пазар 
не само със списание „Картини с думи 
и багри”, но и с книгите, издадени до 
момента в техните електронни вариан-
ти. 

 

http://e-books.gabriell-e-lit.com/sbornici/almanah-lzz-1/AlmanahLiteraturnozemedelskozname-KirilNazarov-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/sbornici/almanah-lzz-1/AlmanahLiteraturnozemedelskozname-KirilNazarov-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/sbornici/almanah-lzz-1/AlmanahLiteraturnozemedelskozname-KirilNazarov-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/sbornici/almanah-lzz-1/AlmanahLiteraturnozemedelskozname-KirilNazarov-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/almanah-lzz-1.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/almanah-lzz-1.pdf
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СЛЕД ДЕВЕТИ, СЛЕД  ДЕСЕТИ  
САТИРИЧЕН СБОРНИК НА 
ХРИСТО АНГЕЛОВ 

 

 
 

Сатиричният сборник на Христо 
Ангелов съдържа най-доброто от него-
вото обемно и дългогодишно поетично 
творчество. Голяма част от включените 
стихотворения са публикувани в пери-
одичния печат. Стихосбирката е 
структурирана в два тематични разде-
ла – „След Девети” и „След Десети”.  

Ще се въздържим от подробно опи-
сание на изданието и от теоретични 
разсъждения за стила, майсторството и 
поетичния заряд на произведението и 
неговия автор, за да провокираме чита-
телския интерес чрез две от сти-
хотворенията в книгата, избрани от 
първата и втората й част. 
 

САТИРА И ОДА 
 

-Бедна моя сатира, 
кашляща и грипава, 
цял живот си патила: 
гладна, боса, дрипава.. 
Стига си се мръщила, 
жлъчно критикувала, 

подкупи си връщала- 
вечно негодувала.. 
 

Гледай! Гледай одата 
как живее чудно тя, 
че във крак със модата 
що „величия“ възпя... 
 

-В служба все на правдата 
твърдо съм обречена! 
-Кой ли ден със брадвата 
ти ще си посечена... 

 

БАЩИНА ТРЕВОГА 
 

-Синко! 
Важен ти е поста, 
който вече си заел! 
Ала с твойта глава проста 
как така си се наел?... 
Нали трябва да решаваш 
ти народни съдбини... 
Правдата да защитаваш 
в тези толкоз трудни дни!? 
 
-Тате! 
Правда, равенство и братство 
днес са вече празни думи! 
За да трупаме богатство 
с тях залъгваме маймуни! 
 
-Синко! 
Всички, дето управляват, 
ако като тебе смятат, 
тоз народ и таз държава 
ще изчезнат от земята... 
 

Книгата е достъпна на адрес: 
 
http://e-books.gabriell-e-

lit.com/poezia/sleddevetisleddeseti/Sled
devetisleddeseti-HristoAngelov.pdf 

 

http://e-books.gabriell-e-lit.com/poezia/sleddevetisleddeseti/Sleddevetisleddeseti-HristoAngelov.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/poezia/sleddevetisleddeseti/Sleddevetisleddeseti-HristoAngelov.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/poezia/sleddevetisleddeseti/Sleddevetisleddeseti-HristoAngelov.pdf
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ОЧАКВАНИ  

ЗАГЛАВИЯ 
 
АЛМАНАХ ЛИТЕРАТУРНО  
ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ –  

ТОМ 2 
 
Очаквайте втория том от поредица-

та „Алманах Литературно земеделско 
знаме” през есента! Както в том 1, така 
и в настоящата книга разпределението 
на включените творби по жанрове 
следва структурата на вестник „Лите-
ратурно земеделско знаме”, но е 
съществено различно. Обединихме 
някои теми и не включихме в алманаха 
статии и репортажи с преходно-
ежедневно, характерно за периодично 
издание съдържание, за да дадем прос-
транство на произведения с по-
подчертани литературнохудожествени 
качества. Силно е присъствието на вече 
познатите сатирици Бодил Розин, Та-
ралежа, Христо Ангелов и др. но правят 
впечатление и някои нови имена, като 
Георги Козарев . Най-ценното и в този 
том са произведенията на автори, които 
оставят траен спомен у читателя с кар-
тини от живота в комунистическите 
лагери, изстрадано и талантливо нари-
сувани. Няма да изреждам имена, за да 
не пропусна някого. Не мога да не спо-
мена формиращите послания на три 
поетеси с изящна чувствителност и 
разкрепостен, но овладян стих - Вяра 
Дамянова, Милена Филипова и Надеж-
да Цанева. 

 

ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 
Втори юни, денят на Ботев и загина-

лите за свободата на България… От 
деца тази дата, с това изречение, при-
качено към нея, е вдълбана в главите 
ни. Но – мислим ли истински за Ботев и 
загиналите на свободата на България 
на 2 юни? Дори когато сирената вие и 
ние стоим заковани в земята… Какво 
помним, всъщност, от Ботев? И – ако 
нещо помним, каква е ползата?! 

Защо точно това стихотворение на 
Ботев, днес? Защо не „На прощаване“, 
например? 

Задайте си този въпрос довечера, в 
кварталната кръчма, когато давите 
деня в халба бира с приятели… Огле-
дайте се. Ослушайте се. 

И не питайте! 
 

В МЕХАНАТА 
 

ХРИСТО БОТЕВ 
 

06.01.1848 – 01.06.1876 
 
Тежко, тежко! Вино дайте! 
Пиян дано аз забравя 
туй, що, глупци, вий не знайте 
позор ли е или слава! 
 
Да забравя край свой роден, 
бащина си мила стряха 
и тез, що в мен дух свободен, 
дух за борба завещаха! 
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Да забравя род свой беден, 
гробът бащин, плачът майчин, – 
тез, що залъкът наеден 
грабят с благороден начин, – 
 
грабят от народът гладен, 
граби подъл чорбаджия, 
за злато търговец жаден 
и поп с божа литургия! 
 
Грабете го, неразбрани! 
Грабете го! Кой ви бърка? 
Скоро той не ще да стане: 
ний сме синца с чаши в ръка! 
 
Пием, пеем буйни песни 
и зъбим се на тирана; 
механите са нам тесни – 
крещим: „Хайде на Балкана!― 
 
Крещим, но щом изтрезнеем, 
 
забравяме думи, клетви, 
и немеем и се смеем 
пред народни свети жертви! 
 
А тиранинът върлува 
и безчести край наш роден: 
коли, беси, бие, псува 
и глоби народ поробен! 
 
О, налейте! Ще да пия! 
На душа ми да олекне, 
чувства трезви да убия, 
ръка мъжка да омекне! 
 
Ще да пия на пук врагу, 
на пук и вам, патриоти, 
аз вече нямам мило, драго, 
а вий… вий сте идиоти! 
 

ОТ ЧУЖБИНА 
 

МИХАЙ ЕМИНЕСКУ 
 
15.01.1850 – 15.06.1889 
 
На 15 юни в рубриката "Незаглъх-

ващи гласове" представяме Михай 
Еминеску. Защо? Защото незаглъхва-
щите гласове звучат на различни езици, 
но онова, което казват, посланието, 
емоцията, уловеният миг, пресичат 
времето и пространството, за да резо-
нират в умовете на всяка епоха. Ботев и 
Еминеску - съвременници, връстници, 
обитавали едно пространство. Усещали 
ли са го различно?! Едно е сигурно - 
поривът към Родината и ярката образ-
ност на езика, експресията на чувствата, 
ги правят братя. 
 
Когато всичко екне от веселба и радост, 
когато всеки има спокойни, ясни дни - 
една душа ридае и закопняла, страда 
за светлите простори на родни равнини. 
 
Сърцето, прозвучало във болката стаена, 
душата, вцепенена от мъка придошла - 
е моето самотно сърце изпепелено, 
е моята печална и скитаща душа. 
 
Как искам да погледна аз пак оназ долина, 
окъпана в кристала на сребърен поток. 
И приказката, дето през детството ми мина 
с пътеката вълшебна през горски мрак дълбок. 
 
Веднъж да мина още покрай колиба полска, 
заспала във покоя под бистри висини. 
Да ме облъхне радост, естествена и проста, 
и шепот поетичен у мен да прозвъни. 
 
Да имам свечерена и мълчалива къща 
във родната долина, преляла от цветя. 
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Да гледам как небето в полето се завръща, 
мъгли когато идат, прилични на ята. 
 
Веднъж да видя още полето разцъфтяло, 
което мойто детство във себе си втъка, 
което мойте стъпки в пътечки е побрало 
и пази топлината на моята ръка. 
 
Потокът мелодичен с простенващия ромон, 
концертът, който екне във майския цъфтеж, 
и оня звук, със който дървото листи рони - 
родиха там у мене един голям копнеж. 
 
Каква огромна радост сърцето ще изпълни, 
ако се върна в своя край роден разцъфтял, 
да мога да прославя със мисълта си - мълния - 
цвета на младостта си, цвета на идеал. 
 
Дори смъртта, която човека ужасява, 
там тих покой ще влее дълбоко във кръвта 
и моя дух ще вземе, и ласкаво тогава 
ще ме издигне, зная, високо над света. 
 

юли, 1866 
© превод: Никола Инджов,  
https://literaturensviat.com/?p=56886 
 

DIN STAINATATE 
 

MIHAI EMINESCU 
 

Când tot se-nveseleşte, când toţi aci se-ncântă,  
Când toţi îşi au plăcerea şi zile fără nori,  
Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă 
L-a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râzători.  
 
Şi inima aceea, ce geme de durere,  
Şi sufletul acela, ce cântă amorţit,  
E inima mea tristă, ce n-are mângâiere,  
E sufletu-mi, ce arde de dor nemărginit.  
 
Aş vrea să văd acuma natala mea vâlcioară 
Scăldată în cristalul pârăului de-argint,  

Să văd ce eu atâta iubeam odinioară: 
A codrului tenebră, poetic labirint; 
 
Să mai salut o dată colibele din vale,  
Dorminde cu un aer de pace, liniştiri,  
Ce respirau în taină plăceri mai naturale,  
Visări misterioase, poetice şoptiri.  
 
Aş vrea să am o casă tăcută, mitutică,  
În valea mea natală, ce undula în flori,  
Să tot privesc la munte în sus cum se ridică,  
Pierzându-şi a sa frunte în negură şi nori.  
 
Să mai privesc o dată câmpia-nfloritoare,  
Ce zilele-mi copile şi albe le-a ţesut,  
Ce auzi odată copila-mi murmurare,  
Ce jocurile-mi june, zburdarea mi-a văzut.  
 
Melodica şoptire a râului, ce geme,  
Concertul, ce-l întoană al păsărilor cor,  
Cântarea în cadenţă a frunzelor, ce freme,  
Născur-acolo-n mine şoptiri de-un gingaş dor.  
 
Da! Da! Aş fi ferice de-aş fi încă o dată 
În patria-mi iubită, în locul meu natal,  
Să pot a binezice cu mintea-nflăcărată 
Visările juniei, visări de-un ideal.  
 
Chiar moartea, ce răspânde teroare-n omenire,  
Prin vinele vibrânde gheţoasele-i fiori,  
Acolo m-ar adoarme în dulce liniştire,  
În visuri fericite m-ar duce către nori.  
 
Мihai Еminescu, 1866, 17/29 iulie 
 
*Връзката към оригинала на стихотворението в 
интернет: https://Versuri.ro/w/1517, е предоставе-
на на списание "Картини с думи и багри" от Dunia 
Palangeanu, с любезното съдействие на Надеж-
да Радева. 
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НОВА ПОЕЗИЯ 
 
СЪРДЕЧНИ МОНОЛОЗИ  
 
РАЙНА ПРЕСЛАВСКА 

 

ВЪЛШЕБНИЯТ СТАКАН 
 
Ръката моя с нежност всеки Божи ден 
посяга към стакан с вълшебно пиво, 
в щедростта си Бог приготвил е за мен 
дар, без който дните нижат се унило. 
 
Стакан – като името и несравнимото лице 
в деня рожден щастливо аз съм придобила – 
отпивам от еликсира и сънувам стихове, 
а утрото ме буди по-добра и по-красива. 
 
Измества изкушенията, по-голяма е наслада 
от храна – духът ми жадува за стакана 
с ухание на билки и с цвета на нара, 
целебното му пиво ме възражда млада. 
 
И разбирам трубадурите аз древни – 
мъже до Бога – Руми, Омар Хаям и Саади, 
открили тайната в стаканите вълшебни – 
красотата със стих и лира доброто ще спаси 
 

ПЪЛНОЛУНИЕ 
 

Луната в тази светла нощ е булка – 
лицето ѝ открито е изцяло, 
ефирни облаци плетат ѝ бяло було, 
шлейф позлатен е пътеката ѝ засияла. 
 
Пълнолуние цари в тази бяла нощ, 
небето, вечният жених, стаява дъх – 
красавица небесна с пълна мощ 
сватбено танцува сред звезден полъх. 
 
Обсебени, не ще успеят да заспят 

холерици, невротици – нощни таласъми, 
меланхолична и различна съм от тях – 
по пълнолуние заспивам сладко, до разсъмване. 
Щом Тя се появи в пищен блясък, 
възторг и радост се преливат в мен – 
нощта притихва, денят сломен се сгромолява 
и като на длан се вижда – светът е свършен. 
 

ПТИЦИ 
 

Надалече и високо в купола небесен 
птиците се гмуркат в полет устремени –  
умора и униние не знаят в пътя си нелесен, 
размахали криле, от слънце позлатени. 
 

Не знам целта им. С упорство вдъхновено, 
за кой ли дявол, хвърлят непрестанно сили, 
но с часове ги съзерцавам възхитена –  
безделница пред Божиите твари мили! 
 
Дали са ангели небесни, святи 
или на ангелите са вестителите земни – 
един Бог знае за какво ни ги е пратил, 
навярно света ни в стих да украсят – възпети.  
 

Каква ли пустош е небе без птици, 
безсмислен щрих е птица без небе –  
навярно неуморни са небесни жрици 
и пазят мечтите на човека в душата на дете! 
 

 
 

Пълнолуние, худ. Владимир Цоневски 
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ПАНТОМИМА 
 
На сцената широка на този свят безкраен, 
в живота си красив безбожно кратък 
любима роля, главна – аз себе си играя 
без реквизит и без декори, грим и тъй нататък. 
 
Вървя по сцената житейска съвсем прозрачна – 
едни ме укоряват, от възторг немеят други, 
от ведрото си утро до тази възраст здрачна 
с изящна пантомима себе си играя аз – без думи! 
 
И просто няма, няма време да съм друга – 
животът дар е без следващ вариант и дубъл 
втори, да съм, каквато съм, е Божия заслуга 
и нито миг предишен няма как да се повтори. 
 
Капка перлена роса в зелените треви – сияя, 
за кратко – малко слънце със своя светлина, 
лъч ласкав, топлина раздавам, живота свой  
    играя, 
преди завесата да падне между мене и света! 
 

 
 

Полет-1, худ. Владимир Цоневски 

ПРОЗРЕНИЕ 
 
Мънички ноти в синята пролетна вис – 
птици в ята се подреждат и реят, 
дъжд от акации бели рони ветрец поривист, 
струни зелени в цигулката слънчева пеят. 
 
Невидима сила трепти с тържество 
над всичко ненужно, над всичко фалшиво – 
душата човешка, изваяна с небесно длето, 
да бе благородство само и добро сътворила! 
 
Ако човекът по пътя си дири смисъла 
на живота – в прочит по-модерен, по-нов, 
би преоткрил своята мисия в Промисъла, 
а тя е единствено, главно и само любов! 
 
 

 
 

Симфония, худ. Владимир Цоневски 
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ПИРАМИДА 
 
На плещите мои – нежни женски рамене 
времето е наслоило на пластове годините, 
тъй както засипани с пустинен прах от векове 
пренасят древност и загадки пирамидите. 
 
Като тях – изправена, същински древен мит 
изпъвам снага, ръце, глава – осъдена каритида, 
подпирам замъци, строени с шифър скрит, 
животът тук е тайна, най-сложна пирамида. 
 
Догорява краят ти, прекрасен земен миг, 
от възторзи сътворен и скръб неотменима, 
нетрайна кула, построена от клечки на кибрит – 
ако въздъхна или от досег, мигом ще се срине. 
 

 

 
 

Нощем с белите коне,  
худ. Владимир Цоневски  
 

ХАЙБУНИ 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 

ОБЛАЦИ 
 

 Минават облаци 
 Ту светлина, ту сянка 
 над гробовете 
 
Ето ме на три години. Облегнатата 

на камъка. На него – моето фамилно 
име. Името, което идва от бащата на 
моя баща по нишката на далечното 
минало... За цветовете на летния ден 
може само да се гадае. Както и за всичко 
онова, за което вече няма кой да разка-
же. 

Бил е тъмнокос, висок и силен. Ру-
синът, озовал се в Залцбург заради 
втората си жена, литовка. Там години 
по-късно е достигнал края на дните си. 
Починал от раните, които му е остави-
ла войната. Зная, че през същата тази 
война е помогнал на семейство сърби 
(мъж, жена и двете им деца) да се спаси 
от опожареното село. Бягали са от хит-
леристите. Може би потомците им го-
ворят за непознатия... Както и аз си 
мисля за него като за спомен, който 
наследявам от баща ми. Като за присъс-
твие, сътворено от думи. Разпиляно в 
различни посоки на света... 

Кой ли днес застава пред камъка с 
моето фамилно име? Колко ли дълбоки 
са връзките ми с невидяното? Така и аз 
съм част от далечния свят. Дали затова 
толкова често гледам към облаците, 
които пътуват... 
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 Стара снимка 
 На гроба на дядо ми – 
 чуждоземни букви 

 

  

БРЕГОВЕ 
 

 Светна прозорец 
 на отсрещния бряг 
 Пее морето 
 
Дали е рибар с дрехи от сол, който 

се връща със своята връзка сребърни 
риби? 

  
 Люспи-звезди 
 до хляба и виното 
 Небесна трапеза 
 
Дали е поет с будно сърце? 
 
 През прозореца 
 на книгата разтворена 
 звездният всемир нахлува 
 
Виждаш ли и ти, рибарю, поете – 

виждаш ли моя прозорец на отсрещния 
бряг, тъмния бряг? Питаш ли и ти кой 
ли, защо ли? Виждаш ли, питаш ли... 

Пее морето. 
   

  

ЧАС ЗА МОЛИТВА 
 

 Огнена камбана 
 се изтърколи зад хълма 
 Далечно ехо 
 
Бавно угасва фанфарният смях на 

деня, само тук-там просветва още меж-
ду сенките на тъмните дървета. 

 
 Стада бели звезди 
 приканват вечерта 
 Облачни пастири 
 
Тишината тръгва боса по прашните 

пътеки, прибира в топлата си пазва 
всички шумове на здрача. Там, на кръс-
топътя, под светлото лунно кандило, 
ще сключи ръце за молитва. 
 

  

ДОВИЖДАНЕ 
 

– Хайде, кажи довиждане! – младата 
майка подкарва количката, после спи-
ра. – Довиждане-е! 

Отстрани на полянката двама бело-
коси старци, мъж и жена, седят един до 
друг на сенчеста пейка. Те махат и се 
усмихват. Но бебето не отвръща. Стар-
ците махат настойчиво. Махат едно-
временно, по детски. Толкова им се 
иска да го накарат да вдигне ръчица. 
Да получат отклик. Сякаш махат на 
детството, на света – или на нещо свое. 
Но количката се отдалечава... 

Довиждане! 
 
 На пътя 
 с ръка за сбогом два силуета – 
 все по-малки 
  все по-малки 
   все по-малки 

 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2019 

 

 

17 

ХАЙБУН И ХАЙКУ  
 

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА 
 

ПОД БАНАЛНАТА ПОВЪРХНОСТ 
 

Събуждам се късно сутрин. Питам 
дъщеря си какво иска за закуска. Иска 
ли пържени филийки? Със сирене, с 
пудра захар? Със сладко? 

- Със сладко, сладко, сладко, сладко! 
 
боса през лятото 
изследва водата в градския водоскок 
мравките не атакуват! 
 
 
***  
забравен до прозореца, 
усмихва се на пълната луна    
плюшен Мечо Пух 
 
 
***  
летни жеги 
пукнатините в кубчетата лед 
тъмносини 
 
 
***  
неделна тълпа по "Витошка" 
на прозореца ми 
каца бял гълъб 
 
 
***  
залез над софийски бар 
философстваме с филипинец 
злато в бирите 
 
 

***  
барът на края на улицата 
гледат ни отгоре 
майсторите на покриви 
 
 
***  
"Звездна нощ" 
в задния двор 
добрите 
и лошите ми 
призраци 
будни 
 
 

***  

десет години по-късно 
тя чете новите си хайку 
облечена в същата снежнобяла дантела 
 
 
***  
уъркшоп по ароматерапия 
балсам за носа 
на моя Буда 
 
 
***  
хайку рецитал 
пухкавата й коса 
усмирява облаци 

 

 

„БУДА СЪНУВА ВСИЧКИ“ 
 

След цялата неразбория на Общин-
ските данъчни служби, на Нацио-
налните агенции по приходите, тайни-
чко настанили се в моя профил на 
клиента, с ръка, виновно скрита в пли-
ткия джоб, чакам автобус на спирката 
до голям градски парк, пуст по това 
време на деня, мокър от летен дъжд, 
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изправил клони към небето. Имам ли 
цел? Замислям се за поезия. 

    
лятно пълнолуние 
банкнотенозелен килим 
в съня на монаха 
 
 
***  
обедно кафене 
непознат сяда на масата ми 
с кутия за фокуси 
 
 
***  
Еньовско утро 
роса 
по тлеещите въглени 
 
 
***  
една в друга – 
от измитите тенджери 
израства пагода 
 

ТРИСТИШИЯ И ХАЙКУ 
 

ВИОЛЕТА СОЛНИКОВА 
 
 
*** 
Задъхва се лятото 
по моста 
от изгрева до залеза. 
 
 
*** 
Горещ вятър. 
Танц със саби 
танцуват тревите. 
 
 
*** 
Зорницата се стопява 
в изгрева. 
Джулай Морнинг! 
      
 
*** 
Облаци потъват  
в сянката 
на моста. 
 
 
*** 
Две очи ме галят 
в утрото, 
когато се разминавам. 
 
 
*** 
Камъче от Черни връх 
в джобчето  
на детската ми рокля. 
 
 
*** 
Пъстроцветна дъга – 
мост над 
невъзможното. 
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*** 
Гола Луна 
във  водопад от облаци  
се къпе. 
 
 
*** 
Над гората от спомени – 
чисто небе. 
Къде са птиците? 
 
 
*** 
Разкъсани от вятъра 
Думи 
отнасят очакваното. 
 
 

 
 

Пролетен вятър, худ. Габриела Цанева 

ХАЙКУ 
 

ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА 
 
***  
тиха утрин 
чувам ромона 
на замръзнал поток 
 
 
***  
Благовещение –  
две сърца туптят 
под плаща на Богородица 
 
 
***  
пролетно равноденствие. 
върху фасадата на мола 
неонова вишня 
 
 
***  
южен вятър 
сврака балансира върху 
върха на бор 
 
 
***  
неравноделният такт 
на капчуците в задния двор – 
първи кокичета 
 
 
***  
deep purple 
нюансите на люляка 
в дъждовен следобед 
 
 
***  
час по йога 
разсейват ме 
пухчета на тополи 
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***  
листо от латинка 
търкалям слънцето 
в дъждовна капка 
 
 
***  
лятна нощ 
под балкона 
свири щурец 
 
 
***  
закъснял керван 
в очите на бедуините 
пясъчна буря 
 
 
***  
лагерен огън 
последната история 
с недовършен край 
 
 
***  
градинско парти 
спасявам се от суматохата 
в звездното небе 

ХАЙКУ 
 
ИВАНКА ЯНКОВА 

 
*** 
снежна пъртина 
в края на гората - 
кокиче 
 
 
*** 
пълзяща мъгла 
луната освети 
бродещи сенки 
 
 
*** 
малки камъчета 
ту – напред, ту – назад с вълните 
разделят рекатa 
 
 
*** 
бяло, тихо … 
детски стъпки ме водят 
до къщичка с птици 
 
 
*** 
камбанен звън 
тишината се скри 
в храма 
 
 
*** 
звезди в реката 
между тях 
самотната луна 
 
 
*** 
мразовита нощ 
бездомник се топли 
с огън от хартия 
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*** 
войнишки шинел 
прокрадва се спомен 
за абитуриентския ми бал 
 
 
*** 
подлез  
уличен музикант  
си брои стотинките 
 
 
*** 
ледена луна 
и огънят в камината 
тлее 
 
 
*** 
есен в парка 
куче лае по падащи 
листа 
 
 
*** 
зимна нощ 
селото притихна  
уморено от грижи 
 
 
*** 
първа целувка 
стопи се ледът 
под краката ми 
 
 
*** 
пролет 
в дядовата луна 
цветче от липов цвят 
 
 
*** 
урок по трезвеност 
виното в шкафа 
с все по-кисел вкус 

*** 
свирка в нощта 
влак пресича 
мрака 
 
 
*** 
зимна нощ 
по пътеката на луната 
и моята сянка 
 
 
*** 
водопад 
струите му облак 
от слънчеви капчици 
 
 
*** 
студен дъжд 
в гърлото ми стих 
простинал 
 
 
*** 
оркестър в гората 
надпяват се славеи 
и вятър 
 
 
*** 
безлюдна гара 
в различни посоки 
пътници и посрещачи 
 
 
*** 
полунощ 
светлини от фарове гонят  
безмълвни сенки 
 
 
*** 
плюшено мече 
край кофата за боклук 
играчка за котките 
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ТРИСТИШИЯ  И ХАЙКУ 
 
ЛИЛЯНА РАЙЧЕВА 

 
*** 
приказват си тихо 
дъждът и чадърът 
под тях човекът мълчи 
 
 
*** 
дъхавост и жужене 
около белия облак – 
цъфнала вишна 
 
 
*** 
нощно небе 
Вселената записва 
своя тайнопис 
 
 
*** 
утро 
звездите окосени  
с лунен сърп 
 
 
*** 
опънати до писък 
са арфите на вятъра 
през есента 
 
 
*** 
пътувал дълго  
спира в основа на къща 
речният камък 
 
 
*** 
хладна вечер  
рибарите в кръчмата 
пият и пеят 

*** 
лисича кожа 
намята планината  
листата капят 
 
 

*** 
мъглите есенни 
кадилници люлеят 
димят планински бездни 
 
 

*** 
зелена светлина 
прецеждат иглиците  
на заскрежения бор 
 
 

*** 
валяло е нощес 
по белотата на снега 
писмо от птичи стъпки 
 
 

*** 
моята пътека  
все по-стръмна става 
с годините 
 
 

 
 

Вселената, худ. Габриела Цанева 
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ЕСКИЗИ 
 
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. 
ДЪБНИШКИ  
 

РЕЧЕН БРЯГ 
 

Вървяхме бавно със реката 
по камъни, обгърнати от пясък 
и вместо ръка, протягаха вълните 
клони стари, забравили листа. 
Смущаваха все тази гледка стъпките, 
докато погледа ми спря умряла чайка. 
Отворено окото u не пускаше небето; 
бе ден и нещо давеше нощта. 
Отнесох този поглед и у дома 
със него легнах. Макар далече, 
птицата – небесен бродник, 
със взори измъчваше нощта. 
 
Вървеше сянката ми по водата 
и вятър върху нея рисуваха вълните 
с неговите пориви и ням покой. 
И мене тези пориви докосваха 
и търсех, все така напразно, 
сетива и думи да ги поселя в мен, 
подвластен да им стана – 
скитник, бяг затихнал в шепот, 
безкрайно ложе за въздух уморен. 
 
Навлизах във реката 
и стъпка подир стъпка 
потъваше болезненото в мен. 
Чайки думите за него 
отнасяха нагоре; отразено, 
нагоре ставаше надолу 
и там се връщах в мене без слова, 
люлян от сладката милувка на водата – 
същата, каквато някога бе… 
 
Студено бе и тръпки ме изпълваха 
дори когато само с мисъл скитах 
по заледената река. 

Перо, от гъска паднало, 
напомняше за полет, 
за гнездо в камъша, излюпени деца. 
А ставаше ледът все по-дебел 
и все по-малко се виждаше вода. 

 

ТРИПТИХ С МОРЕ 
 

Морето – когато влязох 
за първи път в него 
то бе тихо и топло 
като незапочнало детство, 
говореше ми 
с люлеенето на вълни, 
а едноцветието 
пред мен и над мен 
бе бременно със светове. 
Сменяха се само звуците, 
като загатване 
за света на думите. 
Толкова малък бях. 
 
Толкова малък 
искам да съм сега, 
но звуците са станали думи, 
така много, 
че някои са изсъхнали 
на пясъка, 
а други 
ме канят в непомисленото 
с многоръкия размах 
на водорасли под водата. 
 

Влизам в морето 
като в поглед на огромно око, 
а то непрестанно 
примигва с вълни 
да изтрива тълпата от взори 
от свойта прозрачност. 
На излизане 
капки от нея отнасям, 
но те само изсъхват 
без да съм станал море. 
 

„…и аз отварям своите очи внезапно, 
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без те да са били затворени.“*** 
 

Фернанду Песоа, „Морска ода”, превод Геор-
ги Мицков, Nazaret, Portugal, 2018 

 

КЕНТАВРОМАХИЯ 
 

Планина. От нея всяка нощ изплува конник; 
сякаш нещо от дълбоко в теб, за кой ли път 
тръгва в тъмното да броди, да зове. Камъни 
по пътя срещат го с искри?. Очите ги събират; 
след миг усещаш ръката факел да държи. 
Гориш със него. Не те интересуват дните, 
идващи към теб; за тях отдавна са казани 
слова, звучали са тръби. Други конници 
ще дърпат прастарата завеса от света. А ти 
вървиш напред към миналите дни. Факелът 
не спира да пламти; с него огън ставаш, 
захвърляш копие и щит. Сега си вече само ти, 
самият ти. Изтрополява някъде зад тебе 
бронзовият шлем. Ще го намерят нявга векове. 
Сливаш се със коня; вече си кентавър. Нещо 
диво те зове срещу годините, останали назад. 
И вече я съзираш. Как бурно дивото във теб 
расте. Някъде е лира; плискат звуци рогове? 
със вино; някой със покана протегнал е ръце. 
Но виното е тя; вече си я вдигнал ? макар 
невяста чужда, душата си усещаш, ще примре. 
Но след миг си стъпкан; някой сред скалите 
те захвърля. Едва ли дълго кръвта ти ще тече. 
Години плът ще разнесат. Било е сватба; 
гняв и битка ще замрат. 
А ти отново нощем ще се будиш. Нещо смътно 
мисли ще оре. Знаеш, че те няма. И нея, и 
нейното сърце. Гърмяли са със бури векове; 
изтляла някъде я виждаш да лежи. С венчална 
диадема, прибрала някога коси. Как искаш 
да я вземеш във ръце. Ще я прегърнеш; макар 
и в тлен, с уста ще я родиш. Ще късаш от небето 
плът, от Луна коси ще сплиташ. Диво ще ревеш 
срещу света, когато почнеш да я любиш. 
Излиташ; станали са думите криле. 
 

2013, Тракийско светилище, с. Бедан (Беад-
нос) 

СОФИЙСКА ИДИЛИЯ 
 

ИВАН СЕЛАНОВСКИ 
 

УСМИВКА НА ДЕТЕ 
 
Усмивка чародейна на дете... 
Усмивка – слънчеви лъчи, 
в коя невинност плаха се чете 
и нежна музика звучи... 
 
Усмивка на дете – 
душевна чистота. 
Невинност се чете – 
чаровна красота. 
 
Усмивка – лунна светлина 
и пламнали лъчи от ней 
сияят върху шеметка вълна, 
що в свойта люлка ги люлей. 
 
Усмивка на дете – 
божествен благослов. 
И в нея се чете 
и радост, и любов! 
 
 

ПРИСТИГНА ПРОЛЕТТА 
 
От зимен сън земята се събуди, 
отново се усмихна пролетта 
и южен вятър леден мраз прокуди – 
животът неусетно разцъфтя. 
 
Класят се житни класове в полето, 
за работа камбаната зове 
и слънцето издига се в небето – 
огряло необятни светове! 
 
А селото с тържествена премяна, 
разкрива нежност, чудни красоти. 
И селската душа с любов огряна 
сияй от лъчезарни висини! 
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СОФИЙСКА ИДИЛИЯ 
 
На „Александър Невски‖ златните кубета, 
сияят под софийското небе... 
А долу, пеят сиви, каменни павета 
и стъпките на хорското море! 
 
И звън камбанен, тихо утрото възнася, 
от сън събужда столичния град. 
Моторен трясък лудо въздуха оглася 
и дим отровен, и отровен смрад! 
 
А Витоша, като разцъфнал цвят ухае 
в градината на пролетния ден. 
И ще ли тази дивна хубост да омае 
живота скапан, мръсен озлобен?! 
 
 

СПОКОЕН 
 
И моят сетен ден във вечността ще свърши. 
И леден вихър – сетно уморен; 
безщадно клона на живота ми ще скърши  
до дънера, безшумно повален! 
 
Но мойта лира, знам, ще бъде дълговечна. 
И вихри, нивга, няма да сломят! 
Че във нея има жар, любов и скръб човечна, 
че в нея има вяра – дух крилат! 
 
Разголва смело мрака с тайните зловещи, 
където кървав, безпощаден свят; 
бе стегнал хищно във зъбчатите си клещи 
на Нацията най-прекрасния й цвят. 
 
Поезия такава, вяврай, не умира... 
В душата нежна е камбанен звън! 
Звъни, звъни... О, моя неспокойна лира, 
събуждай ти, заспалите, от сън! 
 
СПОКОЕН в дните волни тленно ще изстина, 
оставил свидна рожба – огнен стих! 
И върху гроба ми ще никне ДЕТЕЛИНА, 
че младостта – на нея посветих! 

ПРОСТО Е 
 

ЙОРДАНКА РАДЕВА 
 

ПРОСТО Е 
 

Просто вечер, 
една от многото, 
в които рисувам 
мислени щрихи 
по прозореца - 
път, 
и две ръце, 
очи, 
с които пътувам 
навътре в себе си. 
* 
И птици - 
ято до бяло 
в простора, 
поело свободата си 
с най-тъжната песен 
за раздяла 
и трохите от обич. 
* 
Сега е май, 
ала облаци мъдруват 
къде да се разплачат. 
Снагите им, 
превзели небесата, 
тъгуващи очи изписват 
по загубено начало. 
* 
И сънят им е 
дъждовен и разплакан- 
един разплискан дъжд 
в началото на пролет, 
сам и хладен. 
Покорно капките му 
попиват в натежалата гръд 
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на земята 
и разказват 
за болката и самотата. 
И пропуснатите мигове. 
Без мен.  
И теб. 
Просто е... 
Изгубихме се  
по пътя на живота. 
Няма ни.  

 

ДЕТСТВО 
 

Все още те нося у себе си 
по късни вечери 
и до най- ранни утра, 
спомен скътан 
дълбоко в сърцето ми, 
свиден спомен за лято 
и за бели полетели ята. 
И по крилете им песен  
с мирис на вишна, 
и в есента ми със жлътнала 
възпълничка дюля, 
с полъх по тревите зелени, 
разлюлели стъблата си 
като бебешка люлка,  
а по тях нежност разлята- 
майчина топла милувка. 
Нося те дълго 
и ненаситно у мен- 
ти си жажда по устни, 
от жега пресъхнали. 
Днес топъл южняк си 

в моя залезен ден, 
мое детство от някога... 
Към теб с усмивка се връщам 
и от теб във сърцето си 
по струйка живителна 
капка по капка наливам. 

Мое детство умилно!.. 
Със спомена свиден 
за дома ми скъпороден 
и за мама, и тате 
душата ми с тебе полита! 

 

СЪРЦЕ 

 
Ех... сърце!..  

Защо ли постоянно все така 
тъй бързаш нанякъде си неспокойно? 
Бъди ми страж, надеждица бъди ми, 
и когато ми е тежко... адски трудно... 
ти вяра дай ми, още за да бъда! 
Не спирай дни добри у мене да редиш 
и нощи подари ми - леки и спокойни. 
Лукавство подмини и злоба - неведнъж, 
ала остани си в мен добро... достойно! 

Ех... сърце!.. 
Ти можеш - мисли лоши отпъди 
и проправи ми път- напред да имам. 
Поредната лъжа с гордост подмини, 
обич и добро ми дай- за награда 
и от тях в изобилие да имам! 

 

НЯМА НИ 

 
Не мога да те стигна с думи съкровени, 
те тръгват, ала после падат във калта. 
Мъниста попилени във нощи натъжени, 
изплакани сълзи на терзаната душа. 
И няма нищо... нищо няма между нас, 
остават само ония крехки обещания, 
дето отдалеч с теб изричахме на глас, 
ала днес наяве просто няма - няма ни. 
Поемат думите като по руслото на река, 
сякаш камъчета наредени - знаят пътя. 
И редят се думите... думите на песента, 
смисъла изгубили, щом мен у теб те няма. 
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ПОЕТЪТ 
 

ПЕТКО ОГОЙСКИ 
 

СИН 
 
Аз съм син на Мургаш и скалите, 
на потайните пазви хайдушки 
и по волния път на орлите 
мойта песен крилата се люшка. 
 
Аз съм син на Мургаш и горите 
и съм здрав като вечните буки, 
в мойта кръв викат страшни комити, 
че от българка мляко засуках!... 
 
Аз съм син на Мургаш и земята, 
обгоряла от черни пожари 
и великият зов – Свободата, 
като писък куршумен ме пари... 
 
Аз съм син на Мургаш и борбата, 
че съм внук на незнаен войвода, 
затова – по зова на душата 
все на бунт призовавам народа!... 

 

ПОЕТ 
 
Кръстопът на мисли и посоки – 
с рими на челото, своя възел, 
на живота с руйните потоци 
ветровейно бодър съм завързал... 
 
Че стопръсти жажди ме разпъват 
на разкръстно време със мечтите, 
писъци куршумни ме целуват 
на насрещни вихри със стрелите. 
 
Неочакван,  
 чакан и причакван 
и със радост, и със зли засади, 
неоплакан,  
 плакал и оплакван, 

прикован на разгорени клади. 
 
И вървя, безмислен и замислен, 
през жарта на всички полебрани – 
единак – и хиляднобезчислен 
на челото с венценосни рани!!! 
 

ПАДНАЛИЯТ РИЦАР 
 
Аз съм рицар – строполен от коня 
пред стени на непревзета крепост, 
свойте братя няма да догоня, 
в път страничен свърнаха нелепо... 
 
Но не паднах ничком на земята, 
че в стоманната ризница облечен, 
стоя прав пред меча на съдбата: 
крепостта ли, аз ли съм обречен?... 
 
И в поклон не мога да превивам 
своя гръб под ризницата-гордост, 
шлемът–чест челото ми прикрива 
от гнева на вражеската орда. 
 
С доблест-щит – аз чакам до вратата 
като древен паметник изсечен, 
да отсъди с меча си съдбата – 
крепостта ли, 
аз ли съм обречен... 

 

ПЛАНИНСКИ СЕЛА 
 
Къщици плочени, дрипави, 
като съдран ямурлук, 
рояк дечица – излитнали, 
звънците, хлопките сипкави 
някога имало тук... 
 
Минало – много ли минало?... 
Вятърът всичко отвял. 
Зее огнище изстинало, 
ниски прозорчета – зинали, 
капе от стрехите жал... 
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Стара старица останала, 
свива се в дървен креват, 
последна е кашлица хванала... 
чака – на прага застанала, 
децата от близкия град. 
 
Мине, немине годината 
/за нея сети се бог/, 
няма мотика в градината 
и на вратата отмината 
висне сълзлив некролог... 
 

ЕНИГМА 
 
Как лаконична 
е смъртта! 
 
Живота – 
непосилно сложен: 
борба за ситост, 
сигурност и суета, 
все повече 
да знаем и да можем... 
 
И странно – в сблъсъци попътни, 
макар без чувство на вековни, 
така сме зли и безусловни, 
сякаш не знаем, че сме смъртни?... 
 
С това сме 
може би щастливи, 
дела си неусетно да търпим 
пред ужаса – 
тъй кратко да сме живи, 
а вековечно  
мъртви да лежим! 
 

ЧАСОВЕТЕ 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

ЧАСОВЕТЕ 
 

Часовете пропадат 
в пространствата 
на вчерашния ден. 
С минутите броя 
и прекроявам всичко. 
Ловец на мигове... 
Редя ги в паметта 
като сурови хлебчета във фурна. 
А после ги изпичам в думите. 
Ловец на мигове... 
Защото няма утре. 
Има надежда и сънуване. 
Единствената осезаемост 
за моето съществуване 
е неизчерпаемият дъжд секунди, 
който ме залива. 
Потоп, а аз съм Ной, 
понесъл през стихията на времето 
от всички думички по две- 
за Тя и Той. Докато не открия 
божия земя и не покълне 
семето в пръстта й. 

 

НОЩТА МЕЖДУ НАС 
 

Нощта между нас 
е тясна усмирителна риза. 
Панелите трудно заспиват 
заради високото 
кръвно налягане. 
В съня им мазилката пада 
като мъртви пера 
на птици и ангели. 
Нощта между нас 
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сомоубийствено 
слиза към изгрева... 
А ти ме забравяш 
в някаква мудна неделя 
с вкуса на яхния от пиле 
и хляба от вчера. Треперя 
под звуците на кипнала пролет - 
хвалебствена меса 
от набъбнали сокове 
и нацъфтели желания. 
А ти? Ти вече пътуваш 
в своя нов понеделник - 
удавил очи в телефона, 
в клавиатурата ръцете заровил, 
оглушал за всичко Бетовен. 
Нощта между нас 
е все още безплодната зима. 
В какъв ли момент ще узнаеш, 
че съм твоята последна 
''безсмъртна любима?'' 

 

ДЕН 
 

Медоносен, денят пъпли 
между къщици и дървета. 
Дъждът кротко прокапва 
и благославя полето. 
Закъсняло е слънцето 
и в своето всевластие 
отказва да съучаства 
в проекти за щастие. 
Полудели от утрото, 
птиците се надвикват. 
И понеже съм в тихото, 
още не мога да свикна. 
И понеже случайно 
преминавам през селото, 
го крада във очите си 
и си правя постеля: 
с керемидите паднали 
и прозорците гладни, 

със ехтежа на думите 
в стаите празни, 
със сенките, тръпнещи 
в свято очакване, 
със зелените сънища 
и тревите с омайниче, 
което откривам 
до пътечката точно... 
Медоносен, денят ми 
едва е започнал 
 

СИНьО 
 

Очите ми плуват в зеленото, 
а синьото дави ума ми. 
Без въздух останал  и трескав, 
той търси спасителни думи. 
Всевластно е синьото. В спомена 
то пълни дробовете с пясък, 
изкусно увива в савани 
и жали на чайките с крясъка. 
Всевластно е синьото.Взема 
от мен хоризонта на дните ми. 
Обръщам му  гръб и те гледам- 
извира дори от очите ти.. 

 

ДА ИМАШ И ДА НЯМАШ 
 

Бягаше в облаците със очи, 
затрупани от нямане. 
Слънцето потъна във дълбокото. 
Втурнах се да го извадя. 
Зениците ти се обвиха в пелени, 
разнищени от употреба. 
Дъждовен полумрак се скри 
във ъглите на стаята. 
Днес ти не виждаше 
как новият ни ден 
прозира зад пердетата... 
А моите очи се пълнеха със имане. 
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И слънцето проби небето, 
пак рукна водопад  
златисто лято, родено 
преждевременно в ума ми. 
Пустинно и далечно място – вчера. 
Днес беше топъл, близък извор с думи. 

 

ЛОЗНИЦА 
 

Мисълта ми се увиваше 
като лозница все около тебе. 
Зелените филизи 
съхнеха без време,  
защото сушата 
изгаряше сърцето ми. 
Лозата беше виното, 
което чакахме 
и за което се приготвяхме 
с дълбоки изби. 
Там беше хладно 
и упойващо във мрака, 
а бъчвите греховно 
ни причакваха. 
Преливаше от сладки сокове 
в екстаза на кипенето, 
ухаеше на грозде, 
а в ъглите играеха 
на боговете 
тъничките сенки. 
Дали все някога 
отново ще се случи 
да пием от кръвта 
на някой блед Исус? 
Последната му риза 
сме получили, 
а земната вода 
превърнал във небесно вино, 
когато аз и ти 
на сватба сме отивали. 
Мисълта ми се увива 
като лозница все около тебе 
и жадно иска пак да пие 
от влагата в сърцето ти. 
Навярно може и да те убие. 

ДЪХЪТ  НА ДЪРВЕТАТА 
 

РОСЕН РУСЕВ 
 

И НЕ СЪМВА 
 

Навън е нощ, 
напомня,  
че дърветата спят 
и се слива  
дъхът им с небето. 
В пролетна нощ 
птиче за любов трели извива, 
свети луна, 
призрачен свят 
от сребро и песен на славей. 
 

Светът остана в дърветата, 
в шум от листа, 
светлина от луна 
и звездите в небето. 
И не съмва, 
люлее нощта любовта  
от забравени дни 
по пъртината лунна 
и изтрива дъхът на дърветата. 

 

И Е ДЕН 
 

И е ден, 
когато всички обичаме, 
ден ухаещ на люляк, 
на щастие, 
лилавеещ  и чист, 
като моминско причастие. 
Ухае на пролет, 
усмивки, 
на дни неизмислени,  
на първи листенца ухае  
на цвят от лилаво и бяло 
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поникнал между първи листа, 
на дни от момини устни, 
от задъхани чувства, 
от любов и милувки, 
тръпнещи длани, 
мило очаквани, 
попили любов 
и първите мисли  
на тръпнеща плът… 
И е ден… 
За любов. 

 

В ТИШИНА 
                 

Клони и сенки, 
а през тях слънчева мрежа 
блести… 
Вятър прокрадва се тихо 
на тополата в клоните, 
шепот в ухото от морски вълни, 
извор притаен сред тревата, 
тънка нишка  
под летните облаци 
и път през нея  
до край в тишина. 
 
Обикалям наоколо, 
с твоят образ от звуци, 
дървета замислени  
и бързолетни листа, 
обич протегнала пръсти 
под лятното слънце 
и двамата с теб в тишина. 

 

КОЛЕКЦИЯ 1 ЮНИ 
 

МОЕТО КОТЕ 
 
Имаме си вкъщи котка 
палава и закачлива. 
Ту мърка тихо и е кротка, 
ту пък много е игрива. 
  
Живее си като царица, 
макар да е без цар до нея. 
Скача тя като тигрица, 
да стигне иска полюлея. 
 
Милото ми коте бяло, 
с черни шарки по гърба, 
стига си така щуряло, 
насекоми гониш за борба! 
  
Ти домашна си любимка, 
не в гората дива котка. 
Имаме си с тебе снимка 
от балкона на разходка. 

 

СЛЪНЧЕВО ЗАЙЧЕ 
    
Слънчево зайче 
наблизо притича. 
Огледалото знае се 
до мен го привлича. 
  
Играта му весела 
дари ме с усмивка . 
В мечтите понесе ме 
и спрях за почивка. 
  
Дойде сиво облаче 
и слънцето  скри, 
а зайчето плаче-  
игра прекрати. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2019 

 

 

32 

Повиках ветреца 
да дойде на помощ 
а той пък дъждеца 
да чака помоли. 

  
Показа се слънце 
през дървото зелено 
и всяко листенце 
затрептя пременено. 

 
Огледалото погали, 
дотича зайчето пак 
и дълго сме играли, 
докато настана мрак. 

  
© Виктория Маринова 
 

 

НЕПОСЛУШКА РОМИ 
 

Тича... тича мъничката Роми 
и се смее... смее под дъжда. 
Че баба се опитва да я гони, 
ала неуспешно май е за сега. 

 
Тук- там локвичка пред Роми 
а тя с крачета тропа ей така. 
Баба виква и се кара как ли 
с Роми да се справи тя сама. 

 
После по тревицата е Роми, 
марширува смело раз и два. 
И се чуди как така и защо ли 
сама тревицата танцува валс. 

 
Калинка в косицата се шмугна 
и запя ѝ тихо с медено гласче. 
Че пролет в люляка е цъфнал, 
а дъждец - по тревица и цветче. 

 

После Роми в усмивка засия, 
баба бързо я за ръчица хвана. 
И поведоха се двете за натам, 
където тате чака в смях голям. 

 

НОВАТА МИ ДРЕШКА 
 

Ех… тази моя нова дрешка 
как много, много ми отива! 
Днес баба бързо я изплете, 
втъкала в нея обич свидна. 
 
Сложила е даже и цветенца, 
в синьо е поточето шумливо, 
на зелена клонка – чичопей, 
а под него  – котето игриво. 
 
И косиците ми бързо върза 
мойта мила баба в плитка. 
Диадема ми постави после, 
знае как да ме усмихне. 
 
Колко ѝ се радвам днес – 
тази нова дрешка ми отива! 
В огледалце ще се видя пак, 
та сега на себе си да смигна. 
 
Така си мисли още отзарана 
таз палавница малка Дина, 
че Слънчо зарад нея само 
днес грее рано-рано, без почивка. 
 

© Йорданка Радева 
 
 

ПОВИКВАНЕ 
 

– Хей, слънчице, кажи ми как 
повикваш през април цветята? 
Кажи ми как им даваш знак, 
та пак да пременят земята? 
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– Лъчите ми през пролетта 
под земната кора проникват, 
подръпват пъстрите цветя 
с горещи пръсти и… поникват. 

 

КАТЕРИЧЕ КАТЕРЛИВО 
 

Скача живо и игриво 
катериче катерливо. 
От високата ела 
полетя като стрела 
към самотно сухо пънче, 
но го боцна остро трънче. 
„Ох, боли!― — въздъхна тежко… 
Зърна всичко чичо Ежко, 
взе от своя гръб игличка — 
нежно го погъделичка: 
боц — оттука, боц — оттам… 
Трънчето извади сам. 

 

ХРАНИЛКА 
 

От зори с пресипнал глас 
Врабчо нещо ми чирика. 
Ала не разбирам аз 
на врабчетата езика! 
Все повтаря: „Чик-чирик…―, 
сгушен в сивата престилка. 
Сигурно на свой език 
моли: „Направи хранилка!― 
Майстор и техник съм аз — 
грабнах чук, избрах трионче… 
И хранилката след час 
кацна на извито клонче. 
На прозорчето ми спря 
Врабчо и зачурулика: 
„От сърце благодаря…―  
Вече зная му езика! 

 

© Кирил Назъров 

ТРЕНДАФИЛ И РОЗА 
 

Трендафилът – прочут умник, 
на розата сияйна годеник, 
не може и с ума си буден 
да разреши въпроса труден: 

 
Какво от най-богатия пазар 
за булката да купи сватбен дар? 
Та тя е видна годеница, 
на всички в парка е кралица! 

 
Отрано пръска аромат – 
на всички ни добре познат. 
От нея по-уханна няма, 
по-гиздава и по-засмяна. 

 

Бузите й свежи руменеят, 
за тях славеите песни пеят. 
Муза е на всичките творци – 
поети, музиканти и певци. 

 

И отговорът сам дойде – 
сърцето си да й даде. 
Розата листа разгърна, 
годеника си прегърна. 

 

ЖЪЛТО ЦВЕТЕ 
 

Жълто цвете с ръст висок 
иска да направи скок 
през оградата, която 
го възпира цяло лято. 

 

Вие се и блъска гръб 
във металния й ръб, 
но със корени – верига, 
то доникъде не стига. 
 
Клюмва скръбният му лик – 
няма свобода за миг. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2019 

 

 

34 

А по пътя – минувачи, 
иска редом с тях да крачи. 

 
Нищо, че е само цвят, 
иска то да види свят. 
Но обречено така е 
да бленува и мечтае. 

 
Жълто цвете, слънчев къс, 
хранено с вода и пръст, 
остани си там и знай, 
че земята правиш рай. 

 
© Маруся Николова 

 

 

КАКА КАТИ 
 

Синьо е небето, 
сини са вълните, 
и на кака Кати 
сини са мечтите. 

 
Дали морско сини 
или пък небесни, 
кака Кати знае – 
те ще са чудесни 

 
Както пожела си 
преди пет години, 
има си сестричка 
със очички сини. 

 
Весело е вкъщи, 
тя не е самичка, 
кака е на Лили – 
нейна ученичка. 

 

ЛИЛИ 
 

Лили-Лиличка, 
радост голяма 
ти си, сладунке, 
за тати и мама. 

 
Кака си Кати 
много обичаш, 
вече след нея 
пъргаво тичаш. 

 
Правиш си даже 
куп залъгалки, 
смело се спускаш 
в детски пързалки. 

 
Твойте очички 
обич привличат, 
твойте къдрички 
„златни‖ наричат! 

 
© Нина Тончева 
 

 

ЮНАЧЕ 
 

Вятърко, вятърко, 
ти си ми братче. 
Нямам си никого,  
аз съм сираче. 
Вятърко, мили, 
другите плачат. 
Аз имам сили, 
аз съм юначе... 
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ПРОЛЕТ 
 

Шарени килимчета 
стеле пролетта, 
тича по баирчето 
боса радостта. 

 
Слънцето я гони 
на свойто колело, 
шарени бонбони 
пръска с обич то. 

 
Тича по баирчето 
палаво момче, 
цъфнали бонбони 
днес ще набере. 

 

ПОДАРЪК ЗА МАМА 
 

Балончето и вятърът 
се гонят във небето. 
Щастливо ги следи 
във утрото детето. 

 
То маха със ръчичка 
и тича да ги хване, 
подарък му се иска 
да занесе на мама. 

 
© Рени Васева 

 

ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

ОТ ДУНАВ ДО НИЛ 

 
МАЛКИЯТ БРАТ  

 

АНТОНИЯ АТАНАСОВА 
 

Има един град от най-ранното ми 
детство, за който знаех много неща, 
беше пред очите ми без дори да съм 
стъпвала по неговите улици. Денем 
виждах неговото пристанище от брега 
на Дунава, вечер гледах светлините му 
от покрива на нашата къща. Татко ми 
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разказваше легендата, че двата града 
някога са създадени като братя, еднакво 
закриляни от Свети Георги. Ала реката 
им разрешава само да се виждат, но не 
и да се докосват. И ето, че след 1954 
година мостът над Дунава успя да го 
направи –  големият български брат 
Русе и малкият румънски брат Гюргево 
вече имат сухоземна връзка. Това поз-
волява на техните жители, когато си 
поискат, да минават отвъд реката дори 
и пешком, да разглеждат забележител-
ностите на другия град, да се разхождат 
с децата си по неговите улици и пло-
щади, да направят покупки, да се 
срещнат със стари и нови познати… 

Като русенка съм била няколко пъти 
в Гюргево, но този път отидох по пока-
на на моите приятели – русенските 
свободни писатели и румънски творци. 
С тях участвах в съвместно честване на 
големия румънски поет Михай Емине-
ску… 

Пътувахме с няколко коли и от Русе 
безпрепятствено влязохме  в Гюргево. 
Тръгнахме по улица „Христо Ботев”, 
свихме вляво към Културния център и 
продължихме към най-стария парк на 
града. Край паметника на Михай Еми-
неску вече имаше граждани от всички 
възрасти. Организатори бяха творците 
от дружеството на писателите в Гюрге-
во, а тържеството беше общоградско. 
Посрещна ни Дуня Паланджeану, ръ-
ководител на литературен клуб 
„Лучафарул” и на трансграничното 
дружество за литература и изкуство 
„Дунавски съзвездия”, общественик, 
писател и публицист, автор на ред кни-
ги с поезия и проза…  

 

 
 
Домакините бяха организирали 

концерт на открито с вокалисти и инс-
трументалисти от различни музикални 
жанрове, както и рецитал от стихове на 
поета.  

 

 
 
След полагането на цветя и венци с 

българския трибагреник пред памет-
ника, се отправихме по алеята с бюст-
паметници на забележителни румънс-
ки личности. В един момент стигнахме 
до необичайна скулптура на огромен 
мъж в железни доспехи.  
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До него скоро дойде и създателят на 

модернистичното творение –  инженер 
Петришор Стоенеску. Побързах да 
фотографирам, защото разбрах, че 
паметникът, изработен от инокс, е на 
Мирча Стари, владетел на Влахия през 
14. век, а Гюргево по същото време се  
намира в територията на неговото вой-
водство. Мирча Стари е  бащата на 
легендарния Влад Цепеш Дракула… 

През 1420 година Гюргево е завла-
дян от османските нашественици. 
Многократно през вековете градът е 
раз-рушаван, завладяван, освобождаван 
и като птицата Феникс отново възста-
новяван.  

След края на Руско-турската война 
и подписването на примирието в Од-
рин през 1829 година Гюргево 
окончателно остава в територията на 
Влахия… 

Нашите домакини ни поведоха към 
сградата, където беше същинската 
среща между румънските и български-
те поети и писатели, участвали със свои 
творби в  наскоро издадената румънска 
антология „Дунавски съзвездия”. На-
мирахме се във фоайето на една 
историческа сграда, построена в нача-
лото на 19 век. До 1950 година в нея се 
помещава Централното управление на 
префектурата. След 27 години в сгра-
дата е разположен Окръжният музей на 
Гюргево, носещ името на първия ру-
мънски професор по археология, роден 
в същия град. Отворих фотоапарата и 
направих снимки на паметната плоча с 
лика на професора, където беше изпи-
сано и името му – Теохари Антонеску.  
В същия миг в съзнанието ми изплува 
един детски спомен, когато наши съсе-
ди, виждайки, че се прибирам с книги в 
ръка, често ме поднасяха: „Нашият 
Антонеску пак е ходил в библиотека-
та…”. Едва след толкова години 
разбрах, че моите начетени съседи ве-
роятно са знаели малко или повече  за 
Антонеску,  а книгите и преиначаване-
то на името ми беше само една 
добронамерена шега  към мене, нищо 
неподозиращото дете…  

Литературното четене на български 
и румънски език премина в спокойна 
приятелска атмосфера. Тези хора се 
събираха често, те се знаеха по лице, 
познаваха и творчеството си. Бях за 
първи път между тях, но усетих добри-
те чувства и желание за пълноценно 
общуване и от двете страни. След раз-
мяната на книги и автографи тръгнах 
из залите на музея. Направих снимки 
на експонатите, свързани с образовани-
ето и използваните училищни пособия 
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през последните сто години. Те почти 
не се различаваха от българските. Не 
разполагахме с време и не можах да 
видя още неща, макар да очаквах пове-
че. Но едва ли има българин, който да 
не знае, че точно тук е живял, творил и 
развивал революционна дейност бъл-
гарският национален герой и поет 
Христо Ботев. Тук през 1875 година е 
създаден Гюргевският революционен 
комитет и се взема решение за вдигане 
на въстание. От пристанището на Гюр-
гево четата на Христо Ботев тръгва с 
кораба „Радецки” да  освобождава Бъл-
гария през месец май на 1876 година. 
Краят е трагичен, но подвигът остава в 
нашата  история като неувяхващ при-
мер за родолюбие и саможертва… 

Сбогувахме се с нашите румънски 
домакини и решихме да се отбием на 
пазара, който  по нищо не се различа-
ваше от нашенските. И краставиците, и 
доматите бяха същите. Нали сме в Ев-
ро-пейския съюз, трябваше и 
зеленчуците  да не се различават. Един-
ственото нещо, което ме впечатли, беше 
млечната борса и изобилието от най-
различни сирена, местно производство. 
Купихме си по едно козе сирене и по 
една топла бяла погача, които опитахме 
още в колата. Заслужаваше си и едното, 
и другото.  

После минахме край емблематична-
та за Гюргево часовникова кула.  

След като опожаряват  и сриват  
града през 18-ти век,  османските за-
воеватели строят кулата като наблюда-
телница за обслужване на турския 
гарнизон. Турците ги няма, но часов-
никовата кула си стои цяла и 
непоклатима. А художниците от Гюр-

гево много често я изобразяват в своите 
графики, акварели и маслени платна.  

 

 
 
Преди да излезем от румънска тери-

тория, забелязах запустели руини, но 
не останки от древността, а производс-
твени корпуси и съоръжения от 
близкото минало.  През 90-те години на 
миналия век жителите на Русе постра-
даха от тежките обгазявания с хлор от 
химическия завод в Гюргево. Русенци 
години наред търпяха пораженията 
върху себе си, докато най-сетне шест 
майки на малки деца поведоха протес-
тите срещу безчовечната политика на 
властимащите. В действителност ру-
сенци се бориха за чист въздух и за 
жителите на Гюргево, те също бяха 
потърпевши.  Заводът беше спрян. Но 
след толкова години над Русе отново 
тегне същата угроза, този път от евро-
пейски производители, изнесли 
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мръсното си производство на българска 
земя. Винаги е имало чужди заводи. 
През 1913 година е построен захарен 
завод от белгийски фабрикант в Русе, 
но на километри далече от града. През 
1914 година е създаден такъв  завод и в 
Гюргево. Но се преработва  цвекло и се 
произвежда захар, а не отровни хими-
кали… Сега русенският захарен завод е 
унищожен, никой не отглежда и захар-
но цвекло. Ядем тръстикова захар от 
„третия” свят… 

За по-малко от четвърт час прекоси-
хме румънско-българската граница и 
си пристигнахме в Русе. За мене и мои-
те спътници това беше нашият град. 
Знам, че където и да пътувам по света, с 
нетърпение и любов винаги ще се връ-
щам на този висок дунавски бряг, гдето 
се намира моят роден, красив и обичан 
град Русе.   

ЗАГУБЕНИ – 2 ЧАСТ 
 

ВЕСИСЛАВА САВОВА 
 
Денят дойде. Тих, топъл, тръпкоп-

редизвикващ. „Ден като ден“ – 
помислиха си много хора, но не и Емма 
(„с двойно м“ – уточняваше винаги при 
запознанство, а и често напомняше на 
бързо-говорещите). Още по пижама, 
отвори прозореца и раздвижи слабото 
си тяло с десет йога асани, за които 
източни учители уверяваха, че са най-
добрите за психическо и физическо 
израстване. После се скри в широки 
дрехи, за да изглежда поне малко по-
едра. Закачливи руси къдрици от още 
несресаната ѝ коса погъделичкаха носа 
ѝ, но това не само че не я ядоса, а дори я 
накара да се засмее. Нямаше как да 
види, че стресна съседа Емо (с едно м), 
който живееше в апартамента точно 
под нейния, излязъл да проветри глава-
та си от махмурлука, предизвикан от 
изпитата бутилка водка предната ве-
чер. „Сам, а някаква овца се хили. 
Сигурно не е сама, поне в главата си“ – 
измърмори тихо той, докато разглеж-
даше пръстите си, по които имаше 
пърхот след като инстинктивно ги бе-
ше прокарал през оредялата си и 
започнала да побелява коса.  

Емма продължи с душ и лека закус-
ка, преди да заключи вратата на 
апартамента си и да заподскача весело 
по стълбите. Съседът, ужасен от шума, 
отвори вратата си и подвикна „Да не би 
да има война?! Я по-тихо!“ Емма не го 
чу, защото беше със слушалки на уши-
те, в които звучеше „Ода на радостта“. 
Той пък не видя кой вдига шум, но 
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беше сигурен, че е „оная кукувица над 
мен“. Когато тя се нанесе в апартамента 
на баба си, той се опита да я ухажва, но 
така и не получи никакъв отговор, ос-
вен бегли полуусмивки, за които дори 
не беше сигурен, че са предназначени 
за него.  

Емма вдиша дълбоко, вече на поля-
ната пред входа. Скоро пресече 
улицата на бегом и вече беше в парка. 
Поляната и парка – единствените мес-
та, които правеха квартала, в който 
живееше, поносим. Не мразеше хората, 
но така и не успя да почувства мястото 
като свое. В крайна сметка, нищо не ѝ 
принадлежеше и тя не принадлежеше 
на никого, така че го прие като времен-
на спирка по дългия път.  

Пътят. Усмихна се на намръщен 
възрастен господин, измърморил: „Не 
гледаш ли къде вървиш, кльощо?!“ 
Усмихна се не само защото не го чу, а 
защото така помагаше на собствената 
си припряност. Беше чакала дълго този 
ден. 

. . .  
Всичко започна една топла и тиха 

сутрин, когато се събуди от толкова 
жив сън, че го прие за преживяване от 
паралелна реалност. В него беше ту 
ранено в петата създание, ту момиче с 
красива пелерина и изплетена шапка с 
цветя, а накрая осъзна, събудена от сън 
в съня, че е малко джудже, способно да 
ома-гьосва, да отнема и променя спо-
мени и най-важното – да посещава съня 
на свои приятели и да ги променя, ако 
се наложи. 

Здравият разум ѝ нашепваше да не 
обръща внимание на някакъв сън и тя 
спокойно продължи да върши работата 
си на секретарка, с която подпомагаше 

следването си в университета. Но... все 
прехвърляше наум моментите от 
странния сън. Денят беше натоварен – 
оформяне на кореспонденция, бързи 
срещи с клиенти на фирмата, а в сво-
бодното време – четене на лекции, тъй 
като ѝ предстояха изпити. Беше избра-
ла специалност „История“. 

„Добре, че вашите са свестни хора и 
са те подсигурили финансово да си 
правиш каквото искаш“ – каза баба ѝ, 
докато опаковаше багажа си, за да гос-
тува на майка ѝ и баща ѝ в Германия. 
„За неопределено време, дете, не бой 
се. Няма да досаждам нито на теб, нито 
на вашите.“ Те се обаждаха веднъж 
седмично и се виждаха на „Вайбър“, но 
не се намесваха в изборите ѝ. Бяха на 
мнение, че има право да бъде щастлива 
по своему, а не по техен избор. 

Вечерта заспа много бързо, въпреки 
че съседът, който беше започнал да я 
ухажва, имаше гости и непоносима за 
другите съседи чалга би трябвало да я 
държат будна до сутринта. Тя, обаче, 
имаше своите начини да изключва 
всичко, което не беше свързано с нея.  

В съня си осъзна, че е на място, с ко-
ето нямаше нищо общо. Техно музика, 
приглушени светлини, спорадичен 
нервен смях и шепоти. Различи силуета 
на човек, когото познаваше – шест-
надесетгодишният син на мениджъра, 
за когото работеше. Момчето беше 
високо, слабо, с акне и блуждаещ пог-
лед. Тя беше сигурна, че използва 
някакви опиати, но не мислеше, че е 
нейна работа да се намесва в живота му. 
Тази вечер разбра – беше важно да се 
намеси. Хвана хлапето за ръка и го из-
веде навън. То вдиша дълбоко въздух, а 
тя сложи ръка на челото му, усмихна 
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му се и то ѝ кимна с глава, тръгвайки 
към дома си, вместо да се върне в клуба, 
от който го беше извела.  

Седмица по-късно шефът черпеше 
за приемането на отрочето му в колеж в 
Южна Англия. Там правилата били 
строги, но той, таткото, се радвал. Вяр-
вал в детето си, което се беше 
променило „сякаш за една нощ”. Ста-
нал съсредоточен, внимателен, а отно-
шението му към семейството такова, за 
каквото всеки родител мечтае.“ Емма 
само се усмихна. Тя не очакваше приз-
нание. Достатъчно ѝ беше да се убеди, 
че сънищата са наистина реални и ни-
що друго, дори формата, която тя 
приемаше, нямаше значение. 

Оттогава продължаваше да сънува и 
да променя съдби.  

Знаеше, че е изпращана в тях само 
когато е възможно. В една такава нощ 
получи видение, за чието сбъдване 
работеше като укрепваше и физиката, 
и психиката си с упражнения и пози-
тив-ни утвърждения. Помагаха ѝ и не 
пречеше на никого, като изключим 
объркания от поведението ѝ съсед Емо. 

И ето, денят беше настъпил. Джу-
джето, тоест самата тя, в паралелната 
реалност, ѝ го подшушна през нощта.  

. . . 
Ускори крачка. Нямаше търпение 

да стигне уговореното място. Даже сва-
ли кецовете и затича по меката трева. 
За първи път беше благодарна за своята 
лекота, която ѝ помагаше да стигне до 
голямото разклонено дърво, чиито 
клони сякаш бяха табели за двата пътя, 
които разделяше:  единият равен, без 
наклон, а другият всъщност се оказва-
ше тясна, стръмна пътека с много 
камъчета. Без колебание, Емма пое по 

нея. Знаеше, че я очакват и нищо не 
можеше да я спре. Нищо, освен това 
убождане в петата.  

Вместо да огледа стъпалото си, впе-
ри поглед в гората пред нея. Това, което 
привлече вниманието ѝ, беше момиче 
крачещо ту напред, ту назад към тясна-
та пътека. Учуди се, че момичето е 
толкова малко, а сякаш не можеше да се 
провре напред. Огледа внимателно 
това странно създание и изведнъж ѝ се 
прииска да има същата красива пеле-
рина и ръчно изплетена шапка с цвета 
на собствената ѝ кръв, която бавно на-
появаше сухата земя. Вече не усещаше 
болка, а само желание да притежава. За 
първи път в живота си. Както и за пър-
ви път се почувства у дома. 

. . . 
Емо изпи една бира, „за да дойде на 

себе си“. Тогава реши твърдо да се качи 
до съседката и да ѝ предложи среща. 
Беше подготвен за отказ, но поне щеше 
да е сигурен, а не да среща онази полу-
усмивка.  

Взе стъпалата до горния етаж през 
едно. Леко задъхан, натисна звънеца. 
Самият той се сепна, когато вратата се 
открехна наполовина и видя, че оттам 
над-ничаше предишната съседка. 

- Здравейте... Аз такова... Къде е Ем-
ма? – измърмори той, опитващ се да 
осъзнае какво се случва. 

- Емма? Коя Емма? Аз се казвам 
Емилия – бабата също беше притесне-
на, въпреки че знаеше за 
пристрастеността на съседа ѝ към алко-
хола, но се беше отказала да вика 
полиция или да тропа по тръбите на 
парното през нощите, когато той има-
ше гости. 
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- Не, не Вас търся – учтиво, но с леко 
напрежение в гласа каза Емо. – Внучка-
та Ви, доколкото ми е известно. 

- Момче, не се подигравай! Никога 
не съм се омъжвала и нямам деца, какво 
останало – внуци. Личен избор, разби-
раш ли? 

- Аз... сигурно полудявам – Емо вече 
тичаше обратно към апартамента си. 

Емилия се прибра в апартамента и 
се отпусна на любимото си кресло. От-
давна не си беше позволявала да мечтае 
какво би било, ако се беше омъжила и 
имаше омъжена дъщеря, а тя и добрият 
ѝ съпруг ѝ бяха оставили за отглеждане 
малкото си момиченце. Да, щеше да 
бъде момиченце. Щеше да му връзва 
панделки и да му облича кукленски 
роклички.... 

Не усети кога заспа. Усмихна се на 
съня си.  

„Един сън, просто един сън. Утре 
пак ще бъда малкото джудже, което 
може да омагьосва, да отнема или да 
променя спомени, да се крие зад храс-
тите и да мълчи, докато не намери за 
нужно да изскочи и да стресне някоя 
забравила всички поуки от приказките 
красавица. Но това, утре.“ 

Сепна се и огледа познатия си хол. 
Време беше да поразмести удобните 
мебели на колелца. И все пак, усещане-
то, че може да промени нещо повече от 
това, не я напусна до вечерта, когато 
заспа, без да сънува повече. 

 

КАЛНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
 

МАРУСЯ НИКОЛОВА 
 
Нищо по-нелепо не беше ми се слу-

чвало. Минах през кабинета на съпруга 
си, за да се консултирам за онлайн по-
купка. Видях дрехите му сгънати върху 
стола зад бюрото. Обувките, целунали 
връхчета, бяха отдолу. Но него го ня-
маше. Не беше и в лабораторията, 
която оглавяваше. Оттам липсваше и 
лаборантката, която го ухажваше отк-
рай време, а колбите за определяне на 
химичния състав на стоманите вряха до 
спукване. Тя беше едно заплеснато мо-
миче, което вършеше бели от 
разсейване и недоглеждане. Цяло чудо 
бе, че мъжът ми я търпеше, а лаборато-
рията все още не беше гръмнала. 
Допусках, че неговата благосклонност 
се дължеше на последните копчета на 
късата бяла престилка, които пропус-
каше да закопчае. Натиснах бравата на 
складовото помещение, но тя беше 
заключена. Така и би трябвало да бъде, 
заради не толкова ценните, колкото 
опасни химикали. Не възнамерявах да 
седя и да го чакам, за да видя как ще се 
появи в адамов вид. Под достойнството 
ми беше и да търча и разпитвам из 
предприятието, кой и къде го е виждал. 
Ревнувах си тайно и скръбно и обмис-
лях да напусна работата като методист 
към центъра за обучение. Стигнах до 
извода, че съпрузи в едно предприятие 
и на един етаж, не само че не е удачно, 
но не е и препоръчително. Няколко 
пъти заварвах госпожица от съседния 
отдел, приседнала върху бюрото на 
мъжа ми, да си клати краката прикан-
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ващо. Острите токчета барабаняха по 
шперплата и със сигурност отмерваха 
ударите на сърцето му. Усмивката до 
уши разкриваше не само вълнение и 
одобрение, но и бурно въодушевление. 
Тази усмивка подсилваше ентусиазма 
й, защото вчера пак беше кацнала там и 
кудкудякаше. Те се смееха, а аз рушах 
вътрешния си мир и отронвах повече 
или по-малко от здравето си, според 
степента на провинение. Сигурна бях, 
че си подсигурявам високо кръвно на-
лягане за старини, защото отсега имах 
шум в ушите. 

С раздразнение и тягостно чувство в 
гърдите забързах към автобусната 
спирка и се мушнах под навеса, защото 
отново заваля. Разсъждавах върху рев-
ността, която ме беше сграбчила за 
гърлото. За мен тя бе товар, който из-
нервя и затормозява, а съпругът ми я 
предизвикваше с кратки паузи, колкото 
да си поема дъх и да не потъна в дебри-
те на самосъжалението. И след всяка 
разправия чувах едно и също: „Внуша-
ваш си бе, жена! Смей се, че да става 
весело!” Но се смееше само той и про-
дължаваше да ръси духовитости, ако му 
се мернеше по-засукана подстрекател-
ка. С годините взех да свиквам, но днес 
разбрах, че съм се заблуждавала – не 
съм свикнала! 

Тъкмо в този момент дяволът побу-
тна към спирката луксозния автомобил 
на отколешен мой обожател. Очите му 
се уголемиха, а мустаците повдигнаха 
лъстиво краища, когато ме зърна с доб-
ре развития си зрителен ъгъл. 
Отдаваше му се възможност да се пока-
же кавалер и след като даде заден ход 
ме покани да вляза. Подвоумих се, за-
щото ми беше втръснало от страстните 

му изповеди, които не се опита да раз-
нообрази през годините. За уточнение, 
не за оправдание – нямаше да се кача в 
колата, ако в същата тая минута не се 
изля пороен дъжд и ако съпругът ми не 
ме предизвика за реванш. 

- Ще те закарам до вас – ми каза 
обожателят, а когато наближихме дома 
ми подхвърли многозначително: – Да 
се повозим, докато дъждът спре. На 
облак е, а и така хубаво сме се уедини-
ли... - ръката му направи плахо 
движение към коляното ми, но погле-
дът ми я парализира. 

След като дадох мълчаливо съгласие 
за возенето, гумите се врязаха в локвите 
и отхвърлиха водата с метри нагоре. На 
километър от града пред колата се про-
стря плътна пелена, която закри бялата 
лента. Имах чувството, че ламаринени-
ят покрив се огъва под мощната струя 
на дъжда. Самата кола се люлееше зас-
трашително от вятъра и нейната 
луксозност бе удавена във вода и гъста 
кал. Това с калта малко по-късно. Обо-
жателят ми, не особено интелигентно 
същество, но с бикоборски вид, отби от 
пътя, без да съобрази, че есенната дъл-
бока оран е разтворила гробовни 
бразди, погълнали десетки литри вода. 
Колата хлътна в калта и тя покри гуми-
те. Там си и остана, вероятно с дни... 
Обожателят ме пренесе жертвоготовно 
на асфалта и аз се спуснах стремително 
към града, въпреки намалената види-
мост. Сърцето ми се бе превърнало в 
камбана и чувах мощните му удари, 
въпреки плющенето на дъжда. Исках 
да се отдалеча час по скоро от виновни-
ка за нелепата ситуация. Той затича 
след мен с извинения, но аз му се озъ-
бих, че ако още веднъж отвори уста за 
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свалки и покани за плуване с кола, ще 
си украси физиономията със зъбни 
протези. Бясна му бях, но повече се 
ядосвах на себе си, че се поддадох на 
безумната идея за разходка по време на 
потоп. Не наказах, а се самонаказах. 
Представих си как съпругът ми ще се 
смее на приключението ми и той наис-
тина се смя до сълзи, когато се прибрах 
апликирана с кал, като при калолече-
ние. Разказах му всичко, без спестяване 
на подробностите. От пренапрежение 
всичко ми беше станало безразлично и 
все едно ми беше как ще реагира. Все 
още разкривен от смях, той ми обясни 
защо днес е бил гол и бос: 

- Колегите не познават метода тер-
мично изправяне на метални кон-
струкции и трябваше да им демонс-
трирам технологията. Затова се наложи 
да използвам работно облекло и обувки 
с метална пластина предпазваща пръс-
тите... 

Не успя да довърши, заради новия 
напън на смях, още по-оглушителен от 
първия, но ми помогна да отмия калта 
под душа... 

 

ОХРИДСКИ ВЪЛШЕБСТВА 
 

МИХАЕЛА ГРАМЕН 
 
Автобусът беше дошъл и подканва-

що бръмчеше отвъд лехите с рози и 
теменужки. Някои от групата вече се 
качваха, други допушваха цигарите си 
близо до вратата. Време беше да се отп-
равя нататък, а не можех да се отлепя от 
пейката на кея. Отчаяно се взирах в 
идващите откъм крепостта туристи, 
обикалях с поглед навалицата, но ни-
къде не го откривах. Започвах да се 
питам, дали всичко се беше случило 
наистина или , останала без дъх от ка-
теренето по стръмните улички на 
стария Охрид, не съм халюцинирала 
тук, докато си почивах? Не каза ли той 
„Ще се върна след два часа”? Тези крат-
ки думички си стояха там, капсуловани 
в ухото ми, пазех ги като антидот срещу 
сарказма на  оня глас вътре в мене,  
който непрекъснато бръмчеше: ” Не ти 
ли казвах!” 

Сутринта, докато чакахме местния 
екскурзовод, си представях пенсионер  
с раздърпана тениска и пристегнати 
под корема избелели дънки, каквито 
бях свикнала да виждам по време на 
моите пътувания. В това време забеля-
зах  към нас  да се приближава 
елегантен мъж със сребърни нишки в 
косата и акуратно подстригана брада и 
го взех за самотен турист, който си пра-
ви сутрешната разходка покрай 
езерото. Но  той се спря при водача, 
ръкува се и заговори с него и тогава се 
досетих, че е този, когото чакахме. Же-
ните от групата се сбутаха с лакти: „ Я 
виж!” Нашият водач го представи и 
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докато той съобщаваше маршрута на 
предстоящата обиколка,  сериозният 
поглед на сивите му очи с професиона-
лен интерес  се местеше от лице на 
лице. Когато стигна до мене, леко отме-
тна глава и повдигна  вежди. „Вероятно 
се припознава, нали всеки ден вижда 
нови лица” , помислих си, но той не 
отместваше поглед, дори за миг замъл-
ча, сякаш беше изтървал нишката на 
мисълта си. След това се овладя и про-
дължи беседата, а погледът му 
постоянно търсеше да улови моя. 

Запромушвахме се из тесните, ди-
шащи романтика улички на стария 
град и той винаги се оказваше наблизо, 
за да ми помогне при някое по-високо 
стъпало или неравност по пътя. Споко-
йният  му,  уверен  глас  събуждаше у 
мене странно  усещане  за сигурност. 
Помислих си, че такъв мъж, бих го пос-
ледвала навсякъде. Веднага се засрамих 
от нелепата мисъл и се опитах да я про-
гоня,  но тя  се беше промъкнала в мене 
и  хвърляше светъл лъч върху  сивата 
сянка на моята  самота. Вече  не усещах 
острите ръбове на калдъръма под кра-
ката си, нито се задъхвах нагоре по 
хълма, сякаш някаква вълшебна сила 
ме беше понесла  на крилете си. 

Бяхме  спрели да разгледаме антич-
ния амфитеатър. Долу трептеше 
Охридското езеро, под лъчите на майс-
кото слънце вълните разпръскваха 
искри от светлина. Отсрещният бряг, 
забулен в леки изпарения, изглеждаше 
като мираж, скътал в призрачните си 
пазви сенките на самуиловите войни. 
Неволно възкликнах: „Колко е красиво! 
Иска ми се да остана тук!” Той, без да 
прекъсва беседата, направи знак с па-
лец към себе си, което  можеше да 

означава „И на мене”. Приех, че отго-
варя на шегата ми с шега, но все пак, ми 
стана хубаво. 

А ето ги и прочутите охридски би-
сери. Мислех ги за някаква рядкост, а  
те просто покриваха  града като облаци 
от сияние. По целия път минавахме 
покрай търговци, предлагащи купища 
бисери – колиета, гривни, медалиони, 
шноли, диадеми… Сякаш оживели 
източни принцеси, излезли от чертози-
те на Хиляда и една нощ, бяха 
разтворили пред нас своите ракли със 
скъпоценности, за да ни убедят, че 
приказките могат да се превръщат в 
действителност. 

Разходката продължи из старите ох-
ридски църкви, притихнали в очакване 
на вярващи и невярващи, за да изпра-
тят молитвите им в небесата. Заставах 
точно под централния купол, от къде-
то, казват, желанията най-сигурно 
биват чути и тихичко се молех: „Госпо-
ди, дано…” Имам един вътрешен глас, 
който се обажда когато най-не искам: 
”Внимавай за какво се молиш. Да не ми 
плачеш после!” Познавам го отдавна, 
мъдрия глас на горчивия жизнен опит. 
В повечето случаи има право, но  как да 
внимавам  и той не може да ми каже. 

Двата часа от програмата неусетно 
бяха минали, вече се спускахме към кея. 
Пътеката беше стръмна, влажна  и осе-
яна с камъни. На едно място, в опита си 
да ги заобиколя,  се подхлъзнах, стъпих 
накриво и извиках от болка. Той с два 
скока се намери до мене и в момента, 
когато губех равновесие, ме пое в ръце-
те си.  Не бързаше да ме пусне и 
останахме един миг  така, с допрени 
тела, взиращи се един в друг. Усетих 
ударите на сърцето му, финия дъх на 
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одеколона; брадата му леко одраска 
лицето ми. Обладана от този миг на 
вълшебство, когато се освободих от 
прегръдката, не знаех къде се намирам.  

 

 
 

Охридски вълшебства 

художник: Здравка Христова 
 
Долу вече го чакаше следващата 

група туристи. При мисълта, че ще 
потъне сред тях и повече  няма да го 
видя, в душата ми се спусна мрак. Вече 
не виждах сините води на езерото, нито 
обвития в мъгла отсрещен бряг, нито 
светещите като малки снежни преспи 
купчинки бисери по масичките на тър-
говците.  

Вълшебството се беше изпарило. 
Точно в този момент той ме хвана за 
лакътя, наведе се над ухото ми и чух 

топлия му глас: ”Ще се върна след два 
часа. Вярвам, ще бъдеш тук?” И слън-
цето отново окъпа с лъчите си моя свят. 

После имахме свободно време и хо-
рата се пръснаха из града. Аз си купих   
кесия череши и се настаних на една 
пейка близо до водата. Не исках да раз-
пилея  по кафенета и магазини 
спомена за вълшебните мигове и радо-
стта на очакването, затова избрах да 
остана сама.  

Откъм автобуса се разнесе нервен 
клаксон,  водачът стоеше долу и ядоса-
но ми махаше  - явно, чакаха само мене. 
Станах и тръгнах нататък, хвърляйки 
последен поглед назад. И тогава го ви-
дях. Застанал пред една тараба, беше 
вдигнал към светлината  бисерна огър-
лица и внимателно  я разглеждаше. 
Почувствах се унизена – очевидно,  
докато аз съм го чакала,  унесена  в меч-
ти, той е открил в следващата група 
ново интересно лице. И даже избира 
подарък… Сълзи напълниха очите ми – 
как се оставих да ме завладее някаква  
глупава илюзия!  „ Така е, като не слу-
шаш какво ти се говори…” – 
назидателно се обади гласът. „Май че 
си прав” – с  наведена глава продължих 
пътя си покрай розовите храсти. Миг 
след това чух зад себе си бягащи стъп-
ки. Обърнах се инстинктивно и докато 
се опомня, той обви около шията ми 
бисерната огърлица и я закопча на 
тила. ”Искам да те видя пак. Обади се.” 
И пъхна в ръката ми визитна картичка. 
Бях онемяла. Гледах го с широко отво-
рени очи, неспособна да кажа нито 
дума – така шокиращ беше този скок от 
отчаяние към възторг. Само се усмих-
нах, махнах му с ръка и  се затичах  към 
автобуса. „Видя ли? – сега беше  мой 
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ред  да тържествувам.  - Само знаеш да 
мрънкаш.”  Притисках до гърдите  си 
малката картичка, а имах усещането, че 
ръцете ми са  пълни, като на дете, от-
рупано с коледни подаръци. И внезап-
внезапно осъзнах, че през цялото време 
бях попивала неговия интерес и вни-
мание,а с нищо не бях отговорила на 
закодирания в тях  зов. Обърнах се, той 
още стоеше на пътеката.  Бавно допрях 
пръсти до устните си, после леко дух-
нах и към него полетя  въздушна 
целувка. И  отново  хукнах нататък.  

„Как се казваш?” – вече бях на вто-
рото  стъпало.  

„Миранда” – вратата се затвори зад 
мен  и автобусът потегли. 

 
 

 
 

КРИТИЧЕСКИ  

АНАЛИЗ 

 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 
„КРАСТАВИЦИ  
ПО ШЛЕПЧИЙСКИ”  
НА АДРИАН ВАСИЛЕВ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
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 На 30-ти април, в РБ "Любен Кара-
велов", Надежда Радева и Ина Стана 
Ребиган „изпратиха април”, заедно с 
почитатели на поетичното изкуство и 
живописта. Не можех да се лиша от 
двойното удоволствие - да чуя стихове-
те на Надя Радева, рецитирани от нея, 
и да видя в оригинал картините на Ина 
Ребиган, които станаха хит и заради 
това, че... е, да спрем до тук! 

Премиерата събра много хора от 
двата бряга на Дунав в залите на биб-
лиотеката, а сред множеството изпък-
ваше Адриан Василев, познат и търсен 
от всички, заради перфектното му вла-
деене на двата езика, а и защото има 
много приятели от всякъде. 

Въпреки заетостта си, като официа-
лен преводач на събитието, той успя да 
ми подари екземпляр от второто изда-
ние на хумористичната си книга 
"Краставици по шлепчийски - моряш-
ки истории", с автограф - "Това е един 
малък подсетник, че в Русе все още 
съществува професията моряк". 

Още тогава ми се прииска да присъ-
ствам на представянето, което се състоя 
в началото на юни, съвсем по моряшки 
– на борда на кораб, но нямах възмож-
ност да отида. 

Е, нищо не може да попречи на чи-
тателя да чете, и аз с удоволствие 
заплувах по реката с автора и неговите 
герои и - да, смехът лекува, и душата и 
тялото, дори когато е горчивият смях 
на сатирата, или оня болезнен смях, 
така познат ни от класическия "Бай 
Ганьо"! 

Няма да правя анализ на този сбор-
ник с разкази, който вече е извоювал 
толкова трайно място в съзнанието на 
публиката, че често историите от нея се 

бъркат с моряшкия фолклор от дълги-
те, разноговорни брегове на голямата 
Европейска река. Ще спомена само, че 
настоящото, второ издание, е допълне-
но от автора и е илюстрирано с 
карикатурите на капитан Георги Анге-
ловски. Често те имат както 
илюстративен, така и свой, самостояте-
лен живот.  

 

 
 

Златната рибка: 

-Моля ти се дядо, не ме пускай в Дунава! 
 
Книгата съдържа 60 автентични ис-

тории, разказани с приятна лекота – 
понякога малко поучително, понякога с 
насмешка, но винаги с много любов и 
разбиране към героите и проблемите 
им. Томчето е с обем 94 страници, има 
предговор от автора, а вместо заключе-
ние - стихотворение, посветено на 
Георги Бочков, дългогодишен директор 
на Дома на моряка в Русе. Излиза със 
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знака на издателство "Авангард принт" 
през 2019 г. Чете се на един дъх, буди 
спомени у тези, които са имали някак-
во, дори бегло и далечно съпри-
косновение с Реката и корабите, пла-
ващи по нея... И без съмнение, след 
последната страница ще знаете повече 
за живота на моряка, отколкото сте 
знаели в началото, и може би дори ще 
ви се прииска... е, ако не да станете мо-
ряци, то -  да станете пътешественици! 

 

 
Дядо Мраз на кръстопът между Европа и 

България 

 

КРАСТАВИЦИ ПО ШЛЕПЧИЙСКИ 
 
- Сега да имаше някой амсалак, да 

направи едно кафе... 
Това беше любимата приказка на 

един от старите капитани на Параходс-
твото. Захванал занаята на калафатчия, 
минал през шлепчийството и стигнал 
до капитанския мостик. 

Аз го помня като старши помощник. 
За него се знаеше, че владее в необхо-
димата и достатъчна степен всички 

крайдунавски езици, без да ги е изуча-
вал специално. Когато пътувахме 
заедно, аз бях още младо-зелено и не 
успях да проумея хумора му, скрит зад 
тъмнозелените стъкла на очилата. В 
последствие съм слушал доста за него. 

Това се случило през шлепчийския 
период от неговата кариера. Било през 
лятото. Той пържел тиквички под па-
лубната тента, а миризмата възбудила 
любопитството на съседа шлепчия, 
германец. 

- Какво пържиш, колега? - попитал 
го той. 

Нашият човек го погледнал в чест-
ните сини очи, и отговорът веднага 
светнал в главата му: 

- Краставици. 
- Хубави ли стават пържени? 
- Опитай! - подал му той едно апети-

тно колелце. 
- М-м, шойн! Отивам да си купя! 
Купил си германецът краставици, 

почистил ги, овалял ги в брашно и за-
почнал да ги пържи. Но как се пържат 
краставици, които съдържат 90 процен-
та вода?! Оставала една люспа и малко 
семки, а маслото цвърчало... 

- Колега, не стават моите крастави-
ци! 

- С какво масло ги пържиш? 
- С репично. 
- Е, от маслото е, колега! Аз пържа 

със слънчогледово. Ела да изядем мои-
те! 

... 
С риск да разваля ефекта от финала 

на хубавия разказ ще споделя, че съм 
яла пържени краставици и м-м, шойн! 
Никак не са лоши!  

Тайната е в оня, който ти ги пържи. 
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„СЯНКА”  
НА АТАНАС ПЕТРОВ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

 
Подариха ми стихосбирката на 

Атанас Петров "Сянка" в края на май т. 
г., в печатницата на издателство "Лени 
АН"-Русе. Дизайнът на корицата и 
вплетената в основата му картина на 
покойния вече Пламен Монев /1957-
2016/ "ме грабнаха".  

Не обичам да използвам клишета, 
но понякога, както в класическата 
японска поезия, те най-добре изразяват 
емоцията на мига и същността на изка-
за.  

Може би точно затова някои изрази 
са се клиширали. И така - корицата на 
стихосбирката "ме остави без дъх".  

Без дъх ме остави и беглата среща с 
автора и издател Атанас Петров, когото 
вече познавах като поет чрез никнейма 
му във фейсбук "Лени Ан Лени Ан". 

Не знам защо, заприлича ми на дъб - 
с неспокойни очи и буйни прошарени 
къдри, отривист и тъмен - не дъб; дъбо-
ва гора пред лятна буря беше. 

Мина време, преди да прочета кни-
гата му със стихове, макар веднага да 
забелязах, че редактор е не кой да е, а 
Божидарка Божинова - един талантлив 
автор, когото много харесвам, заради 
експресивните й стихове, заради обра-
зите, които небрежно създава с 
лекотата на магьосник, заради откро-
веността на диалога, който води с 
читателя, или с Оня непознат, мечтан, 
изплъзващ се и вездесъщ Любим на 
лирическия Аз на поетесата. 

Но да се върна към "Сянка" на Ата-
нас Петров.  

Обемна стихосбирка, събрала между 
кориците си 63 стихотворения в 104 
страници, издание на издателство „Ле-
ни АН”, Русе, 2019 г. Стихотворения, 
различни като тематика, ритмика, пое-
тика; стихотворения, обединени от 
едно чувство - любовта. Любовта е с 
различни лица, но винаги ярка, обсеб-
ваща; тя е главният герой на поемата 
„Сянка”, не лирическото Аз на поета... 
Аз-ът страда и възпява любовта; аз-ът 
живее, съществува, чрез любовта... Лю-
бовта е смисълът, причината и 
следствието, началото и края... 

Любовта - като сянка, като изплъз-
ване, като нещо "отвъд", като 
насъщния... И Любимата - онази "неж-
на фиданка", на която поетът подарява 
стиха си - най-красивия стих: "Синът ни 
порасна"! 
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В тази стихосбирка има много топ-
лота и човечност, в нея животът тупти - 
със смътната тревога от остаряването на 
тялото, стягащо неостаряващия дух, в 
нея е красотата на деня, на мига, на 
откраднатата ласка от сянка върху ре-
ката, гората, листата и вятъра. 

В нея се вплитат усещанията за не-
разривността на връзките между при-
родата и човека, между стихиите и жи-
вота, между преходността на битието и 
вечността на духа. 

Няма да говоря за поетическата тех-
ника на Атанас Петров. Неговата 
поезия не е в техниката на писане, а в 
умението му да улавя образи и чувства 
и да ги ретранслира към читателя. 
Дълбоко философска поезия, която не 
е загубила нищо от красотата на непос-
редственото преживяване и споде-
лянето му с другия. 

Не мога да не цитирам първите 
строфи от стихотворението, което без 
страх наричам "любимото ми стихот-
ворение" от стихосбирката "Сянка", от 
Атанас Петров... и което стана едно от 
любимите ми стихотворения: 
 

ЗАПОВЕДИ 
 

Нямам друг бог освен теб .  
където и да се обърна, те намирам. 
В полумрака си светлина, която луната цеди. 
Ти си въздухът и храната в мечтите ми  
и корени пуснах в земята, коленичил пред теб. 
 
Нямам и други кумири. 
С теб започва денят. 
Като мисъл си, като жега в душата. 
На вериги ме държи животът 
и прегаря моето тяло, ще изгоря... 
 
И не изговарям напразно твоето име, 

и как бих могъл, когато не е слизало от устните 
ми... 

Не мога да не споделя с читателите 
на „Картини с думи и багри” още ня-
колко стиха, които са само бегла, 
случайна линия, която хвърля по-скоро 
сянка, отколкото светлина върху стихо-
сбирката на Атанас Петров „Сянка”: 
 

ПРОЗОРЕЦ 
 
Погледни през прозореца, 
тъй хубав е светът. 
Пияна от щастие, душата ми свети. 
Валс танцуват - пеперуди кръжат. 
Откъсни го - за теб е нежното цвет 
До сърцето сложи го, преброй му листата 
и нека се чуди магьосникът вятър. 
Венчето сплети, положи го в реката 
и нека бъбриво отплува нататък, нататък, 
където до извора в смях и надежди 
синът ни крещи, лудувайки с лятото. 
 

МОРЕ 
 
Днес скочих в окото ти 
и заплувах - един луд, невидял море. 
И потънах в дълбокото, търсейки дъното - 
там, където бие сърцето 
и душата ти гали пясъка. 
И въздухът не стигна, 
заклокочи, 
и от гърдите пое към слънцето 
/тъй красиви бяха тези балончета в бяло, 
блестящи и в синьо.../. 

 
Но това е история за романтици. 
Аз съм просто удавник 
на дъното на синьо море, 
пълно с любов и пожелания. 
Там събирам рапани, 
галя пясъка, 
сънувам вълните 
и ти говоря в стихове... 
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БЕЗСИЛНО Е СЛОВОТО, 
 
светът се разпада 
на светлина и усещане. 
Като сън си, като надежда. 
Безсилни са думите 
и устните са безсилни. 
Целувам те - 
фиданчице стройна 
и нежна... 
 

И накрая, ще завърша с първото 
стихотворение на стихосбирката, и това 
не е случайно, защото то ще бъде отп-
равната точка към следващата 
изплъзващо-преливаща се сянка от 
поезия и стремеж към неуловимото, 
която спира погледа ни: 

 

СТИХ 
 
Искам да ти напиша стих. 
Простичък стих. 
И защо ли си мисля 
за художника, рисуващ вятъра, 
или рева на крава по долината на Лоара. 
Най-обикновените думи искам да подредя. 
Боже! 
Тези, 
с които синът ни проходи и проговори. 
Искам да ти подаря стих. 
Стихът 
"Синът ни порасна." 
 

Без съмнение, картината на Пламен 
Монев от корицата ме накара да търся 
образи и светлини между сенките на 
думите. Без съмнение, в „Сянка” на 
Атанас Петров открих стихия – като 
буря, като вятър. 

... Но – следите на вятъра? Кой още 
търси следите на вятъра... 
 

„СЛЕДИ ОТ ВЯТЪР”  
НА АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
И ЗЛАТКА ТИМЕНОВА 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Художникът искаше да нарисува вятъра 
и виждаше винаги, че рисува друго” 
 

С този цитат на Атанас Далчев за-
почва необичайната, бих казала дори -  
уникална по своя строеж и замисъл 
поетична книга на Александра Ивой-
лова и Златка Тименова „Следи от 
вятър”, представена в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. 

      Чела съм други двуезични книги /в 
този брой на „Картини с думи и багри” 
представяме една – „Дунавски съзвез-
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дия”/. Чела съм и книги-диалози, в 
които двама, а и повече автори „си под-
хвърлят” темите от стихотворение на 
стихотворение – било като образ, било 
като дума, или идея. В „Следи от вятър” 
има „нещо такова”, но не само. 

Формално, книгата е триезична, тъй 
като всяко тристишие хайку има бъл-
гарски вариант, превод на френски и 
превод на английски език. Всъщност, 
обаче, френският образ на стиховете е 
авторски превод; френският текст е 
толкова оригинал, колкото и българс-
кият. Още тук можем да потърсим 
неуловимия полъх на думите, които 
имат своето разноезично битие в кни-
гата, още тук можем да усетим нюанса 
на различния изказ, на различния звук, 
който извайва съдържанието на миго-
вете, които следва да съпреживеем в 
комуникация с диалога на поетесите. 

Английският текст е различен. Раз-
лично е неговото звучене, неговата 
илюстративност и дух. Точен превод на 
думите, донякъде лишен от очаровани-
ето на уловения миг, съпреживян ведно 
с авторите; дистанциран и хладен, ид-
ващ да покаже следата, онова, което е 
останало „след”...  

Преводач на английски е Щиляна 
Халачева-Русева, а Сидония Пожарлие-
ва и Терез Балс са консултанти на 
френския превод. Редактор е португал-
ски поет и хайджин Казимиро де 
Брито, а художник на корицата е една 
от поетесите - Александра Ивойлова. 

Дали в тази картина видях следите 
на вятъра и пожелах да ги следвам 
между страниците на книгата, както 
последвах сянката на цигулка върху 
цигулка от картината на Пламен Мо-
нев в стихосбирката на Атанас Петров, 

която, кой знае защо също започва с 
този цитат на Далчев, вплетен в първо-
то стихотворение /”И защо ли си 
мисля/ за художника, рисуващ вятъ-
ра”/ - не знам... 

Не знам дали в картината на Алек-
сандра Ивойлова трябва да търся 
следите на вятъра, или те са само в пое-
зията, не знам дори дали този словесен 
образ, използван като заглавие на пое-
тичния диалог Ивойлова - Тименова 
трябва да даде усещане за неуловимост, 
или да напомня за силата и неумоли-
мостта, с която вятърът вае лицето на 
планетата... Вероятно и двете, защото 
когато мислиш за вятъра, винаги раз-
бираш, че мислиш за друго. 

Като илюстрация на казаното ще 
цитирам няколко хайку – такива, как-
вито са в книгата, триезични, за да не 
спестя удоволствието да бъдат проче-
тени и усетени на трите езика: 

 
*** 
утро – 
две облачета в небето 
се състезават с пеперудите 
 

tot le matin 
deux petits nuages rivalisent  
avec les papillons 
 

a morning 
two clouds in the sky 
race with butterflies 
 
/Александра Ивойлова/ 
 

в тялото на реката 
се забиват стрели  
летен дъжд 
 

des fleches blessent 
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le corps du fleuve 
pluie d’ete 
 

the body of the river 
pierced by arrows  
summer rain  
 
/Златка Тименова/ 
 
*** 
бяла пеперуда 
кръжи над тревите 
песен от мълчание 
 

un papillon blanc 
voltige au-dessus des herbes 
le chant du silence 
 

a white butterfly 
soars above the grass 
a song of silence  
 
/Александра Ивойлова/ 
 

охлювът рисува 
сребърен лабиринт 
за да се скрие 
 

l’escargot dessine 
un labyrinth d’argente 
pour s’y cacher 
 

the snails is drawing 
a silver maze 
to hide himself 
 
/Златка Тименова/ 
 
Горещо препоръчвам триезичния 

сборник хайку поезия „Следи от вя-
тър”, излязъл със знака на издателство 
„Карина М”, София през 2019 г., с авто-
ри Александра Ивойлова и Златка 
Тименова.  

„ИСКРИЦИ В НОЩТА”  
НА МАРГАРИТА НЕШКОВА 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 
За първи път чух стих на Маргарита 

Нешкова в началото на моя дълъг по-
лусън, от който бавно се измъквам. Но в 
мъглата на съзнанието ми, тогава, ярко 
чух звука на думите и образът остана 
като белег.   

„Оглася водопаден смях гората. 
Пречистен, въздухът трепти. 
С пролетен копнеж водата 
целува обли канари.” 
М.Нешкова, „Цветен прашец”, ИК 

Феномен, 2015 
Не мога да избягам от този „водопа-

ден смях”. За мен, Маргарита Нешкова 
остана поет на образа. 
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Четох и други нейни книги, издаде-
ни задъхано, една след друга, като 
зрънца от кехлибар в молитвета брое-
ница. И всяка от тях е като молитва, 
като зов, като поклон към паметта на 
нейн близък човек; зрънце замръзнало 
време, в което авторката се оглежда, от 
което черпи сили, и което иска да за-
държи, да върне, да превърне в искра.  

Поредната искрица в нощта е посве-
тена на нейния дядо Цеко Нешков, 
човекът, който й е дал името – своята 
фамилия, и прекрасното име на цвете – 
Маргарита.  

Книгата отново излиза със знака на 
ИК „Феномен”, София и под редакци-
ята на Кирил Назъров, с художествен 
дизайн на Енчо Цветков. Композици-
онното изграждане следва схемата на 
предходните – посвещение, букет от 
цитати преди всеки от разделите в кни-
гата – народни мъдрости и поговорки 
от цял свят и всички времена. И тук, 
както в по-ранни произведения на Не-
шкова, съжителстват проза и поезия. И 
тук автобиографичният елемент е съ-
ществен; историята на рода е в 
основата на сюжета на разказите, а сти-
ховете често са вдъхновени от кон-
кретни преживени събития. Мога да 
кажа, че прозата на Маргарита Нешко-
ва укрепва, развива се и с всяка 
следваща книга все повече надскача 
родовия спомен и се превръща в жив, 
самостоятелен разказ, който може да 
вълнува и интригува читателя. Но, 
„Искрици в нощта” е преди всичко 
поезия. Една нова, по-изчистена, „крат-
ка” поезия, със заглавия на разделите 
„Краткостишия”, „Четиристи-шия” и 
„Тристишия, или опит за хайку”. Не 
бих казала, че краткостишията са раз-

лични в някакво отношение от поезия-
та на авторката, която вече познаваме; 
Маргарита Нешкова никога не е била 
твърде „словоизлиятелна”. Не бих ка-
зала, че тристишията й са хайку, но са 
картини и поезия. В този поетично-
прозаичен сборник най-много ми до-
паднаха четиристишията. Може би те 
са точната мярка за поетичния образ на 
поетесата:  

 

Петата ми остави в пясъка 
мъничка трапчинка. 
На чайка – 
стъпката по нея... 
 

И някъде там – върху нашите длани 
е изписан нашият корен. 
И ние вървим, вървим замечтани, 
наследили Духът му – без спомен. 
 

РАЗСЪМВАНЕ 
 

Носи вятърът благоухания 
в светлина над земята се разлива. 
Раждат се хиляди желания. 
Събудено зърно пръстта пробива. 
 

ГАДАТЕЛКА 
 

Някои неточно я наричат врачка, 
а тя търси зрънце в безкрайното, 
знак, логика, тиха закачка 
да разбули лицето на тайното... 
 

От чувствата пленена, в някой ден 
пленявах разума без жал. 
Порок от разума роден 
наричах мъдростта – забит кинжал... 
Дошъл е краят. 
Срещнах кръстопът... 
Това не е краят – някой прошепва: 
Кръстопътят е началото... 
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ЛИТЕРАТУРНА 

КРИТИКА 
 

„ДУНАВСКИ СЪЗВЕЗДИЯ” 
СЪБИРА ТВОРБИТЕ НА АВ-
ТОРИ ОТ ДВАТА БРЯГА НА 
ДУНАВА 

 
     Литературният сборник „Дунавски 
съзвездия” излиза от печат в началото 
на месец май 2019 г. като издание на 
Съюза на свободните писатели – фили-
ал Русе (ССП – Русе). Това е четвъртият 
поред литературен сборник с характер 
на антология, защото представя най-
вече произведения на автори, члену-
ващи в тази творческа организация – 
Съюз на свободните писатели в Бълга-

рия. Предхождащите издания са: „Кра-
йречни гласове” – 2016 г., „Още са живи 
крилатите хора” – 2017 г., „Молитва” – 
2018 г., като в сборниците от 2017 г. и 
2018 г. са включени творби поезия, про-
за и публицистика и от други изявени 
русенски автори. 

За първи път „Дунавски съзвездия” 
събира творбите на съвременни румън-
ски и български автори, живеещи в 
градовете от двата бряга на река Дунав, 
а именно Русе и Гюргево. В изданието 
намират място стихотворения от 17 
автори от град Гюргево и 18 автори от 
град Русе плюс произведенията на 6 
автори от Русе, които пишат проза. 
Общо 41 творци, обединени от магията 
на писаното слово. От румънска страна 
участват членове на литературен кръг 
„Лучафарул”, а от българска страна 
поети и писатели от Русенския филиал 
на ССП. Трябва да се подчертае, че в 
румънската си част антологията е двуе-
зична, стихотворенията на румънските 
автори са преведени на български език. 

Ето какво споделя в предговора 
към книгата един от редакторите на 
сборника Дуня Паланджеану, която е 
и ръководител на литературния кръг 
„Лучафарул” в Гюргево: 

„Един истински кораб на духовно-
стта, наречен така експресивно „Ду-
навски съзвездия”,  в трансграничния 
регион Русе – Гюргево продължава и 
през 2019 г. да плава по вълните на ста-
рата река, благодарение на Съюза на 
свободните писатели от Русе. Ако про-
следим нишката на историята, ще си 
спомним, че през 2018 г. по идея на 
сдружението за литература и изкуство 
„Дунавски съзвездия” от Гюргево се 
появи една антология за поезия и изоб-
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разително изкуство, в която участват 
румънски и български автори поети и 
художници от приятелските градове 
Гюргево и Русе – уникална инициатива 
в дунавското пространство и още по-
далеч. Антологията, реализирана в 
Гюргево, за първи път отбеляза загла-
вието „Дунавски съзвездия” и предиз-
вика истински интерес както в Гюргево, 
така и на Международния панаир на 
книгата „Гаудеамус” в Букурещ, благо-
дарение на издателство „Амург Санти-
ментал”, което в присъствието на авто-
рите румънци и българи я представи 
на своя щанд за книги. В настоящата 
2019 г. е ред на Съюза на свободните 
писатели в България – клон Русе да 
продължи тази литературна инициа-
тива с публикацията на едно ново 
издание, озаглавено пак „Дунавски 
съзвездия”, в което писателите от Гюр-
гево и Русе изразяват в стихове и проза 
творческия си талант. В публикуваните 
страници отново се срещаме с творци, 
голяма част от които са участвали в 
съвместните ни културни и литератур-
ни събития в Гюргево и в Русе, 
обогатявайки с дейността си лите-
ратурния живот на градовете, в които 
живеят и пишат, от двата бряга на Ду-
нава – свързващия елемент за 
пълноценно духовно общуване. 

Стихотворенията на румънските ав-
тори са преведени на български език от 
Надежда Радева и Адриан Василев, и 
двамата румънскоговорящи. Един май-
стор фотограф от Гюргево Василе 
Аркану допринася със своя талант за 
успеха на изданието, както и младата 
художничка от Русе Елица Калоянова – 
за дизайна на корицата. Не бих могла 
да не поздравя свободните писатели от 

Русе, които обещаха да издадат тази 
антология през 2019 г., плод на нашите 
общи старания в литературен план, 
едно базово дело в трансграничния 
регион Русе – Гюргево.” 

А председателят на Русенския фи-
лиал на Съюза на свободните 
писатели Йордан Василев пише в 
своята рецензия: 

„Идеята за литературен сборник на 
творците от двата приятелски града на 
брега на Дунава възникна спонтанно от 
приятелството на двете поетеси от Русе 
и Гюргево Надежда Радева и Дуня Па-
ланджеану. В настоящото издание на-
мират място майстори на перото от 
Русенския филиал на Съюза на свобод-
ните писатели в България и от ли-
тературния кръг „Лучафарул” от Гюр-
гево.  

Публикуваната поезия от двата бря-
га на Дунава има дълбок екзи-
стенциален смисъл. Поетът Адриан 
Василев осмисля човешкия живот в 
стихотворението си „Завръщане”. По-
добни идеи имат поетът Йордан Васи-
лев и поетесите Надежда Радева и Анна 
Димитрова. Поезията от румънска стра-
на също третира тези въпроси, но като 
добавя дълбок православен подтекст. 
Пример за това са стиховете на Дуня 
Паланджеану („Слава на тебе, Жива 
вода”), Аурел Петре („Зима”), Андрей 
Шербанеску („В изкопа на тухларите”), 
Космин Джорджеску („Пътят”), Корне-
лия Кьосяуа („Бори се, човече”) и 
Родика Ревенца („Аз зная”)… 

Друга тематична линия от двата 
бряга на Дунава е идеята за родния 
край. Тя присъства още в началото на 
сборника със стихотворението на Ад-
риан Василев „Роден край”. 
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Патриотичната тематика е характерна 
за русенските поетеси Таня Сеславска, 
Нина Росна, Веселка Кюкова, Светлан-
да Рашкова и за поетите Йордан 
Йорданов и Цветан М. Тодоров. Тя е 
добре представена в стихотворенията 
„Съединението” на Мариана Шоава, 
„Във Воронец” на Недя Мариоара и в 
„Неписани правила” на Марилена Пе-
рижок от румънска страна. Прави 
добро впечатление възпяването на ге-
ниалния български поет и 
революционер Христо Ботев от румън-
ската поетеса Дуня Паланджеану в 
творбата ѝ „Балада за българския геро-
й”. Най-таченият поет на Румъния 
Михай Еминеску е възпят традиционно 
в стихотворението „Звездата Еминеску” 
на гюргевската поетеса Мариана Шоа-
ва. Дружбата от двата бряга на Дунава е 
опоетизирана от русенската поетеса 
Таня Сеславска в „Ярко дунавско съз-
вездие”. Темата за смисъла на пи-
сателския труд е обстойно разгледана в 
творчеството на покойния русенски 
поет Румен Ченков („Творецът и време-
то”, „Признание” и „Има поети…”) и в 
стихотворението на Йоана Николае 
„Дискретна поема”. И в българската 
част, и в румънската дълбоко е засегна-
та темата за любовта. Тя е основна в 
поезията на Валентина Цвяткова („Ви-
ното любов”), Елена Богданова-
Влайкова („В очакване на любовта”), 
Райна Преславска („Лебедова песен” и 
„Първата любов”), Тодор Билчев („Зав-
ръщане любов”), Цветанка Ангелова 
(„Амплитуди на сърцето”), Петришор 
Стоенеску („Чакам те!”), Мирон Корне-
лиу Уръту („Обичай”), Джика Чобану 
(„Ще те нося в сърцето”), Констанда 
Джорджета („Съдба”), Тудор Андрея 

Руксандра („Океан” І и ІІ) и Анджелика 
Йоницеску („Ракурс” и „Ако искаш да 
знаеш”). Темата за любовта на и към 
майката присъства ярко в стиховете на 
Валентина Цвяткова, Валентина Щайн, 
Нина Росна, Тодор Билчев, Веселка 
Кюкова, Дорел Сърбу („Родители”). 
Идеята за Бога ясно се откроява в сти-
ховете на русенската поетеса Сийка 
Савова, („***Е, какво?”). 

С проза в сборника са представени 
само русенски автори. Ася Кулева с 
„Кизомба” и Галена Стоянова с „Лято-
то” разработват любовната тематика. В 
разказа си „Странният ловец” Данаил 
Стойчев-Хърст се занимава с отноше-
нията човек-природа. В красивата си 
„Дунавска импресия” Елица Калоянова 
е смесила понятия и опит от различни 
видове изкуства. С дълбоко чувство на 
преклонение Лилия Линкова е предс-
тавила действителна личност в разказа 
си „Ева ли?”. Сборникът красиво за-
вършва със забавната история в разказа 
на Михаела Грамен „Месалина от вил-
ната зона”.  

Литературният сборник „Дунавски 
съзвездия” е среща на два писателски 
свята, които могат да се сравнят и да 
почерпят опит един от друг. Връзките 
между двата бряга на Дунава ще про-
дължават, както са били от векове.” 

Уникалното издание е представено 
на 8 май 2019 г. в Регионална библиоте-
ка „Л. Каравелов” – Русе и на 15 юни 
2019 г. в атенеума „Николае Баланеску” 
– Гюргево. 

 
Темата подготви Надежда Радева 
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ПОЕТИЧЕН  БЛАГОСЛОВ  
ОТ СЪРДЕЧНИ МОНОЛОЗИ 

 

КРУМ ГЕРГИЦОВ 
 

Поетесата Райна Преславска има 
интересна творческа съдба. Поетично-
то ѝ слово добива обществена гласност 
в края на 60-те години, когато тя е акти-
вен участник в литературния живот на 
Русе – публикува  стихове в местни и 
национални литературни издания, 
участва в работата на тогавашни лите-
ратурни клубове. И е едно от извест-
ните млади имена в литературата на 
Русе тогава. Но по лични  семейни 
причини изведнъж перото ѝ замлъква, 
отдала всичките грижи на семейството 
си, на децата си, на работата си като 
икономист. И изведнъж в началото на 
новия  ХХІ век отново лумва в душата ѝ 
огънят на поезията и тя вдъхновено 
взема белия лист. Така започва възраж-
дането на нейното поетично твор-
чество, което носи вече атмосферата не 
на младостта, а на зрелостта. Оттогава 
тя активно пише, като през 2014 г. изда-
ва и първата си книга със стихове, 
романтично озаглавена „В бялата лод-
ка“. 

Втората ѝ поетична книга, наречена 
„Сърдечни монолози“, съдържа 101 
стихотворения, които показват авторка 
с усет за силното поетично слово, с усет 
да намери най-точната форма на едно 
стихотворение, в което да „излее“ съ-
държанието, излъчващо нравствени 
послания към читателя. Стиховете на 
Райна Преславска са издържани в тона 
на химните, на възхвалата, на елегията,   
на лиричния апотеоз. Всичко това при-

дава на творбите ѝ аромат на Благослов 
– Благослов за светлина, красота, доб-
рота. Когато четем стиховете ѝ сякаш 
чуваме отгласи от орфеевите  поетични 
песнопения, сякаш дочуваме химна на 
прочувственото слово, отправено към 
Божественото. 

 
Райна Преславска открива обектите 

на своя Благослов в различни факти – в  
природата, в историята, в спомена за 
домашното огнище,  в лицето на човека 
до нея, в размисъла за своята майка или 
за душевността на близка приятелка. 
Но това не са случайни обекти: със сво-
ята излъчваща духовност, природна 
красота, светла аура на светлина и доб-
рота – тези обекти отключват нейната 
поетична чувствителност и така се 
ражда стихотворението. 

 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2019 

 

 

60 

Дали са ангели небесни, святи 
или на ангелите са вестителите земни – 
един Бог знае за какво ни ги е пратил, 
навярно света ни в стих да украсят – възпети.  

 
Каква ли пустош е небе без птици, 
безсмислен щрих е птица без небе –  
навярно неуморни са небесни жрици 
и пазят мечтите на човека в душата на дете! 

 (Из „Птици”) 
Поетесата директно назовава обек-

тите на своето възхищение, като по 
този начин нравственият пример в сти-
ховете ѝ е не само абстракция, а 
притежава конкретно лице, конкретен 
живот, конкретна харизматичност. Тя 
съумява в няколко строфи да изгради 
житието на личността, на което е пос-
ветено стихотворението. Така напри-
мер в „Помен“, посветено на актьора 
Андрей Медникаров (1921 – 2016), тя 
пише:  

 
Но той, в рождения си час, целунат от Съдба-
та, 
живя като човек Господен между нас –  
сияйна благост, с ореол небесен над главата, 
Андрей – на музите любимец, на Мелпомена ас! 
 
Почти столетник, като Господ белобрад 
в морето от човечност той бе скала висока, 
за нищо никой не му завидя, бе като брат, 
ако си объркан и изгубен – подаряваше посока! 

 
Много точно наречена „Сърдечни 

монолози“ книгата на Райна Преславс-
ка е една изповед на зряла жена, 
натоварена с много мъдрост, с вътреш-
на хармония от доброта, чувство за 
красота и етика, една жена, която чрез 
словото държи да насели света около 
себе си със светлина и оптимизъм. Тя се 
е отърсила от мрачни и гнетящи я раз-
мисли, не се лута в лабиринта на вечни 

екзистенциални въпроси за битието ни. 
Не, тя е решила да гледа на света с очи-
те на благоговейната доброта, на 
поетесата, която вижда красота в едно 
природно явление или в един човешки 
жест. Тя издига до култ такива явления, 
превръщайки ги в мерило на нравствен 
закон. Въпреки всичко, което се случва 
в този живот, дълбоко вярва, че добро-
тата надделява в него, че светлината 
огрява повече мигове в делника ни. 
Така нейната поезия, четейки я, се пре-
връща в някакво своеобразно 
изцеление на обзелите ни мрачни мис-
ли. Стиховете ѝ ни действат сугестивно, 
те носят катарзис и успокоение. 

 
За оцелял след тежък случай, зла съдба 
разправят, носел е душа „под нокът”,  
но аз узнах – животът се спасява с любовта 
и Бог си знае работата по-нататък! 
 
Няма нищо по-красиво и добро в света 
от чисти сълзи и камбанен искрен смях, 
в труден час подадена една добра ръка – 
и мека е възглавката в съня от спомена за 
тях! 

 (Из „Възглавка мека“) 
 
И именно в тази носеща спокойст-

вие тоналност се крие тяхната 
оригиналност и самобитност. 

Стиховете са разпределени в шест 
дяла: „Родина“, „Пегас”, „Сърдечни мо-
нолози“, „Приказки вълшебни“, „Гале-
рия „Жени прекрасни“ и „Незабрава“. 
Самите заглавия на дяловете подсказ-
ват обектите и настроенията на 
стиховете. Поетесата успява да обхване 
един широк периметър от из-
живявания в този живот и по този 
начин да съзре в широко пространство 
излъчването на кра-сота и човещина в 
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този свят. В стиховете си тя успява да 
изгради трайни метафори на силата на 
духа да оцелее сред превратностите на 
съдбата, сред играта на мрачина и све-
тлина, на лудост и смиреност в 
природата, на  живот и смърт, на въз-
дигане и падение. В това отношение 
Райна Преславска, като поетеса в сти-
ховете си, ми заприличва на древния 
Диоген, който се обрекъл да търси Чо-
века. (Едно от стихотворенията ѝ е 
посветено на него). Така чрез поезията 
си авторката търси и увековечава в стих 
светите човешки добродетели. В това 
търсене тя се осланя и на един друг 
мъдрец – Бог. В много случаи в стихове-
те си гледа и към звездите, към Бога, 
към необятното на Вселената – сякаш, 
за да се слее с тяхната космична красота 
и безмълвие. 

 
Как иначе с добрия Бог, в когото вярвам, 
през краткия живот да се разплатя ще мога, 
да вярвам в Него, означава да се раздавам, 
с благост се доближава земният човек до Бога! 

(Из „Приближаване“) 
 
Мисълта за Бога е другото ѝ мерило 

за доброта и етика в този живот. 
От всички стихове постепенно изра-

ства и образът на самата поетеса – образ 
на жена, която е изградила в себе си 
хармония от човешки добродетели и 
която иска да придаде тези добродете-
ли на хората. Тя си има нравствен канон 
за този живот и поетично го излива в 
своите стихове. И сърдечните ѝ моноло-
зи са именно споделяне с читателя за 
този канон. Това е поетичен разговор, 
който предизвиква нашите усилия към 
това да бъдем по-добри, по-красиви, 
по-мъдри, по-горди – което ни прави 
достойни хора. Тя всъщност пренася 

във времето уроците на своята майка, 
на предците си, вселили в душата ѝ 
философията на едно светло и човеш-
ки оптимистично възприемане на 
живота. Затова и ненапразно стихос-
бирката завършва с едно прекрасно 
стихотворение, посветено на Майката. 
То е  равносметка на дъщерята, на пое-
тесата, на жената за нравствени 
постулати,които никога не умират във 
времето. Напротив, тя ги завещава на 
своите деца, на своите съвременници. 
И така нишката на доброто и красиво-
то никога не се прекъсва. 

 
Добре дошла в съня ми нощен, мамо! 
И все едно, че заедно с тебе пак живеем – 
помагаш ми, усещам топлото ти рамо 
и после, през деня птиците по-весело се реят! 

........ 
Мамо, мамо, в моя сън добре дошла отново, 
с любов те възкресявам в белия си ден, 
опитвам да тълкувам посланието ти отвъдно 
с надежда, че и на небето се гордееш с мен! 

(Из цикъла „Незабрава“) 
 
Благословът, който изрича в книгата 

си „Сърдечни монолози“ поетесата 
Райна Преславска носи топлина на 
душата, носи светлина около нас, въз-
ражда помръкналите ни мисли или 
сетива и ни тласка към раждане на чув-
ствителност, с която да понасяме с по-
голяма лекота и надежда  всички вихри 
на съдбата, наречена Живот! 

С цялата си тоналност и Благослов 
на красивата нравственост книгата на 
Райна Преславска „Сърдечни моноло-
зи“ се превръща в ярък факт в 
литературния живот на Русе. 
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ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

СЪБИТИЯ 
 
ПОЕТИЧНИ  
РЕПОРТАЖИ 
 

ЖИВКА ТАНЧЕВА 
 

СЛАВЕЕВИ ГОРИ 
 
На 1 май от 11:30 ч. в местността 

Славееви гори, край Бяла Черква, бе 
проведен „Националния земеделски 
събор”, посветен на 93 години от 
смъртта на поета и певеца на селската 
неволя Цанко Церковски. Белочеркоци, 
земеделци и симпатизанти от цялата 
страна се поклониха пред паметта на 
основателя на Земеделския съюз. Хора 
от различни политически партии от-
рупаха мемориалния паметник на 
Цанко Церковски с цветя и венци.  

Слово за живота и делото на забеле-
жителния поет и държавник изнесоха 
Петя Ставрева, кмета на Община Пав-
ликени Еманоел Манолов, кмета на 
град Бяла черква Албена Тодорова и 
Живка Танчева. Самобитен хоров със-
тав огласи пространството над гроба на 
поета с песни, сътворени от самия него, 
а деца от местното училище рецитира-
ха негови стихове.  

След поклонението множеството се 
оттегли за отдих край брега на река 

Росица, където местната земеделска 
дружба бе организирала приятен обяд 
за всички. Оживените разговори про-
дължиха до късния следобед. Така 
протече този ден, който остави трайна 
следа в паметта и душата на присъства-
лите на събитието. 

 

ДУХЪТ НА ЦЕРКОВСКИ Е В НАС! 
 
Оранжев цвят, зелена детелина, 
Земеделска вяра и мечти, 
децата на Природата сме ние, 
ритмично с пулса й трептим! 
 
На равна Добруджа в нивята, 
на Бяла черква във пръстта, 
на Славовица сред полята, 
посяхме наште имена. 
 
Оранжев клас, зелена детелина, 
със земеделски жизнен дух, 
заставаме ние смело пред Мрака  
с идеи да го разгромим! 
 
 

ПОКЛОНЕНИЕ В БЕЛЕНЕ 
 
Поклонението пред жертвите на 

комунизма тази година се проведе на 1 
юни на остров Персин. 

В народната памет дълбоко е залег-
нало името на този зловещ остров, 
защото без съд и присъда там гинеше, 
сред кал, пот и кръв политическата, 
интелектуалната и културната мисъл 
на България по време на комунизма. 

Силни думи за жестокостите и реп-
ресиите спрямо концлагеристите про-
изнесоха присъстващите политици, но 
онова, което взриви насъбралото се 
множество от поклонници бе речта на 
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най-младия концлагерист -  Георги 
Пинчев, попаднал едва шестнадесетго-
дишен в ада „Персин”. Неговото 
искрено, едновременно патетично и 
аналитично слово не остави равноду-
шни. Всички – българи, турци, 
арменци, без разлика на етнос и рели-
гия, с притаен дъх изслушаха и 
затрогващото стихотворение на Йосиф 
Петров „Персин, Персин”. Венци и 
цветя засипаха жертвения мемориал. 

Поклон, дълбок поклон пред хиля-
дите доблестни чеда на България и 
нека бдим никога вече да не се възроди 
комунизмът! 

 

ОСТРОВ БЕЛЕНЕ 
 
Дунав мътни води влачи, 
кърти скални брегове, 
а сред него остров зеленее, 
разпокъсан на парчета 
от непокорните води. 
Остров – с  екзотика от Рая, 
напоен с мъка, стонове, сълзи и кръв,  
с оглозгани кости на непогребани хора! 
Остров - на Безсмъртие 
и  комунистически грях! 
 
Комунизмът бe го – обсебил за Ада, 
с изверги сбрани на пир, 
душите човешки да вадят! 
Там където русалки играха, 
Дяволът с кикот над мъртвите пял. 
 
Край брега върбите листи ронят, 
Суховея ги пилей, 
Дунав гневен ги отнася 
със надгробен реквием. 
 
            § 
Всяка година 
в последните дни на май, 
или началото на юни 

идват хора на остров Персин, 
с цветя да обсипят 
безкръстни гробове  
и заклеймят комунизма, 
Богу да се помолят 
за загиналите си братя, 
неизплакани сълзи да отронят,  
думи за почит да кажат: 
„Братя мили, спете своя вечен сън! 
Ние, живите, Ви помним!‖ 
 

ПОКЛОНЕНИЕ В СЛАВОВИЦА НА 

ДЕВЕТИ ЮНИ 
 
Девети  юни, 1923 година – ден на 

покруса и безсмъртие, ден оставил тра-
йни следи в народната памет! 

Чрез кървав преврат е свалено за-
конното земеделско правителство с 
министър председател  Александър 
Стамболийски. 

Опозиционните партии не успяват 
да свалят чрез избори второто прави-
телство на земеделския лидер, защото 
на изборите през пролетта на 1923 г. то 
получава отново обичта на българския 
народ – 70% от гласовете на всички 
гласоподаватели. Тогава е извършено 
едно от най-злодейските престъпления 
спрямо законността у нас. Чрез военен 
преврат правителството е свалено, а 
министър председателят Александър 
Стамболийски и голяма част от негови-
те съратници са жестоко убити. Жертви 
на преврата стават министри, народни 
представители, кметове и обикновени 
селяни. Целият свят е потресен от кър-
вавите престъпления и зверствата и 
убийството на  големия държавник и 
европейски общественик Александър 
Стамболийски, извършено във вилата 
му в Славовица на 14 юни 1923 г. 
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Ърнест Хемингуей на 15 юни с. г. във 
вестник „Toronto Star Weekly”  пише: 
„Стамболийски бе свален от стари про-
германски, армейски офицери, руш-
ветчии, политически интриганти, кое-
то в България означава – хора поели 
достатъчно знания, за да загубят спо-
соб-ността си да бъдат човечни”. А в 
своята книга „В страната на розите и 
кръвта”  Вл. Ив. Лебедев, по-късно убит 
от болшевиките, пише: „Реформите на 
земеделците и тяхната трудова позем-
лена собственост, тяхната забеле-
жителна трудова повинност, тяхната 
реформа за образование, огром-ния 
тласък на кооперациите, организация-
та на селския кредит, привлякоха 
вниманието в чужбина и чуждия печат 
се заговори за България не само като 
„диви балкани”, но и като за страна с 
оригинални сполучливи опити.”. По-
нататък в книгата си Лебедев изтъква: 
„Известно е че Александър Стамболий-
ски на няколко пъти реагира срещу 
опасните политически безумия. Той 
пръв поиска разоръжаване, като пред-
поставка за мирни взаимоотношения 
между народите. Той пръв протегна 
ръка за разбирателство към съседи и 
далечни народи. Пръв изтъкна у нас 
значението на ОБЩЕСТВОТО на НА-
РОДИТЕ.”    

Вече 93 години земеделци, симпати-
занти и граждани от цялата страна се 
стичат на Янини грамади, над село 
Славовица, за да положат венци и цветя 
върху  мраморния саркофаг, в който са 
положени тленните останки на Алек-
сандър Стамболийски и неговите 
близки. И тази година на 9 юни много 
хора почетоха паметта на мъченика. 
Вдъхновени слова за Александър Стам-

болийски и неговите съратници, за 
забележителното им управление, про-
изнесоха земеделските лидери: д-р 
Анастасия Мозер, Петя Ставрева, Емил 
Йончев, както и други политици, сред 
които еврокомисарят Мария Габриел, 
Емил Христов, Тодор Петков и др. 
Прочетени бяха и много поздравител-
ни адреси. Земеделецът Милуш 
Милушев с патос рецитира стихотво-
рението на Йосиф Петров, посветено 
на Александър Стамболийски.  

Съборът-поклонение завърши с ли-
тературно музикална програма. 

 

 

КЪМ СЛАВОВИЦА 
 
Когато вятърът пшеницата погали 
и тя налее тежки класове, 
от мрамора на Янини грамади, 
духът на Стамболийски ни зове. 
 
В борба свещена, величава, 
за собственост и свобода, 
ний идваме при теб, развяли 
оранжевите и зелени знамена. 
 
Със труд  и обич към земята, 
високо да издигнем глас 
и смело да градим в страната 
желаната демократична власт. 
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ВИЗУАЛНИ  

ИЗКУСТВА  
 

ЕКСПОЗИЦИЯ НА  
ТРАДИЦИОННА КЕРАМИКА 
ЗА ИКЕБАНА 

 

Дни на източното изкуство 
и духовност в София 

 

ПРОФ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
 
В периода 7-9 юни 2019 г. в Центъра 

за източни езици и култури, СУ „Св. 
Климент Охридски” се състояха Дните 
на източното изкуство и духовност в 
София. Събитието се организира за 
първи път в рамките на проекта на доц. 
д-р Антоанета Николова „Възприемане 
на Източната духовност в Европа”, 
Лайпцигски университет, Германия, 
Югозападен университет, България, и е 
финансирано по Програма „Мария 
Склодовска-Кюри”, Хоризонт 2020, 
Европейска комисия. Своеобразен ак-
цент в изключително богатата 
културна програма беше уъркшопът по 
икебана и експозицията на традицион-
на керамика за икебана.  

Председателят на Сдружение за 
икебана „Кагецу” Мария Кеменчеджи-
ева и негови членове запознаха 
присъстващите с основните принципи, 
стилове и традиции на това оригинал-
но японско изкуство, след което про-
ведоха творческа работилница. Курси-
стите имаха възможност да аранжират 

своите първи самостоятелни компози-
ции с цветя в традиционни за икебана 
керамични съдове, изработени от Иван 
Влаев, председател на Националната 
занаятчийска камара, и д-р Васил Хари-
занов, преподавател по Техника и 
технология на керамиката и стъклото в 
Националната художествена академия.  
 

 
 

Тяхното партньорство спомогна за 
създаването на серия уникални съдове 
за икебана, изработени ръчно от И. 
Влаев с висок професионализъм и усет 
към формата, и декорирани с авторски 
керамични глазури на В. Харизанов.  

Вниквайки в същността на изкуство-
то икебана, стана ясно, че керамичните 
съдове, изработни от Иван Влаев и д-р 
Васил Харизанов, са не само подложка, 
а неразривна част от изграждането на 
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композицията, ключов елемент от ней-
ния оригинален дизайн. За тях в не по-
малка степен важат основните естети-
чески принципи, заложени във фи-
лософията на стила „нагейре” в икеба-
на, характеризиращ се с пестеливост на 
изразните средства и линиите, просто-
та, асиметрия и изчистеност на фор-
мата. Внушението идва от аранжиране-
то на цветята, а керамиката, която най-
често е висок цилиндричен съд, се явя-
ва своеобразен акцент в общата 
композиция. 

 

 
 

Декоративните глазури на д-р Васил 
Харизанов впечатляват както със своята 
сурова и семпла красота, така и с красо-
тата на меките пастелни преливащи 
тонове, предавайки автентичен щрих 
на керамичните съдове. Може да се 
каже, че те не само са повлияни, но до 
голяма степен са и пропити от естети-
ческите принципи на дзен будизма, 
оказал силно влияние върху този стил в 
икебана.  

 

 
 
Керамичните съдове носят върху се-

бе си отпечатъка на времето или онова 
качество, което на японски се нарича 
„саби” – смекчени от времето цветове и 
форми, стари, износени или напукани 
предмети, достолепни в своята „антич-
на възраст” и благородна улегналост, 
както и характеристиката „ваби”, оли-
цетворяваща идеята за красотата на 
семплото,  единичното и асиметрично-
то. Впечатление правят и ниските 
отворени съдове в черно и бяло, деко-
рирани със специална напукана 
глазура тип „кракле”, предназначени 
за по-новия стил в икебана, т. нар. „мо-
рибана”, който е символ на свободата и 
отвореността към Запада. 
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Демонстрацията на изкуството ике-

бана е естетическа церемония, чрез 
която се разкрива одухотворяващата 
сила на природата. Срещата на три 
толкова различни материи – растения, 
керамични съдове и глазурни покри-
тия, доведе до една наистина естетска 
наслада на посетителите. 

 
текст: проф. Георги Георгиев, катедра 

„Дизайн на порцелан и стъкло”, Приложен 
факултет, НХА, София 

фотографии:  Венелина Петкова 
керамика: Иван Влаев 
глазури: д-р Васил Харизанов 
12.06.2019 г. 

 

БАГРИТЕ  
В „СЪРДЕЧНИ МОНОЛОЗИ“  

 

картините на  

Владимир Цоневски като илюс-

трация на поетични откровения 
 
Симбиозата между поезията и изоб-

разителното изкуство винаги е била 
нещо повече от илюстрация на текст. 
Вероятно, защото поезията не е просто 
„текст“, а може би защото визуалното 
въздействие на багрите, оцветили едно 
поетично внушение са различни от 
онези, които служат като обяснение, 
или като патерица на въображението. 
Поезията няма нужда от патерици – тя 
има нужда от криле. Понякога, поети-
чните образи имат нужда от плътност, 
защото са твърде крехки, за да устоят 
на битийните възприятия, друг път 
имат нужда от ефирност, за да не ни 
взривят. 

В този смисъл, ролята на художни-
ка-илюстратор, не е никак лесна. Той 
трябва не просто да усети пулса на пое-
зията, той трябва и да намери 
равновесието на симбиозата. Безспор-
но, картините на Владимир Цоневски 
добре балансират върху стиховете на 
Райна Преславска.  

И симбиозата между поезия и живо-
пис в книгата „Сърдечни монолози – 
101 стихотворения“, събрала между 
кориците си творческите търсения на 
поетесата Преславска и художника 
Цоневски е постигнала целта си – едно 
крайно изостряне на сетивата, което 
дава възможност на читателя/зрител да 
надникне „отвъд“. 
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НА ФОКУС 
 

ЙОСИФ ПЕТРОВ 
 

БИОГРАФИЯ 
 
Йосиф Петров – поет, учител, поли-

тик и общественик. Роден е на 14 май 
1909 г. в с. Чирен, Врачанско в семейст-
вото на средни селяни. Основно 
образование завършва в родното си 
село. Още тогава започва да се проявява 
талантът му, като създава стихотворни 
епиграми и малки стихотворения. За-
вършва механотехническо училище в 
София. Започва да публикува поезия 
във вестници и списания през 20-те 
години.  

През 1931 г. завършва Школата за 
запасни офицери в София. От 1936 до 
1940 г. следва „Консулство и диплома-
ция“ в Свободния университет в 
София, но по семейни причини не се 
дипломира. В периода 1942–1943 г. Йо-
сиф Петров е Хумболтов стипендиант в 
Германия. Първата си стихосбирка 
„Родна земя“ издава през 1939 г. След-
ват „Под развети знамена“ (1944), 
„Селски и войнишки хуморески“ 
(1945), „Босилкова китка“ (1946), 
„Оранжева земя“ (1947), „Чорапът се 
разплита“ – комедия (1948). По време 
на унгарските събития през 1956 г., 
заедно с други интелектуалци, е арес-
туван и изпратен в комунистическия 
концлагер Персин край село Белене. От 
1948 до 1990 г. той твори, но не издава 
нищо. След промяната през 1989 г. из-

лиза стихосбирката му „Вик от каторга-
та”, всички стихотворения от която са 
написани и наизустени от автора им в 
каторгата Белене. 

През 1990 г. е избран за депутат от 
квотата на СДС и като най-възрастен 
народен представител председателства 
откриването на VII Велико народно 
събрание на Република България. 

През 1991–1993 г. издателство „Звез-
ди“ издава още три негови сти-
хосбирки – „Разпилени пъстроцветия“ 
(лирика), „Смях и жлъч“ (хумор и са-
тира) и „Ти ли ме повика, мое родно се-
ло“. През 1999 г. се появява книжката 
„Декамеронки като бонбонки“, а през 
2000 г. – „Избрано“ – най-доброто пуб-
ликувано и непубликувано. През 2003 г. 
, отново изд. „Звезди“ публикува кни-
гата със социална и гражданска поезия 
„Добър ден, народе мой“ – последната 
стихосбирка на Йосиф Петров. 

За своята обществена и литературна 
дейност Йосиф Петров получава орден 
„Стара планина“ I степен и е удостоен 
със званието „Почетен гражданин на 
София“.  

Умира на 16 октомври 2004 г. в Со-
фия. 
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ТВОРЧЕСТВО 
 

РОДНА ЗЕМЯ, 1939 
 

 
ЛЯТО 

 
Горят от изток небесата 
във бледа утринна позлата 
и тръпне старият Балкан, 
а в равнините уморени 
селата глъхнат спотаени 
като пред страшен ураган! 
 
Над нивите е тъй спокойно! 
Почива в сън полето бойно 
на земеделския народ! 
Немеят кърища зелени, 
от житен мирис упоени, 
окъпани във кървав пот! 
 

Ей, слънцето полек изгрява 
и с тежко злато позлатява 
поля, гори и дървеса, 
лъчи плете над класовете, 
над всеки лист и всяко цвете, 
и пие утринна роса! 
 
Към нивите във надпревара, 
с една любов гореща, стара, 
лети работният народ. 
Лети, че времето не спира 
и трябва в ден да се прибира 
охлебеният житен плод! 
 
Небето тръпне от жежчава 
и с лятна слънчева жарава 
посипва пламналия кър. 
Мотичен звън далеч прозвънва 
и тъжна песен го догонва 
там нейде в белия простор. 
 
Над кукурузите прежуря! 
Небето пак вещае буря 
и лъха лъх на колендро! 
Дали ще бъде зла вихрушка 
със едра, ледена градушка 
или ще плисне дъжд – ведро?... 
 
Мълчат селата спотаени 
сред равнините уморени 
като пред летен ураган. 
Тъмнеят бавно небесата! 
Гответе се, мои селски братя, 
и ти бащице, стар Балкан!... 
 
1939 г. 
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СЕЛСКИ И ВОЙНИШКИ 
ХУМОРЕСКИ, 1945 

 
ПРИКАЗКА 
 
Извива гъвкав стан спокойнаа Огоста 
през дунавските житни равнин 
и тихичко разказва приказката поста 
за кървавите септемврийски дни. 
 
Припада тиха, морна нощ. Звезици бледи 
оглеждат лик във стихнали води 
а натежалите от мъка слънчоглед 
поронват плод от клюмнали глави. 
 
Немеят в пустош кукурузите смълчани, 
нощта поръсва ведър хлад над тях, 
а споменът за девет люти братски рани 
им тегне като стар надвиснал грях. 

Рибарите разправят, че в нощта, когато 
сънят отпусне орлови крила 
и месецът разлее тежкото си злато 
над уморените от труд села, 
 
от топлите и бистри вирове излизат 
русалки млади – хиляди, безброй – 
и в свойте бели като морска пяна ризи 
пристъпят плахо в нощния покой. 
 
И вместо вихрен танц над гробниците братски 
отиват под смълчаните брези 
и за юнаците, избити в мъки адски, 
поронват бели бисерни сълзи. 
 
И всяка тяхна сълза, дето се отрони, 
превръщала се в златоален мак, 
затуй цветя със хиляди и милиони 
цъфтят над всеки повален юнак!... 
 
...Извива гъвкав стан спокойната Огоста 
през дунавските плодни равнини 
и тихичко нарежда приказката проста 
за кървавите септемврийски дни!... 

 
1933 г. 

 

БОСИЛКОВА КИТКА, 1946 
 

ПОВЕЙ МИ, ВЕТРЕ СТРАННИКО 
 

Повей ми, ветре страннико, 
повей ми, морен друмнико, 
да ми развееш мъката, 
да ми разсееш жалбата 
по мойто либе хубаво, 
по Милко Харамията! 
Душмани върли, кървави 
пред рана жътва по-лани 
далече го прокудиха, 
в далечна чужда родина, 
далеч от мила майчица, 
далеч от либе галено! 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2019 

 

 

71 

Ей, три години склопиха, 
не съм го още зървала 
не ми е вземал китката, 
не ми е пил от менците, 
не ми е галил бузките 
с ръчица в огън пламнала, 
не ми е квасил устните 
с целувки сладки медени!... 
 

Повей ми, ветре страннико, 
повей ми, морен друмнико, 
да ми развееш мъката, 
да ми разсееш жалбата! 
 

Босилкова китка, 1946 
 

ВИК ОТ КАТОРГАТА, 1989 г. 
 

ВИК ОТ КАТОРГАТА 
 

Денят след труд каторжен във кървав заникчезне 
потъват зад Балкана последните лъчи, 
безбройни изумруди във висините звездни 
трептят във светлините на твоите очи. 

Под тяхната омая, във спомен скъп унесен 
усещам как нестройно сърцето ми трепти! 
В душата зазвучава любимата ти песен, 
която в час на горест запяваше ми ти! 
 

Минава трета пролет как ний сме разделени, 
далеч един от други как гаснем като свещ! 
Сама под бащин покрив тъгуваш ти по мене, 
по тебе аз копнея на острова зловещ! 
 

О, колко ми е тежко! Как бавно тлеят дните! 
Денят е тук година, годината е век! 
На мъката човешка познах аз дълбините 
и старата омраза на новия човек! 

 
Но вярвам във доброто и правдата велика! 
Лъчът на свободата над мен ще грейне пак! 
От мъка изтерзана душата ми те вика! 
Към теб ръце протягам във тюрмения мрак! 
 

Дочакай ме, любима, при теб ще се завърна, 
заточеник печален с изстрадала душа! 
Пред бащин праг щастлива щастлив ще те  
    прегърна! 
Сълзите ти горещи с любов ще пресуша! 
 

„Вик от каторгата”, 1989 
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РАЗПИЛЕНИ  
ПЪСТРОЦВЕТИЯ, 1991 

 
КЪМ ПОЕТА 

 
Стихът не е за празнословие създаден, 
ни за възхвала на диктатор разярен! 
Той трябва във сърцето ти да е изстрадан, 
за да разпалва във душите гняв свещен! 
 

А ти, самодоволен, дрънкаш златна лира 
и модно сплиташ от хвалебствия венец, 
но словото ти с раждането си умира, 
защото е без нерв, без пламък, без живец! 
 

По дяволите твоята книжовна мода 
и твойта златна лира с бледи стиховце! 
Сложи ръката си на пулса на народа 
и вслушай се как бий народното сърце! 
 

И щом прелее в тебе чудодейна сила, 

грабни перото и пиши, пиши, пиши! 
Пиши за напастта, Родината сломила, 
за мъката във милионите души! 
 
Пиши как властникът и ядовит, и злобен, 
почерни днешния и бъдния ни ден, 
как е работникът потиснат и поробен, 
селякът как е оскърбен, обезземлен! 
 
Пиши за падналите родни великани 
и за нестихналата всенародна жал! 
Пиши как гасне неживяна младостта ни 
и как народът е гробовно замълчал! 
 
Не е за пустословие стихът създаден, 
ни за възхвала на насилника злонрав! 
О, трябва той по ботевски да е изстрадан, 
за да разгаря във кръвта бунтовен гняв! 
 
1979 г. 
 

ТИ ЛИ МЕ ПОВИКА,  
МОЕ РОДНО СЕЛО, 1992 

 

ВЕЧЕРНО 
 
Здрач припада. Свечерява. 
Лъха дъх на липов цвят. 
Ясен месечко изгрява. 
Тих вечерник разведрява 
морния жетварски свят. 
 
Юлска нощ покой разлива. 
Пламенее звезден свод. 
Влюбен славей глас извива 
и със песен той приспива 
уморения народ!... 
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СМЯХ И ЖЛЪЧ, 1993 

 

ДИКТАТОРИ 
 

Всесилни колоси с крака от глина! 
Престъпници със маски на светци! 
Историята гордо ви отмина 
с насмешка зла, не с лаврови венци! 
 

Че вий нахлухте вероломно в нея 
с плакати, униформи и барут. 
И със похвата тъмен на злодея 
посяхте вредом ужас, страх и смут! 
 

Народът стана куклена играчка 
в ръцете ви. Гнетът бе ваша страст. 
На алчните вий обещахте плячка, 
свирепите облякохте във власт. 
 

Наивните измамихте със слово, 
сервилните обсипахте с разкош, 

достойните наказахте сурово, 
най-смелите пък минаха под нож! 
 

Разстреляхте с декрети свободата 
и правдата набучихте на щик, 
възведохте в партиен култ лъжата, 
жестокостта направихте войник! 
 

В държавата ви – бащина мошия – 
припадна тягостен, гробовен мрак, 
че на превитата народна шия 
жестоко стъпил бе железен крак! 
 

 
Със звонк от златната държавна каса 
издигнахте палати и дворци 
и обградихте се с безделна класа 
от верноподани лъжеборци! 
 
Замаяни от тяхното „Осанна―, 
с омразата на древен мизантроп, 
вий следвахте злокобната закана 
на Людвика: „След мене и потоп!― 
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Без капка свян се самообявихте 
за вождове, пророци, мъдреци, 
но скоро вълчия си нрав разкрихте 
в разправата с народните борци. 
 
За власт и кръв неутолимо жадни, 
прогонили от себе си Христос, 
създадохте идеи човекоядни 
и философия на мъст и злост! 
 
Концлагерите мрачни и зловещи 
претъпкахте със милионен свят 
и хиляди погинаха във пещи 
или в каторжен труд и студ, и глад. 
 
А вий, глупци, устройвахте паради 
и шумни тържества и пиршества, 
взаимно си раздавахте награди, 
разменяхте хвалебствени слова! 
 
Закичвахте се с клонче от маслина, 
а криехте в шинелите си нож. 
Превърнахте злощастната Родина 
в барутен погреб със зловеща мощ! 
 
И всеки спор решавахте с куршума, 
със всяко слово бълвахте злина, 
мир беше най-любимата ви дума, 
а съкровената мечта – война! 
 
И тя дойде. И пламнаха градища. 
От вашата тротилова главня 
превърнаха се в жални пепелища. 
Земята цяла грозна погрозня! 
 
Потекоха реки от кръв човешка 
и стон раздра небесен безпредел! 
И паднаха безброй в борбата тежка 
невинни жертви на безумна цел! 
 
Но в грозния ви път и вас, тирани, 
настигна ви възмездният топор! 
Мечтахте с лаври да сте овенчани, 
а свършихте с безславие, позор! 

 
 

От истината светлина извира! 
От правдата се ражда доброта! 
А вас светът вовек ще ви презира 
за жертвите, за сълзите, скръбта! 
 
Години и столетия ще минат, 
но милионите не ще простят! 
С горчиви думи те ще ви проклинат! 
Със люти клетви люто ще кълнат! 
 
Проклети да сте, колоси на злото, 
престъпници със маски на светци! 
Историята ви дари, деспоти, 
с презрение, не с лаврови венци! 

 
И не изсечен камък с думи прости 
ще сочи гроба ви, обрасъл в мак! 
Не! Планини от черепи и кости 
ще бъдат вам позорен гробен знак! 
 
1962, „Смях и жлъч”, 1993 
 
 

ДЕКАМЕРОНКИ  
КАТО БОНБОНКИ, 1999 

 

ВОЙНИШКА ЛЮБОВ 
 
С мойта пушка-карабинка 
ний един за друг горим, 
тя е мойта половинка, 
аз съм нейният любим. 
 
С нея лягам, с нея ставам, 
с нея аз съм ден и нощ, 
че от нея получавам 
сила, войнственост и мощ! 
 
Тя ме прави горд и силен, 
и смелчага като змей, 
всяко женско и цивилен 
път ми сторват зарад ней. 
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Затова така грижовно 
си я гледам всеки път 
и притискам я любовно  
до войнишката си гръд. 
 
Правя й разглобка честа 
и държа я в чистота. 
Гледам я като невеста – 
смазвам й през ден цевта. 

 

ДОБЪР ДЕН,  
НАРОДЕ МОЙ, 2003 

 

ЗАЩО МЪЛЧИМ? 
 
Тотална власт. Злочест народ. Жестоко време! 
Та можем ли това живот да наречем: 
работим и мълчим, и спиме, и ядеме 
като впрегатния добитък под ярем. 

 

 
А във сърцата смут, уплаха във душите, 
зад стиснати зъби е свит сърдит език, 
че някъде свисти високо над главите 
на узурпатора железният камшик! 
 
Не, не живеем, не горим, а пепелеем 
като изтлели въглени от буйна жар, 
безропотно мълчим, безрадостни немеем, 
понесли страшен исторически товар. 
 
И питам се: в туй време мрачно и сурово, 
защо мълчим и чезнем тихо, без следа? 
Човекът е човек с протестното си слово, 
с неукротимия си вик за свобода! 
 
1974 г. „Добър ден, народе мой”, 2003 
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ИЗБРАНО, 2005 
 

РАВНОСМЕТКА 
 

В двубой със властодръжци деспотични 
премина вихрено живот нерад: 
аз ги гърмях със стихове лирични, 
те ме захвърляха в каторжен ад! 
 

Ала и там не секнах аз да пея, 
пред тъмничаря не превих гръбнак, 
със стих проклех насилника, злодея, 
каторгата и тюрмения мрак! 
 

 
И ако нещо до несвяст намразих, 
туй бе гнетът жесток над личността! 
И ако нещо чисто в мен опазих, 
то е сърцето ми и съвестта! 
 

Че как без тях любящата Родина 
би ме притиснала до свойта гръд? 
Със тях желал бих аз да си отмина 
и с тях да съм в безмълвното Отвъд! 

СРЕЩА 

С ЙОСИФ ПЕТРОВ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

13.09.1991 
 
Замахнах с ръка. Знаех, че ще я хва-

на. Малка мушица – като прашинка. 
Не стиснах шепата си. 
Тъмна сляпа сила, нелепа, жестока, 

безсмислена – това бе моята замахнала 
ръка. 

Отворих я. 
Бавно, като разлистване на цвете. 
Тя беше върху дланта ми. Малка 

мушица – като прашинка. Изящна и 
крехка. С високи тънки крачета, с не-
видими крилца. 

Полетя. 
Изящна и крехка.  
Остана във въздуха – без посока. 
Замахнах с ръка. 
И въздушната струя, предизвикана 

от движението ми, я отвя. 
. . . 
Днес искам да разкажа за срещата си 

с Йосиф Петров. 
Беше преди месец, в началото на ав-

густ. 
Дните минаваха през мен – изтощи-

телни, болезнени, безсмислени… 
Дните, в които отново исках да раз-

бивам стени, или да отварям зак-
лючени врати… 

Дните, когато… като в кошмарен 
сън исках да викам, а не можех, защото 
кухото пространство поглъщаше неро-
дения още в гърлото звук. 
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Тогава се срещнах с Йосиф Петров. 
Вървях към дома му през площади и 

улици, в ушите ми звучаха гласовете от 
парламента. Слязох от трамвая, влязох 
във входа. Студено и тъмно в летния 
зной. Бавно изкачвах стъпалата. Гледах 
табелките с имената, на всяка площад-
ка, на всяка врата… Неговото име не 
видях. Стигнала до тавана, заслизах 
обратно и… Ето я неговата врата. 

Спрях. Позвъних.  
Моята стена бе паднала. 
Вратата остана затворена. 
Слязох по пустото стълбище, изля-

зох на шумната улица. Отново включих 
транзистора – в парламента обсъждаха 
закона за изборите. Обсъждаха член 11-
ти от закона за изборите… 

Отидох си – с гласовете на парла-
ментаристите в ушите си. 

След два часа отново бях пред вра-
тата на Йосиф Петров.  

Леко бях изкачила стълбите, леко 
вдигнах ръка към звънеца. Моята стена 
пак бе паднала. 

Вратата се отвори. 
Дребен старец с разрошен бял пух 

по голото теме. С присвити късогледи 
очи. С отворено лице. Не усмихнато – 
отворено. Знаех, че е той. Гласът ми сам 
попита: 

- Г-н Йосиф Петров? 
- Да, аз съм, заповядайте. 
Отдръпна се – да ми направи място, 

да вляза. Влязох. 
- Аз малко бързам, ще прощавате… 

Кажете, слушам Ви. 
Познатият силен глас. Познатите 

накъсани, натъртени изречения. Раз-
казващи, вълнуващи, подканващи… 

На една крачка от входната врата 
беше котлонът му – същият като в ла-

бораторията ми – с бяла основа и отк-
рит реотан. Той наистина бързаше. 
Бързо разбъркваше яйца и малко наря-
зани чушки в един малък тиган – бързо, 
да не изгорят. Бързо и разсеяно – беше 
обърнат към мен. С очите си. С лицето 
си. Целият. 

- Кажи, момиче, какво мога да нап-
равя… 

И гласът ми сам заговори – за моите 
въпроси, за моите стени… за стените, 
които сами изграждаме, за да има какво 
да рушим. Говори гласът ми – за про-
летта, за лятото, за митингите, за 
площадите, набъбнали от хора, за си-
нята идея, за земеделската идея, за 
толерантността, за липсата на толеран-
тност, за истината, за скриваната 
истина, за историята, за миналото, за 
идващото бъдеще през есента, за избо-
рите… за победата, за демокрацията… 
и пак – за миналото, за „Миналото в 
мен”, което въпреки демокрацията и 
пълните площади с хора, жадни за ис-
тина, още крещи само в мен, затрупано 
между страниците на ръкописа ми – 
оня, който приеха, и миг преди да стане 
книга, отхвърлиха... 

Сам говори гласът ми. А очите ми 
гледат в него – в оня, същия, от площа-
да през миналия юни... Същият, който 
ми показа, че за поезията и словото 
няма стени, няма провали, безвремие и 
мълчание. 

Дребен старец, малка кухня. Бяла 
риза, бял котлон. Прашен прозорец, 
бели коси… Бели филийки, черни сле-
ди от гол реотан върху тях... като 
решетки. Лютив пушек от изгорели 
филийки. Шкаф, заядливо чекмедже. 
Бели франзели… не, мухлясали бели 
франзели, изгорели бели франзели... 
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Той наистина бързаше – бързо пра-
веше всичко. С треперещи бели ръце. 

Очите ми гледат, гласът ми говори. 
Няма стени. Един дълъг миг, побрал 
Вселената. Едно екзистенциално докос-
ване, сливане... Разминаване... 

Той пак е обърнат към мен. С очите 
си, с лицето си, целият. 

- Нищо не мога да направя за теб, 
момиче. Какво мога да направя?! Аз съм 
само фигура… фигура… Нищо не за-
виси от мен… 

Блестят очите му. От огън. От сълзи. 
Цял е обърнат към мен. 

- Нищо не зависи от мен. Аз те гле-
дам, но не те виждам. Нищо не 
виждам… Какво мога да направя за 
теб?! 

- Не зная – казва гласът ми. 
А нещо в мен крещи – “Какво мога 

да направя за теб? Аз, какво мога да 
направя за теб?” Да целуна ръцете, 
които треперят над котлона? Да донеса 
от магазина пресен хляб? Да кажа – 
“Добре направихте, г-н Петров, като 
отворихте бутилката с шампанското, 
добре направихте, като подписахте 
Конституцията…” 

А гласът му говори, говори – силен и 
ясен, съвсем безполезен, обречен: 

- Какво да ти кажа аз, момиче, какво 
да ти кажа… 

И очите гледат право в мен – свети 
старческият поглед: 

- Но ти пиши, пиши, момиче… Бори 
се… В младите е цялата надежда… Вие, 
още сте чисти… А аз, какво мога да 
направя аз?! Ти върви! И не се отказвай! 

Сияе старческото лице. Блестят очи-
те му – от огън и сълзи. 

- Желая ти успех, момиче… Желая 
ти успех! 

И хвана ръката ми. Той я хвана. И я 
целуна. 

- Довиждане. Аз трябва да бързам, 
че закъснявам. След обед трябва да съм 
в Парламента… 

Гласът му ме следваше по стълби-
щето. Така го запомних, на вратата. 
Дребен старец, с разрошен бял пух по 
главата. 

Леко слязох по стълбите – няма сте-
ни. Леко стъпвах по улиците – няма 
затворени врати… Лято беше, слънце, 
жега – под зелените дървета. Летях, а 
пред очите ми бе все той, в малката си 
кухня. Най-възрастният депутат… кой-
то… целуна ръката ми и ми пожела 
успех… Докоснах ръката до лицето си. 
Избърсах я с бузата си – целувката на 
най-възрастния депутат. И ми стана 
още по-топло и още по-леко – от чове-
шка топлина и близост. Летях по 
улиците. В ушите ми звучаха гласовете 
от Парламента. 

. . . 
Няколко седмици по-късно Народ-

ното събрание потвърди решението си 
относно правото и възможността бъл-
гарските граждани, живеещи в 
чужбина да гласуват само в България. 
Въпреки общественото мнение. Въпре-
ки указа на президента за пре-
разглеждане на член 11 от Закона за 
изборите. 

Защото… Защото тези, които тряб-
ваше да гласуват за поправка в този 
текст на избирателния закон, не бяха в 
залата… 

 
Габриела Цанева, „Реши се и ще си сво-

боден”, изд. „Весела Люцканова”, С. 2001 г. 
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ГОСТУВА НИ 
 

ПОРТРЕТ  
НА ТРИ ТВОРЧЕСКИ ГРУПИ  
 
В този брой рубриката „Гостува ни” 

е различна.  
Представихме в списанието не един, 

а три творчески клуба, но не чрез раз-
каз за тяхната история и дейност, а чрез 
творчеството на техните членове.  

Зорница Харизанова, секретар на 
Българския хайку съюз, и Надежда 
Радева, секретар на Съюза на свобод-
ните писатели, филиал Русе, приеха 
поканата ни да станат гост-редактори 
на броя и представиха своите творчес-
ките организации по най-добрия 
начин – като ни дадоха възможност да 
се докоснем до огъня, в който се ражда 
сплавта от изкуство и общност.  

 

СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ  

ПИСАТЕЛИ, ФИЛИАЛ РУСЕ 

ЛИТЕРАТУРЕН КРЪГ  

„ЛУЧАФАРУЛ”, ГЮРГЕВО 
 

След „Изпращане на април”, една 
великолепна симбиоза между изящно-
то поетично слово на Надежда Радева и 
графично-живописните послания на 
Ина Стана Ребиган, в списанието про-
дължи силното присъствие на ру-
мънската вълна, което разми границите 
не само в географски смисъл, но и гра-
ниците между изкуствата на образите и 
езика. Надежда Радева представи нова-
та книга „Дунавски съзвездия”, 

продукт на трансграничното сътруд-
ничество между Съюза на свободните 
писатели, филиал Русе и литературен 
кръг „Лучафарул” от Гюргево.  

Именно чрез този сборник надник-
нахме в творческия живот както на 
Свободните писатели от Русе, така и на 
творците от отсрещния град, Гюргево. 

Но не само чрез него усетихме духа 
на Румъния. Отново на Надежда Радева 
дължим представянето на сборника с 
пътеписи на Антония Атанасова „От 
Дунав до Нил” и избора на един от тях, 
„Малкият брат”, като илюстрация на 
книгата и авторката. Този пътепис, 
вълнуващ чрез слово и фотография, ме 
накара да препрочета поезията на Ми-
хай Еминеску и да публикувам негово 
стихотворение в „Незаглъхващи гласо-
ве”. На Дуня Паланджеану, пред-
седател на клуб „Лучафарул”-Гюргево, 
дължим оригинала на творбата на 
Еминеску „От чужбина”. 

Надежда Радева ни запозна и с още 
двама автори от Съюза на свободните 
писатели, филиал Русе – Михаела Гра-
мен, чрез пътеписа й „Охридски 
вълшебства” и Райна Преславска, чрез 
новата й стихосбирка „Сърдечни мо-
нолози”. И отново стигаме до онова 
гранично/безгранично състояние на 
прели-ване и синергизъм в изкуствата 
на словото и багрите. Не мога да не 
спомена художниците, чиито творби не 
просто „илюстрират”, или „украсяват” 
книгите със стихове и проза, но им да-
ват различно, дълбоко-нюансирано, 
разноплас-тово значение и живот - 
Здравка Христова, която дава образ на 
„Охридските вълшебства” на Грамен, и 
Владимир Цоневски, чиято живопис 
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носи нови цветове на поезията на Пре-
славска. 

Литературен кръг „Лучафарул”, 
Гюргево, Румъния, ще представим чрез 
стихотворенията на две поетеси – Дуня 
Паланджеану и Мариана Шоава; пър-
вото е посветено на Христо Ботев, а 
второто – на Михай Еминеску. 
 

Dunia Pălăngeanu  

BALADA EROULUI BULGAR 
  

     În  memoria poetului - revoluționar  Hristo 
Botev  
 

Sus pe vârful Vola  
cântă trist o gădulcă  
flori de colț ațipite  
plâng prelung prăvălite  
pe valul de stâncă.  
Luminat de o rază  
e locul cel sfânt,  
unde trupul cel falnic  
răpus de un glonț  
secerat a căzut.  
Și plânge Bulgaria  
pe eroul slăvit,  
roșii trandafiri răsar  
hrănit cu sânge e pământul  
de jale cernit.  
Cântă gădulcă, de jale  
de luptă și pieire,  
se-nfioară dușmanul  
ascultând la hotar  
cumplita vestire.  
E doliu azi la Vrața  
stelele cad ostenite,  
stâncile sfârtecate în zori  
de vaiet și fum  
acoperă mormintele sfinte.  
Slavă ție,sfânt erou,  
în veci nemurire,  
clopote se-aud din înalt  
binecuvântând pământul  

 cu-adâncă sfințire!  
 

Дуня Паланджеану  

БАЛАДА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ГЕРОЙ  
 
В памет на поета-революционер  Хри-

сто Ботев  
 
Горе на връх Вола  
тъжно свири гъдулка,  
унесени еделвайси  
отдавна плачат надвесени  
над скалната дълбина.  
Светъл лъч огрява  
святото място,  
където трупът извисен,  
ударен от един куршум,  
паднал повален.  
И плаче България  
за славния герой,  
никнат червени рози,  
пропита с кръв е земята  
от черната скръб.  
Свири гъдулката жално  
за борбата и загубата,  
потреперва душманинът,  
слушайки отдалеч  
ужасната вест.  
Траур е днес във Враца,  
морни падат звездите  
призори скали се ронят,  
ридание и прах  
покриват гробовете свети.  
Слава на теб, свят герой,  
безсмъртен навеки,  
отвисоко камбани бият,  
благославят земята  
с дълбока святост!  

 
Превод от румънски – Надежда Радева 
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Mariana Şoavă  

Giurgiu, România  

LUCEAFĂR EMINESCIAN  
 
Ai trăit frumos aşa cum ţi-ai dorit  
,,A fost odată‖şi parcă a fost un vis,  
Ai vrut să te ştim poet îndrăgostit  
Lăsând lumii tot ceea ce ai scris.  
 
Vorbim cu drag şi dor de tine  
Cu multă admiraţie, din amintire,  
Azi toţi vin statuii tale să se-nchine  
Ca viaţa să le fie plină de iubire.  
 
Bucură-te luceafăr eminescian  
Acolo printre îngeri, printre stele!  
Laudă ţie îţi aducem în fiecare an  
Etern vei străluci prin scrierile tele!  
 

Мариана  Шоава   

ЗВЕЗДАТА  ЕМИНЕСКУ  
 
Живя красиво, както пожела  
„Било е нявга―, в сън на млад поет,  
да те запомним влюбен, ти мечта  
със светъл лъч от всеки твой куплет.  
 
Със светла мъка ще те помним,  
с възхита и почти с боготворене  
оставяме пред теб цветя, поклони  
с молитва любовта да ни осени.  
 
Ти радвай се, звезда на Еминеску,  
сред ангели в небето, сред комети!  
Че славим твоя ден от век до днеска,  
ще бъдеш вечен, в своя стих ще светиш!   

 
Превод от румънски – Адриан Василев 
 

БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ 
 
Присъствието на автори от Българс-

кия хайку съюз в „Картини с думи и 
багри” дължим на секретаря за съюза 
Зорница Харизанова и едно нейно хай-
ку, публикувано в брой 1/2019 на 
списанието.  

Случайност?  
Или необходимост, присъща на съ-

битията, които се обуславят взаимно, 
допълват се и преливайки се едно в 
друго, продължават битието си по-
наситени и плътни.  

Бих казала – второто, защото връзка-
та и съзвучието между естетиката на 
списанието и тази на хайку поезията не 
е случайна. Заглавието на списанието, 
неговата същност, е симбиозата на об-
рази, изградени от думи и багри, 
симбиоза, необходимоприсъща на 
японската хайга – онова изкуство, в 
което четката на поета-художник е една 
– онази, рисуваща думите като графи-
чни знаци и техните визуални образи-
картини.  

Не е случайност и това, че четирима 
автори, увличащи се от духа на Японс-
ката културна традиция, откликнаха на 
поканата на Зорница Харизанова и 
станаха част от общността „Картини с 
думи и багри”. 

 

Александра Ивойлова се дипло-
мира като пианистка в Националната 
Музикална Академия „Проф. Панчо 
Владигеров” в София. Специализира в 
Париж. Изучава и камерно пеене – като 
мецосопрано е издала компактдиск 
„Барокови арии и песни” (2011, с пиа-
нистката Д. Андонова). През 2016 г. 
издава компактдиска „Отражения – 
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поезия и музика” (композитор: Н. Доб-
ринов).  

Участва в изложби, илюстрира 
страници в печата.  

Публикува есета, фрагменти, поезия 
(вкл. за деца), литературна, художест-
вена и музикална критика, творчески 
портрети. Издала е осем книги със сти-
хотворения, хайку, сентенции, хай-
буни,  поетични  диалози, както и 
„Същината на Ботевото слово” – поле-
мични анализи. Съставител и редактор 
е на двуезичната хайку антология 
„Градът/La Ville” (2012) – 103 българс-
ки, френски и франкофонски поети. 
Сред съставителите е на българо-
английската хайку антология „Отвъд 
думите/Beyond Words” (2018), съвмест-
но с Британското хайку общество.             

В редколегията е на сп. „Хайку 
свят”. Членува в Българския ПЕН-
център, Български хайку съюз и в Све-
товната Хайку Асоциация (WHA). 

 

Александър Александров Дъб-
нишки е роден на 27.09.1944 г. 

През 1971 г. завършва Математичес-
кия факултет на Софийския 
Университет „Св. Климент Охридски”, 
специалност „Математика – производс-
твен профил”, през 1985 г. завършва 
Висшата следдипломна школа на ВИИ 
„Карл Маркс”, специалност „Икономи-
ка, организация и управление на 
образованието”, а през 1997 г. се дип-
ломира в Магистърския факултет на 
Нов Български Университет по специ-
алността „Учител по английски език в 
средното училище“. 

Има следните специализации: 1989 
г. Москва, Академия за педагогически 
науки и Институт по обща и възрастова 

хология; 2003 г. The College of St. Mark 
and St. John, Plymouth, The UK, affiliated 
to The University of Exeter; 2004 г. 
Amsterdam, Faculty of Education, 
Stockholm, Institute of Education, Sofia 
University „St. Kliment Ohridski”; 2008 г. 
Christ Church University, Concorde 
International, Canterbury, The UK. 

Публикувал е работи по математи-
ка, методика на обучението по 
математика, психолингвис-тични осно-
ви на преподаването на математика на 
английски език, една аналитична сту-
дия върху някои старинни шотландски 
балади „American Survivals of Old-
World Ballads or Ballads of the Survival“, 
С., 2004 г. Автор е на стихосбирките: 
„Ще ти дойда на гости, татко“, С., 2006, 
„Път между дни“, С., 2011, „Попътни 
строфи“ (двуезична, съавт. Ал. Ивойло-
ва), С. 2016. 

Публикувал е съвременни поетични 
форми в традициите на японската кра-
тка поезия в сп. Chrysanthemum (№ 
15,17,18,19,20,21,22,23,24) и „Хайку Свят” 
бр. 3, 4/2017 г. и в антологиите: 
„Capoliveri“ 2015, 2016, „World Haiku 
2017, 2018 и Beyond Words. През 2019 г. 
списанието Blithe Spirit на Британското 
хайку общество отпечата няколко него-
ви хайку. 

Публикува на български и английс-
ки език. Превеждан е на немски, 
италиански и японски. 

Работил е като учител по математи-
ка и английски език. 

 

Венелина Петкова е родена през 
1979 г. във Варна.  

За пръв път се докосва до магията на 
хайку още като дете, но дорасва за нея 
след доста години личен житейски 
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опит. Далекоизточните изкуства винаги 
са й действали магнетично.  

Досегът с изкуствата изобщо, като 
път за себепознание, утеха и смисъл, 
който дават и в най-неловките и труд-
ни житейски моменти, за нея са 
едновременно пиедестал и интимно 
преживяване, което е невъзможно да 
бъде загърбено.  

Нейни хайку, сенрю и хайги са пуб-
ликувани в: сп. „Хайку свят", българо-
английската хайку антология „Отвъд 
думите", XI Есенен салон за поезия, сп. 
„Нова асоциална поезия”, Haiku 
Masters и др. Има отличия в: Първия 
национален конкурс за хайку „Носачи 
на вятър", 2016, в Петия национален 
декемврийски конкурс за хайку и танка 
„Хармония между небето и земята", 
2017, както и награда за цялостно пред-
ставяне в Шестия Национален 
декемврийски конкурс за хайку „Сне-
жна луна", 2018. 

 

Зорница Харизанова  е родена 

през 1969 г. в София.  
Завършва Първа английска езикова 

гимназия. Специализира „Източни 
култури" към програма „Хуманитарис-
тика: култура и цивилизации" и 
„Сравнително религиознание" в НБУ. 
Интересите й са насочени към далеко-
източната философия, изкуство, поезия 
и художествена фотография. Работила 
е като координатор в деп. Антрополо-
гия и деп. Средиземноморски и 
източни изследвания в НБУ, редактор в 
издателство за учебна литература 
„Планета-3", както и в сп. „Религия и 
култура" и „Религия и цивилизации".  

Редактор е в сп. „Хайку свят".  

От 2011 г. е член и секретар на Бъл-
гарски хайку съюз, от 2017 г. - член на 
Британското хайку общество, а от 2019 
г. - член на Международната хайку 
асоциация в Япония (WHA). Има пуб-
ликации в български и международни 
хайку издания. Носител е на множество 
отличия и награди за хайку и хайга, по-
важни от които: I награда за хайку на XI 
Международен фестивал „Мелнишки 
вечери на поезията" (2010), II награда на 
XV-то му издание през 2014 г.; Грамота 
от европейската Топ 100 класация за 
най-креативни хайку автори през 2011 
г.; Отличия от V, VI и VII национални 
конкурси за хайку на свободна тема 
(2012, 2014 и 2015); Отличия от I и IV 
декемврийски конкурси за хайку (2013 
и 2016); Отличия от I Национален кон-
курс за хайку и сенрю „Носачи на 
вятър" (2016); Отличиe от I Европейски 
конкурс за хайку в Италия (2016); От-
личия от Фестивала на цъфналите 
вишни във Ванкувър, Канада (2014 и 
2017); Отличия от "World Haiku Review" 
(2017); Отличие от Конкурс за хайку на 
сп. "Ирис", Хърватия (2019) и др. 

 

Иванка Янкова е родена в Асенов-

град.  
Завършва специалност „Филосо-

фия“ в СУ „Климент Охридски“. 
Работи дълги години като секретар и 
зам. председател на българо-руското 
дружество в Пловдив. 

Издала е 14 книги, от които две дет-
ски и една с хайку, както и книга със 
стихове, импресии и есета. Има награ-
ди и отличия от литературни конкурси 
и публикации на хайку в национални и 
чуждестранни издания – антологии, 
списания, сборници и други на англи-
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йски, японски, френски, немски, руски 
и сръбски езици. 

Учредител е, и 15 години е била 
председател на Хайку клуб – Пловдив, а 
сега е негов  почетен председател. Член 
е на Пловдивското дружество на писа-
телите, на Съюза на независимите 
български писатели,  Българския  хайку  
съюз и на Световната хайку асоциация. 

Представена е в Хайку фондацията 
на САЩ с неин профил. 

 

Лиляна Райчева е родена в Асе-
новград.  

Завършила е медицина. Работила е 
като участъков лекар, завеждащ кон-
султативен кабинет в Катедрата по 
алергология в Медицинския факултет, 
София. Създава кабинет за кожно-
алергична диагностика към ИСУЛ и 
още един консултативен кабинет към 
Ортопедичната клиника в Горна баня. 
Докато работи като лекар, започва да 
пише поезия и пиеси. 

Има публикувани 10 книги с поезия, 
автор е на 5 пиеси и на 2 книги с белет-
ристика. Публикува в пресата статии за 
български художници. През 2000 г. е 
наградена с първа награда за поезия от 
Клуба на лекарите-писатели. Неин 
сонет е включен в юбилейната антоло-
гия на Световната академия за изкуство 
и култура. През 2003 г. получава лите-
ратурната награда „Димитър Димов” 
за драматургия на пиесата „На словото 
войници”. През 2004 г. е наградена с 
плакет и грамота от община Асеновг-
рад. Включена е в енциклопедията 
„Two Тhousand Оutstanding Europeans 
of the 21st Century”, Cambridge, England, 
2003. На 17 август 2018 г. е номинирана 
за титлата Honorary Doctorate of Letters 

от Mеждународния биографичен цен-
тър в Кеймбридж, Англия. На 23 май 
2019 г. е наградена с Грамота от Съюза 
на българските журналисти за принос 
към българката култура и журналисти-
ка.   

Носител е на български и междуна-
родни награди за хайку поезия.  

Нейни хайку стихове са публикува-
ни в български и чуждестранни хайку 
антологии. 

 
Надяваме се, че връзките, осъщест-

вени в този брой на списанието с 
интересни творци и творчески общно-
сти ще разцъфтят и ще продължат да 
дават на читателите ни своите плодове. 

 
Статията подготвиха: 
 Габриела Цанева, Зорница Харизанова и 

Надежда Радева 
 
Очакваме вашите отзиви, писма и творби 

на редакционната поща 
 


