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АКЦЕНТИ  
 

АРТ ПЛАТФОРМА 

gabriell-e-lit 
 

НОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА 
ИДЕИТЕ 
 

Проектът Арт платформа gabriell-e-lit 
е идеята, която стои зад издателство 
gabriell-e-lit и неговото издание „Картини 
с думи и багри“ – списание за литература 
и визуални изкуства. 

Сайтът на Арт платформа gabriell-e-lit 
приютява информация и връзки към на-
шите проекти, продукти и хората, които 
работят за осъществяването им, към авто-
рите, чието творчество ни вдъхновява и 
тласка към осъществяване на идеите си. 

Тук е мястото да споделим няколко 
думи за развитието на Арт платформа 
gabriell-e-lit и другите две нейни основни 
разклонения - е-Библиотека gabriell-e-lit и 
е-Галерия gabriell-e-lit. 

 

е-Библиотека gabriell-e-lit 
 
През 2019 г. в е-Библиотека gabriell-e-

lit постъпиха две от стихосбирките на 
Рени Васева – „Погледи“ и „Очите на 
града“, литературните сборници „Дунав-
ски съзвездия“ и „Още са живи крилатите 
хора“, както и три стихосбирки на На-
дежда Радева – „Изпращане на април“, 
„Не съм сама“ и „Рисувам те в червено“. 

Повод за тази статия стана най-новата 
книга в нашата сбирка – поетичният мо-
нолог на Надежда Радева „Не жена“, 

откъс от който представяме в настоящия 
брой 2/2020 на списанието, в рубриката 
„Поезия“. 

Щастливи сме, че авторката предос-
тави на нашите читатели целия текст на 
стихосбирката си, който можете да наме-
рите на свободен достъп тук: 

http://gabrielle-lit.free.bg/e-library-
gabriell-e-lit/NadejdaRadeva-NeJena.pdf 

 
Щастливи сме и затова, че поводът да 

пишем за нашата библиотека ни отведе 
до още един интересен творец – Татяна 
Живкова, която ще представи на читате-
лите своята гледна точка за поетичната 
книга на Надежда Радева „Не жена“. 

 

е-Галерия gabriell-e-lit 
 

В края на епидемията, в средата на 
юни, един нестандартен творец, когото 
читателите на списанието вече познават 
и като автор на проза, и като визуален 
творец, откри втората си самостоятелна 
изложба за 2020 г., този път в Галерия 
Brave creation, София. 

Щастливи сме, че Валентина Григо-
рова – Vanda, предостави свои картини 
на свободен достъп и в нашата виртуална 
галерия. 

Можете да ги разгледате на адрес: 
 
 
 
 
 

http://gabrielle-lit.free.bg/e-library-gabriell-e-lit/NadejdaRadeva-NeJena.pdf
http://gabrielle-lit.free.bg/e-library-gabriell-e-lit/NadejdaRadeva-NeJena.pdf
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ИЗКУШЕНИЕТО „НЕ ЖЕНА” 
 

ТАТЯНА ЖИВКОВА 
 
Любовта в женската душа е най-при-

мамливата земна съблазън, най-сладкото, 
но и най-опасното изкушение за лири-
ческата героиня от поетическата книга 
„Не жена” на Надежда Радева. Защото 
мъжката територия на най-силното пре-
дизвикателство да се постигне абсолютна 
себереализация и цялостност е бойното 
поле – там крайната победа или пораже-
нието до смърт създават от мъжете вечни 
символи на слава. 

А с ренесансовата ненаситност и безп-
ределието на любовното си чувство 
жената вечно съгражда битието си на НЕ 
ЖЕНА – отвъд класическите образци Ева, 
Клеопатра, Жулиета, отвъд познатите 
роли на любима, съпруга, майка, сто-
панка на дома, пазителка на родовата 
памет – за да бъде ОЩЕ жена, ПОВЕЧЕ 
жена, и ДРУГА жена. 

С всяка любовна раздяла и болка, ко-
ито изстрадва и надмогва, лирическата 
героиня на Надежда Радева повишава 
чувствителността на сетивата си и поз-
нава нови измерения на своята нежна 
сила; отваря нови простори за активно 
общуване с други светове. Така укрепва 
вярата си, че всъщност самата ѝ природа, 
както и самата ѝ любов, са белязани от от-
рицанието НЕ: НЕизживени никога 
докрай, НЕнаситени на живот, НЕогра-
ничавани от никого и нищо, НЕспирни в 
преобразяванията си: от умирането на 
една емоционална връзка до възкръсва-
нето на нова... 

Тъкмо разбирането и изживяването на 
тази същност на жената да пътешества с 

неустоим порив из любовните си все-
лени, изкушена от предизвикателството 
да познае всяка тръпка, всеки нюанс на 
чувството, са мотивирали избора на пое-
тесата за композиционен проект на 
стихосбирката, включващ три лирически 
цикъла: „Любов не остана”, „Достатъчно 
щастие”, „Стихията любов”. 

В „Любов не остана” болката „след 
любовта” е непоносима – отново и отново 
жената отбира от спомените си погледи, 
жестове, целувки, преживени страсти, 
обикнати места и ситуации, споделяни 
само с Него, Единствения. Подзаглавието 
на цикъла е „Любовна лирика”, понеже 
душевните болки на жената, когато 
свърши любовта, обхващат всичкото ѝ 
време и цялото ѝ пространство между 
живот с любимия и смърт без него. Спо-
ред Оскар Уайлд една жена никога не 
може да приеме факта, че любовта е свър-
шила, че любовната връзка е изчерпана. 
Като преповтаря всички преживени ми-
гове в наболялата си душа, лирическата 
героиня на Надежда Радева от първия 
цикъл като че ли потвърждава този афо-
ризъм. Тя сякаш изрича заклинания, чрез 
които да си върне любовта и любимия – 
стихът е фрагментиран в непрекъснато 
повтаряни констатации или в емоцио-
нални изблици, защото жената търси в 
реалностите опори за сриващата се все-
лена в себе си: „отново съм жива...но още 
съм жива...”; „Отдавна купих зимни 
чехли... Аз зная – ти ме чакаш също... да 
знаеш – има ме!...И чехли съм ти купила, 
любими”. Струва ѝ се абсурдно, че светът 
от двама вече не съществува – нали тя е 
участвала в изграждането на този свят с 
неистовото желание за абсолютно споде-
ляне, за пълно обсебване и сливане, с 
цялото си женско АЗ! Без обичания мъж ѝ 
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е толкова трудно да идентифицира себе 
си, както и да повярва, че за него може би 
не е било същото. Но затварянето в сма-
леното пространство на женската 
самотност и страхът от слабост, изчерпа-
ност, нецялостност са вече нейните 
първи опити да приеме точно ТАЗИ лю-
бов като минало. И понеже поривът към 
преоткриване, към прераждане чрез лю-
бовното чувство е естествено заложен в 
женската природа, дори в най-болезне-
ните си видения при нечаканата и 
немислима раздяла лирическата героиня 
на Надежда Радева прави своите „про-
биви”, своите „прозрения” за 
нестихващите си копнежи да изживее 
още и още, да се научи да обича без лю-
бимия. От сълзите си, „с постоянството на 
влюбено дете”, тя се опитва дъжда да съ-
бере и да полее отминалата си страстна 
любов – „самотно цвете без подкрепа”, да 
ѝ даде шанс за нов живот – нали с женс-
ката си интуиция усеща, че няма как 
нежната сила, която носи в себе си, да е 
изчерпана докрай: „има нещо раняващо 
истинско/опияняващо цветно/отвъд 
мене...”. Тя започва да си задава въпроси, 
да открива акцентите в предишния жи-
вот с любимия – в лирическите текстове 
това движение към преосмисляне на 
приключилата съдбовна (както я възпри-
ема лирическата героиня) връзка е 
означено с  многото обособявания в 
скоби или с подчертаване чрез различен 
шрифт, а неравномерните пулсации на 
болката нарушават ритъма на сърцето – и 
на стиха: 

И утихнаха в сърцето ми камбаните 
(Кой ги знай дали въобще ги има?!)... 
...никога/ не съм била така (в нощта).... 
Преди... тази любов,...и отхвърлена 

още боли... 

Сега... А лятото продължава в безко-
нечна стихия... 

...Утре?... ще запаля цигара/(даже и да 
не пуша)... 

Любов? За какво е – /(и спомени даже 
не са ми нужни). 

Тъкмо свръхпреживяването на любов-
ната болка пречиства женската душа от 
всичко предишно, тренира женските се-
тива да търсят отвъд познатата роля на 
жена, останала без любимия си мъж: 
„...душата е цяла/ дори не боли,/...когато 
оттук той си тръгва.../Любов не остана за 
третия мъж,/ а другите двама как пиха от 
нея.../ А в мене е чисто.” И все по-близо е 
до откритието си, че самата любов, в без-
крайните ѝ превъплъщения, е всичко, 
което ѝ е нужно, за да бъде НЕ само една 
жена. 

Затова вторият лирически цикъл, 
следвайки логиката на женските прежи-
вявания „след любовта”, е озаглавен 
„Достатъчно щастие”, с подзаглавие 
„Стихове”. Изстрадала познанието за без-
граничните възможности на нежната си 
сила – любовта (щом я е извела отвъд бол-
ката!), лирическата героиня продължава 
своето пътуване към друго Аз, себеотри-
чайки се в ролята си на страдаща жена. 

Шестте насоки в това пътуване(въплъ-
тени в 6 лирически текста) са обединени 
в първото стихотворение от цикъла – „НЕ 
ЖЕНА”. Мотото „Стоенето до мъртъв-
ците ни придава важност” и 
посвещението „На Теб” допълват новоот-
критията на жената за вечния смисъл на 
нейното съществуване. Откритието ѝ, че 
притежава неизчерпаема сила, за да по-
несе уж непоносимата болка поради 
безвъзвратността на всичко до смърт из-
живяно. Откритието, че има смелостта да 
пренесе в своето време и пространство 
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само това, което я  провокира да про-
дължи, но без болката. Откритието, че ѝ е 
дадена дарбата да трансформира лю-
бовта си в нов порив към активно 
общуване с други светове – в себе си и из-
вън себе си. Тъкмо цялата тази природна 
енергия, естествено присъща на жената, 
осмисля битието ѝ на НЕ ЖЕНА, оттлас-
квайки я от предишното ѝ Аз и водещо я 
в незнайни и необятни духовни прос-
тори. Щом са се появили леката 
насмешка и ироничният апостроф в чув-
ството ѝ към мъжа, сложил край на 
любовната връзка, значи жената е успяла 
да надмогне и него, и самата себе си като 
неделима част от неговия строго оконту-
рен и нареден свят: „..грешките не ни 
пускат...Стоим на прага и се чувстваме 
важни(!)”. Вглеждайки се сега, с очите на 
необичана,  в боготворения преди мъж, 
тя с изумление установява, че и нейните 
чувства не са вече същите – тогава раз-
бира защо той не е издържал на женската 
ѝ вселюбов: „Изследовател ли си или 
мъж,/ който иска да бъде обичан?... Ето 
така се печели любов....Всички задълбо-
чени анализи са досадни(на жените)...”, 
„Ти не си от мъжете, които се влюбват до 
лудост./ Ти си от тези, които обичат вед-
нъж...”; „Всеки щрих, несъвършено 
създаден, те впечатлява,/ но ТОВА не съм 
аз!...Аз съм твойта сила нежна-позволи си 
да я имаш... Ако имаш сили да понесеш – 
НЕ ЖЕНА – твоята нежност ще бъда!” 

Жената не е само това, което с мъж-
ките си сетива любимият ѝ възприема 
като единствена реалност. През женската 
душа минава „пеперуденото” време на 
любовта – „миг по миг”, „час по час” – 
„чак до сетния час” – и в нея, както във 
непрекъснато променящата се природа, 
„няма вечни сезони”. В света на жената, 

красив със своето невероятно разнообра-
зие и вихрено многопосочие, „Никога 
нищо не си отива докрай, никога нищо 
не свършва”: нито един  мъж, нито една 
любов, нито една болка, нито един върхо-
вен миг любовно единение... 
Великолепен  художествен образ въплъ-
щава тази  изстрадана истина: 
„жадувайки все пърхаме с крилца/ като 
жена, която чака някого, / като обичаща 
жена.” 

Влюбеността е естественото състояние 
на лирическата героиня и в него тя на-
мира обяснение защо е толкова 
ненаситна  за насладите, които ѝ носят 
обвързаностите с хората и с нещата, ко-
ито обича. Дори когато те са жестоко 
кратки, дори когато си отиват завинаги – 
„да благодарим, че ги е имало” – или: 
били са ѝ „достатъчно”, за да се отворят 
по-широко нейните женски сетива към 
други любови и други човешки вселени... 
Към „полудата” от стихове тежки, с които 
своя живот пресътворява, към знаците на 
надеждата, която я мами с обещание да 
заобича повече себе си, деня си, работата 
си; към щастливото усещане, че отново 
живее пълноценно; към устрема ѝ пак да 
се сражава с вятърни мелници; към жи-
вата частичка плът, която вече носи в себе 
си – изворче, и трепет, и нежност; към 
слънцето и небето, „розовеещо вечер/ 
като резен от диня”; към всяка издишана 
частичка живот – Божи дъх, и молитва, и 
обич... И към свободата да лети като 
птица все по-нагоре и по-нагоре в светли-
ната... 

В пътуването към себе си през нео-
бятни духовни пространства 
лирическата героиня на Надежда Радева 
постига поредния си образ на „НЕ 
ЖЕНА”, съграден от „стихията любов”: 
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СЕГА (и засега!) тя е много по-зряла, 
много по-обичаща и прощаваща, много 
по-вярваща в съзидателните си сили. Нес-
лучайно подзаглавието на последния 
лирически цикъл „Стихията любов” е 
„Избрани стихове”. Жената вече се е нау-
чила да прави своите избори и смело се 
поддава на изкушението да досътворява – 
едносъщна с природната животворна 
енергия – други свои лица и същности, 
други човешки пространства. Вече е ов-
ладяла отдадеността си на предишното 
изкушение – да умре от любов. Обичта, 
от която тя все е бягала, от страх, че няма 
да понесе смъртната любовна болка, е 
всъщност нейното спасение от себезатва-
рянето  в един-единствен свой образ, в 
един-единствен, макар и прекрасен, свят 
от двама: „На колене/ даже да бъда/ пред 
теб,/ моя любов,/ ще се събудя/ най-
после друга...” 

Прозряла, че всяко нейно любовно 
преживяване е само миг от вечната ѝ се-
береализация, жената с опияняваща 
радост възвестява откритието си: тя е отк-
рила свободата си да бъде и друга, НЕ  
предишната, НЕ онази, която се е страху-
вала да каже „Сбогом” на една докрай 
осъществена любов. 

Едно невероятно постижение в съвре-
менната българска поезия е този образ на 
вечната НЕ ЖЕНА на Надежда Радева 
тъкмо с тази нейна изключителна емоци-
онална устойчивост, овладяна поривност 
и смиреност. Дори в стиховете на Ваня 
Петкова от стихосбирката „Грешница” 
има повече горчивина и неудовлетворе-
ност от обречеността на жената да се 
променя непрекъснато: „Аз искам да си 
спомня любовта,/ като дете когато си иг-
раеше./ Но тя се смее в пръстите на 
клоните/ със смях зелен на истинска 

жена/ и белите ѝ зъби са излъскани/ от 
многото целувки на нощта.” А и с цената 
на тъгата си по изгубената свежест на се-
тивата и заради неизпълнимостта на 
всичките си желания, лирическата геро-
иня на Надежда Радева е готова да плати 
за свободата да бъде ВСЕ повече ЖЕНА, 
ОЩЕ повече ЖЕНА. Всичко, което е била 
преди – то само ѝ дава увереността, че 
МОЖЕ и ОБИЧА изцяло, завинаги... 

 

 
 

"Не жена", поезия, 2014 г., Надежда Радева 

– автор, Издателство „Народно читалище 

Даскал Петър Иванов”, гр. Стара загора 
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АНОНСИ 
 

РОСЕН МАРКОВ И „ТИКВЕНИ 
МЕДАЛИ“ 

 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 

Щастливи сме да представим и да под-
крепим едно ново начинание в интернет 
пространството – блогът „Тиквени ме-
дали – политическа сатира“ на Росен 
Марков. 

Кой е Росен Марков? Не беше трудно 
да намеря нещо за него и за неговото 
творчество в глобалната мрежа. Онова, 
което искам да споделя с читателите на 
списание „Картини с думи и багри“ взех 
от визитката му в сайта „БГ фантастика“. 

Росен Марков е роден на 10.06.1969 г. в 
град Русе. Завършва СОУ „Христо Ботев” 
гр. Русе през 1987 г. Служи в БНА на ре-
довна военна служба – картечар за 
периода 1987/89 г. Работил е като актьор 
в ДТ ,,Драгомир Асенов“ – Монтана, се-
зон 1992/93 г. Работил е също и като 
бояджия, охрана и др. 

С писане се занимава от дете, първите 
му по-сериозни публикации са два раз-
каза в местния русенски вестник „Утро” 
през 1994 г. -„Усмивката на смъртта” и 
„Черният Дом” – първият в жанра хорър, 
а вторият е научна фантастика. Същата 
година написва и сценарий за игрален 
филм „Ауфвидерзеен”. 

През 1999 г. заминава за Чешката Ре-
публика, където живее в продължение на 
една година. 

През юни 2010 г. започва да пише кни-
гата „Боже, избави България“, която 
завършва през 2012 г. и издава през 2015 г. 

Росен Марков е създател на персонажа 
Disabled-Man, който принадлежи към ка-
тегорията супергерой. Автор е на блога 
„Тиквени медали – политическа сатира“, 
в който са събрани негови афористични 
мисли от последните пет години. Сайтът 
е създаден през 2020 г… 

Но… защо „Тиквени медали – полити-
ческа сатира“ на Росен Марков в 
списание за литература и визуални из-
куства? Получихме линк към блога на 
двата редакционни имейла с молба да го 
разгледаме и ако преценим, да го предс-
тавим. Прегледах блога. Не съм любител 
на сатирата, но ме накара да се усмихна с 
онази горчива, свиваща гърлото усмивка, 
която добре познавам от прочита на ше-
дьоврите на българската и световна 
класика в жанра. Не, не сравнявам Росен 
Марков с Алеко… просто казвам, че в ду-
мите му има горчива истина… 

Прочетох набързо и откъса от книгата 
му „Боже, избави България“, публикуван 
в „Литературен свят“… Е, да – интересно, 
динамично четиво в добре познатия и по-
пулярен криминален жанр. 

Бях приятно изненадана от разнооб-
разните творчески търсения и добре 
намерените решения на Росен Марков 
като разказвач и като сатирик. Читателят 
би помислил, че за един автор е по-важно 
и съществено да популяризира обемното 
си прозаично творчество, не толкова 
кратките сатирични проблясъци, които 
има. 

Защо е така, защо един автор на инт-
ригуваща проза създава блог за 
политическа сатира? 

Е, просто решихме да се обърнем към 
него и ето какво сподели Росен Марков за 
списание „Картини с думи и багри“: 
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„Аз съм човек с увреждания, жертва на 
системата в България, както стотици хи-
ляди други българи! 

Всичко, което пиша, е протест срещу 
геноцида над обикновения човек у нас и над 
болните хора! 

От 10 години начело на държавата е 
Бойко Борисов. За това време животът в 
страната стана още по-тежък, за което от-
говорност носи цялата политическа 
върхушка! 

А същевременно се говори за небивали ико-
номически успехи и за социална политика, 
каквито почти липсват! 

Заради тази демагогия и фалшиви „ус-
пехи“ съм нарекъл блога си „Тиквени медали – 
политическа сатира“! И, разбира се, заради 
прякора, който народът ни е сложил на Бойко 
Борисов – Тиквата! 

Исках да издам книга със същото заглавие 
– „Тиквени медали“, но „големите“ издател-
ства не желаят и да знаят. 

Това бе причината да създам блог – място 
в интернет, където да казвам свободно това, 
което мисля, и надявам се – хората да го че-
тат.“ 

Надяваме се, че скоро Росен Марков, 
както със своята политическа сатира, така 
и с прозата си, ще стане автор и част от 
списание „Картини с думи и багри“… 

И това е не само защото мисията на 
списание „Картини с думи и багри“ е да 
подкрепя българските творци на литера-
тура и визуални изкуства, нито защото 
пишещата тези редове също е човек с ув-
реждания, жертва на системата в 
България… а защото без свобода на сло-
вото няма свобода, нито има литература 
и изкуство, нито има творци! 

СПОМЕНИ ЗА КОНЕ 
 

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА 
 

На 16.06.2020 в Галерия Brave creation, 
ул. „Хан Крум“ №4, София, ще бъде отк-
рита романтично-носталгична изложба 
на Валентина Григорова /Vanda/ „Спо-
мени за коне“. 

 

 
 
Ето какво споделя художничката за 

своето начинание: 
„Това е едно неочаквано за мен пътуване 

през времето - назад в дните на безметеж-
ното щастие, и напред - с една неуверена 
надежда в утрешния ден, който се надявам да 
е ведър и слънчев!  

 
 

 
 

И кой може да го направи такъв?  
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За мен това е обичта на моите любими 
същества!  

 

 
 

Всички кончета, музики, кучета, майки, 
бащи и деца, и делфинчета, и котараци, и 
баби и дядовци - все скъпи приятели, без ко-
ито не мога да се втурна в прозореца и да чуя 
вятъра как роши листата, нито как ухае 
дъжда в младото лято…  

 

 
 
 

И си мисля за странните пътечки по-
между ни и за песните, които ни свързват. В 
тези тежки и безспокойни дни, когато 
всички имаме нужда от вяра и топлина - аз 
лично изпитах цялата милост и доброта от 
моите близки до мен. Тази изложба посвеща-
вам на тях – на моите верни коне.“ 

Носталгия и спомени, поезия на думи 
и видения, споени с багри, музика и по-
рив за живот. 

Когато мисля за Валентина Григорова 
и нейното многообхватно творчество, не-
волно мисля за стихия и за онази 
първична, неовладяна, всепомитаща ви-
талност, която тече във вените на онези, 
които променят света на изкуството. 

Първата ни среща с нея бе тази зима, 
чрез разказа й „Щурци с чесън“, в който 
бяха вложени три рисунки – една детска 
къщичка, нарисувана от неопитната ръ-
чица на един от героите на разказа, и две 
скица на деца, нарисувани от авторката. 
Желанието ни да публикуваме текста и 
картините бе голямо, но Валентина не 
позволи – разказът още „не бил изпи-
пан“… Според нас, бе завършен. И точно 
грапавостта на езика бе едно от големите 
му достойнства. По-късно получихме 
още две редакции… и… още чакаме пос-
ледната… 

Да, такава е Валентина Григорова – 
стихия, която търси съвършенството… 

 
 

 
 
На добър път с поредната изложба, 

Вал! Сигурни сме, че ще бъде успешна за 
теб и вдъхновяваща за други творци! 
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НОВИ КНИГИ 
 

ВЕЧНОСТТА – 
КАТО КАТЕГОРИЯ НА ТЛЕН-

НОТО 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
Прочетох ръкописа на "Календар за 

Вечността" в началото на януари, когато 
усещането за пропаст между преходното 
и вечното е особено силно, почти болез-
нено.  

Всяка нова година ни носи надеждата 
на бъдещето и тъгата по пропуснатото, 
ненаправеното, разпиляното... и в този 
смисъл, разбирането за мястото на тлен-
ното човешко битие в потока на 
вселенското време може да ни обезсър-
чи, или да даде тласък на новите ни начи-
нания. 

 

 
 
 
Не се изненадах от това, че един автор 

като Тодор Билчев, с неговата богата 
творческа биография, само за месец под-
готви за печат и направи необходимото 
за издаването на три стихосбирки. 

„Календар за Вечността“ по обем е 
най-малката от тях, но като авторов зами-
съл е, бих казала, монументална. 

Няколко негови думи, споделени в 
разговор, ме накараха да прочета отново 
ръкописа и този път, зад делничното и 
пейзажа, зад тъгата и надеждата, зад 
почти афористичните тези и съждения 
на лирическия „аз”, да видя онзи друг, 
почти трансцендентален пласт, който 
прави най-новата поетична книга на То-
дор Билчев уникална... 

„Календарите са за дадена година, а 
този е за всички години и остава така и 
във Вечността. Затова не е календар „на“, 
а календар „за“ Вечността, като създава 
един уникален духовен календар, отбро-
яващ дните, месеците и годината с 
нетленното махало на безсмъртието. 
Мислих за заглавие „Календар на жи-
вота“, което щеше наистина да е едно 
хубаво заглавие, но то не стига до висо-
ката цел, която съм си поставил с тази 
стихосбирка. Животът е временен. А Ду-
хът е вечен, дори духът на времето, 
затворено в календара, който за човешко 
улеснение и разбиране е ограничен.“ 

Стихосбирката има сложна компози-
ционна структура, която следва 
календарното разпределение на сезо-
ните, месеците и дните от седмицата. 
Авторът е намерил характерната, отли-
чителна черта за всеки описан и 
преживян през обобщената „година на 
битието” миг, като в същото време всяко 
състояние на лирическия „аз” е дълбоко 
лично, премислено, почувствано, осмис-
лено. За толкова малка по обем книга, 
„Календар-ът...” на Тодор Билчев е и нео-
чаквано информативна, в нея авторът ни 
запознава с произхода на календара, на 
наименованията на месеците и дните от 
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седмицата, което превръща една ли-
рична творба в своеобразен наръчник по 
семантика на думите, с които най-често 
си служим, за да обозначим времето. 

Книгата съдържа 26 стихотворения, 
разпределени в четири раздела. Първият 
е „Годината”, който съдържа само едно 
стихотворение. Следват „Сезони”, в 
който с четири стихотворения, посветени 
на пролетта, лятото, есента и зимата, 
както и с уводното стихотворение, се за-
дава рамката на природния кръговрат. 
„Месецослов” е сърцевината на стихос-
бирката, разделът, в който се разгръща в 
пълна степен авторовият замисъл – да 
представи на читателя едновременно ха-
рактерното, лично преживяното и 
вечното начало в цикъла на развитие на 
живота и времето. Тодор Билчев сполуч-
ливо прави това с 12-те стихотворения, 
посветени на месеците от годишния ка-
лендар...  

И последният раздел, „Седмицата”, 
който започва с кратко познавателно въ-
ведение, а след това поднася на читателя 
есенцията на стихосбирката... Написани 
„на един дъх”, стихотворенията, посве-
тени на дните от седмицата съдържат 
горчивия хумор на автора, с който ни 
представя същината на житейския си 
опит и ни дава най-раздробената предс-
тава за смисъла, или за безсмислието на 
съществуването... но и за тържеството на 
Духа – онова начало, което съпътства Ра-
зума и го отделя от пустотата на 
Вселената, лишена от живот... 

 

СТЪПКИТЕ ПО ПЛАМЪЦИТЕ 
НА ЖИВОТА 

 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 

За „Стъпки по пламъци“ в контек-

ста на творчеството на Габриела 

Цанева 
 

„Стъпки по пламъци“, деветата сти-
хосбирка на Габриела Цанева, излезе 
като електронна книга през август 2019 г. 
и е четвъртото заглавие на издателство 
gabriell-e-lit. Щастливи сме да представим 
на нашите читатели илюстрования от по-
етесата лиричен сборник и като печатно 
издание.  

 

 
 
Композиционно, книгата е разделена 

на две части – „Лирика“ и „Хайбуни и 
хайку“. В първата част поетичното слово 
е илюстрирано с живописни послания на 
автора, една симбиоза на думи и багри, 
която не за първи път виждаме в творчес-
твото на Габриела Цанева /„Състояния“, 
изд. „Изток-Запад“, 2013, „Бурята сплита 
ръце“, изд. „Захарий Стоянов, С., 2016 и 
„Високосният ден“, изд. „Захарий Стоя-
нов“, С. 2018/. 
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В този смисъл не е изненадващо и съ-
жителството на хайку поезия с прозаични 
фрагменти, което пък е плътта на втората 
част на стихосбирката – и това вече поз-
наваме донякъде от „Искам себе си“, изд. 
„Изток-Запад“, С., 2011. 

 

Новаторството като еманация на 

традицията 
 

Тогава – какво е новото, различното, 
развитието?! Какво е онова, което ще про-
вокира интереса на читателя към 
„Стъпки по пламъци“? 

Може би това, че в тази книга лири-
ческият „Аз“ застава още по-оголен пред 
оня, който би поискал да го погледне, да 
го докосне, да го разбере. Или – през 
очите на поета да се взре в себе си. 

А може би това, че авторът ни пре-
вежда през ада на личните си терзания, за 
да ни отведе до едно международно пре-
дизвикателство, което дава нова гледна 
точка към сакралното преживяване на 
поезията. Няма да сгреша ако кажа, че 
идеята „По хайку на ден през февруари“ 
връща „хайку“ към онова състояние на 
интелектуално-емоционална игра, ха-
рактерно за възникването на жанра в 
средновековна Япония. 

Същевременно, съвременната адапта-
ция прави опит за изграждане на духовна 
общност, в която всеки е едновременно 
автор, читател и анализатор на вдъхнове-
нието, уловено в един миг, в една дума, в 
един носталгичен спомен. И когато четем 
„Стъпки по пламъци“ неусетно ставаме 
част от пътеката, която лирическият „Аз“ 
трябва да изброди, за да стигне до духов-
ната общност „хайку“ и да продължи, 
обогатен, самотните си експерименти с 
думите и багрите. 

Думите и багрите 
 

Едно от безспорните достойнства на 
настоящото издание е пълноцветното 
възпроизвеждане на авторовата палитра, 
а това е важно, защото тук става дума не 
за цветни илюстрации, а за възприема-
нето в пълнота на един творец, за когото 
багрите и формите на живописта не са са-
моцел, нито проста украса на едно 
лирично произведение.  

Всички визуални картини в „Стъпки 
по пламъци“ са породени от, или пораж-
дат, своето вербално отражение. 

 

 
 
Мъглата хвърли бялата си мрежа 
върху дървета, улици и преспи, 
преплитам пръсти с клони и с ръцете ти, 
дланта ми лепне върху ръкавицата, 
в която тръпнеш, дишаща кошмари... 
 
Изпръхнал е езикът ми от вятъра, 
а устните ми стават на пързалки, 
докосвам гънките на слепоочията ти – 
днес пак ще тичам, въздухът ще пари 
и коленете ми ще бъдат рани... 
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ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ 
/юли-септември 2020/ 

 
Ще споменем само три заглавия, ко-

ито ще представим на читателската 
аудитория като печатни издания в нача-
лото на есента – стихосбирките „Оскъдни 
дни“ на Габриела Цанева и „Светата тро-
ица човек“ на Тодор Билчев и 
литературния сборник с поезия и проза 
на Христина Въчева „Светлина от мина-
лото“.  

В онлайн изданието на „Картини с 
думи и багри“ навярно вече сте прочели 
публикациите ни „Априлски терзания“ 
/30.04/, „Нотата да дишаш“ /18.05/, 
„Слънцето на вярата“ /29.05/ и „Името 
на саможертвата“ /02.06/ на Тодор Бил-
чев, както и „Оскъдни дни“ /01.05/ на 
Габриела Цанева, две от които помест-
ваме и в настоящото печатно издание. 
Ето защо няма да се спираме подробно на 
двете предстоящи издания, първото от 
които ще публикуваме като е-книга на 
01.07.2020 г. 

Ще кажем само – очаквайте ни! 
                                 

 
 

Христина Въчева също не е непознат 
автор за нашите читатели. Нейната 
близка до живота и природата поезия, из-
пълнена с нежност, светлина и 
родолюбие, прави дните по-ведри и за-
режда с енергия.  

В най-новата ѝ  книга, „Светлина от 
миналото“, виждаме и една по-малко поз-
ната нейна страна – есеистът, 
публицистът, белетристът… И все пак, 
Христина Въчева е преди всичко поет.  

С радост приехме да издадем чудесно 
оформения и илюстриран лирико-пуб-
лицистичен сборник, четвърта книга на 
авторката. Редактор на книгата е Емилия 
Апостолова, а рецензент е Йордан Митев. 
Компютърният дизайн е на Тинка Кри-
вошапкова.  

Правят впечатление изящните гра-
фики на Камбер Камбер, както и 
картината на корицата. 
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НАМЕРЯ ЛИ ПЪТЯ 
 

Тази нощ скъса нещо във мен, вятър в клоните  
дълго  свистя и загубих звездите, онези, 
дето ми даваха в тъмно крила. 

Тази нощ нещо се случи, 
някой заключи с катинар радостта. 
И заваля в мене бялото утро 
и осъмна във изгрев лудо нощта... 
 

Виж, без теб този свят 
е продрано чергило  

и дъждът в  
странно очакване 

в мене валя, ала намеря ли  
пътя към теб, 

любовта ще изгрява огнено тръпна,   
в светъл поглед   
и в чиста сълза. 
 
 

 
 

Надяваме се, че нашите нови книги 
ще направят есента още по-цветна! 

ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 
 

26.05.1885 – 06.10.1960 
 

МОИТЕ СПОМЕНИ 
 

Моите спомени, 
  птици в нощта, 
  скитат бездомни, 
  скитат унесени, 
  вън от света. 
  
Моите песни, 
  скитат без път, 
  блесват нечути 
  в скръбната есен — и 
  пак замълчат. 
  
Моята лютня, 
  писък в нощта, 
  стене прокудена 
  и безприютна 
  вън от света. 
 

НАПРАЗНО ВАШИЙ ДУХ ЛЕТИ 
 

Напразно ваший дух лети 
печални спомени да гони, 
брезите свеждат бели клони, 
и пролетния дъжд шепти 
за упойващите жътви 
сред възродените поля. 
Упоение разля 
над морни сипеи сънят ви. 
И вий разцъфвате едвам 
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с лъчите на лъчиста пролет, 
и ето! — погледи ви молят: 
стъпете в тоя чуден храм, 
душата ми за вас изгражда 
дворци от пролетни мечти, 
там моята радост ви обажда: 
о, приласкайте в тихий здрач 
плачът на сиротната птица, 
ценете нежната трошица, 
която рони тя за вас! 
 

КАТО ДАЛЕЧЕН СПОМЕН  
 

Като далечен спомен гаснат 
пустинни брегове, и раснат 
тревожни сенки в моя път. 
  
Липите шепнат твойто име 
и те зоват, неназовими, 
на любовта в незнайний кът. 
  
Звезда, удавена сред мрака, 
душата тръпне и те чака, 
сама, забравена в света. 
  
А вихром времето отлита, 
и ето, черни мрежи сплита 
пред моите очи нощта. 
 

ТРЕПВАТ НЕВИДИМИ СТРУНИ 
 

Трепват невидими струни: 
тихата вечер мълви. 
Нейният звук ще целуне 
сънните полски треви. 
  
Чуй, вечността ще отрони 
своята първа звезда. 
Тръпна, душата ще гони 
нейната тайна следа. 
  
Скръб за душата! Пленена 
в сънните полски треви, 
сред тишината свещена 
лунния лик да лови. 

НОВА ПОЕЗИЯ 
 

ЗВЕЗДАТА НА ОТСЪСТВАЩИЯ 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 

* * * 
 

Началото –  
от края е пронизано. 
И бъдещето ми се струва 
спомен. 
Във огъня аз виждам пепелта, 
в срещите – раздялата, 
в утрото – нощта … 
И струва ми се, 
че съм вече сянка, 
която броди край брега 
   на вечното море. 
 

* * * 
 

Старите хора – 
старите хора 
  по пейките бели в градината – 
тънки, прозрачни, пречистени – 
слушат унесено зимния полъх в кръвта си, 
късно-есенно се усмихват на слънцето – 
и младостта, 
 затрептяла за миг в светлината – 
не ги връща вече назад, 
а им спомня ангела, 
който там ги очаква сред пътя. 
 

КАМЪКЪТ 
 

Камъкът е този, 
когото животът издишва 
през огнените си ноздри. 
 

В дълбоката нощ 
смъртта му носи отмора 
и надеждата за възкресение. 
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ЗВЕЗДАТА НА ОТСЪСТВАЩИЯ 
 

И никой на света не идва – 
преди да се отвори  
пространството 
  на нечие отсъствие. 
Защото въздух няма да достигне 
за неговия дъх. 
И място във пръстта, 
където да вдълбае 
  свойте стъпки. 
Мълчание на камък и песен птича 
ще трябват за слуха му. 
И късче синьо, 
свободно  
от погледа на всеки друг мечтател. 
 

Там вечер ще изгрява 
новата звезда – 
единствено за него 
в небето ще блести 
звездата на отсъстващия. 
 

ПТИЦИ 
 

 На Пламен Анакиев 
 

Следи-съзвездия – 
как светят бреговете 
с небе по устните смълчани! 
 

А чезнат на крилете белите дихания... 
 

Един копнеж неистов ни опива – 
да се завърнем някога, да се завърнем – 
където птиците сега отиват. 
 
 

* * * 
 

Живият е временно безсмъртен 
  Николай Кънчев 
 
Ах, как любима ми е тази временност –  
чиято сянка расне в предрождението 
и над смъртта витае като вечност! 
 

Люлее полъх всяко утро –  
все тази светлина 
  в безброй нюанси. 
 

Как тихо преминаваме над нощите... 
 

И се докосват 
  краят и началото. 
 

* * * 
 

И ако някога отида там, 
където времето и вятърът угасват, 
където няма приливи и отливи 
и светлината съществува изначално – 
навярно ще седя край спящото море 
с копнеж пак сянката ми тъмна 
   да се очертава – 
онази непокорната, с която 
по пътищата стръмни се изправях, 
и пак да бъде влюбено сърцето ми 
в единственото, уязвимото, нетрайното – 
в това единствено, 
  което отминава... 
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ТРИПТИХ ВОДОПАДИ 
  

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 
Водният прах над водопада. 
Вдишвам го. 
Почвам да падам. 
И тогава…литвам. 
Миг преди да стана вода. 
Въздухът, когато се раждаме. 
Вдишваме го… 
 

02.08.2009 
 
 

** ** ** ** 
НИАГАРА. Понякога зимното небе измъква от 

чудовищните маси вода 
бяла завеса, в чиито застинали гънки затихва 

прочутият водопад. Тръгваш от дъното, където 
всяка форма е разбита − една каменна чаша с 

аморфност, стаила очакване за всемогъщата 
десница на съзиданието. А 

над теб е спрялото време, един осъществен 
вик на безсмъртните устни: 

О миг, поспри… 
И…тръгваш нагоре − крачка след крачка, миг 

след миг, струи време 
след струи време…Докосваш с поглед бялото 

едноцветие на спрялото 
време като дар да го видиш, да го почувстваш 

не само с мисъл, да съзреш 
и себе си. А стъпките ти – с подхлъзване, с бо-

язън да погледнеш надолу, 
или по-точно назад, не спират. Две частици 

страх, родени от слиянието 
на нагоре и назад съпровождат последното ти 

усилие , за да се видиш лъч 
от поглед на огромно синьо око към бялото 

снежно легло под него. 
Това е мигът, преди да станеш ти. 
 

Niagara, 2018 
** ** ** ** 
Водопад − съборена вода. 
Така е и в живота − вървиш, 

спокойни стъпки, равен ден; 
време като гладък пясък 
нещо на нозете ти шепти. 
А после − всичко чезне изведнъж; 
за миг си като Бог над пустотата. 
Времето с дъха пропада, прелиташ 
край недокоснати с ръка скали; 
удар подир удар те разбива, 
чезнат форми; словата свиват се 
в едно. Звук утроба ще роди. 
Мигове летеж − не можеш 
даже нещо да запомниш, да съзреш. 
После всичко спира, изсипваш се на куп. 
Търсиш нещо да се хванеш, да се събереш 
отново цял, макар да продължава 
грохота отгоре да извира. Дар е 
ако кротост над теб като небе стои. 
После, разкъсана на милиарди капки, 
пак водата се събира. Нявга 
ще можеш ли да разбереш формата, 
 

която отново те намира? 
И все така започват нещата отначало − 
вървиш; спокойни стъпки, равен ден ... 
 

И нивга водопадът не замира ... 
 

28.04.2013, Девин,  
Водопадът Самодивското пръскало 
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ЕПИГРАМИ 
 

БОДИЛ РОЗИН /КИРИЛ НАЗЪРОВ/ 
 

УПРАВЛЕНИЕ И ВЛАСТ 
 

Апетитът с лапане нараства…     
Ала истината е такава:    
едно е да се властва,    
друго – да се управлява държава! 
 

НА ДЪРЖАВНАТА ТРАПЕЗА 
 

Удари келепира: 
пи водка, кола, бира… -   
колабира! 

 

ПОЛИТИЦИ-ПЕРАЧИ 
 

Додето са на власт   
перат парите     
заграбени от нас. 
Ако изпаднат от игрите    
и в кризи,     
перат кирливите си ризи. 
 

УСЛОВИЕ    
 

Ще повярвам, мили хора,  
че в държавата ни има ред  
и че тръгваме напред,   
когато видя във затвора  
поне един    
престъпник-властелин…  
Амин!   

 

 БЕДСТВИЯ    
 

- Връхлитат ни вихрушките…    
- По-страшни са върхушките! 
 

БОКЛУКЧИЙСКА 
 
Може някак да се справим   
с чуждестранните боклуци във чували, 
но с нашите политбоклуци –  
едва ли!! 
 

НЕСУБСИДИРАНО ОБОБЩЕНИЕ 
 
Всички спорове, дебати… 
   фарс са,  
ясна е партийната изгода:  
колко повече от олигарси,  
толкоз повече и от народа 
/наричан в случая държавата/,  
когото скубят здравата!  
 

УСЛОВИЕ 
 
За да станеш Воs,  
достатъчно е да си прост и   

бос  
по съответните въпроси. 
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ДА ПОМНИМ 
 

ВЕСЕЛКА КЮКОВА 
 

ДА ПОМНИМ 
 
След време ще си спомняме кошмара  
на тази зима с пусти сиви улици, 
заспали къщи, онемели гари 
и пълни с страх и пустота улуци. 
 

Като във филм със зомбита – мъртвило 
и само рупорът на всички медии - 
статистики за сатанинско жило 
за хиляди животи нейде сметени. 
 

Невидимото зло по булевардите 
зад маските с очи навън извърнати, 
вратите с сенките на бодигарди, 
опашките от хората посърнали 
 

на два-три метра в себе си зазидани 
в стремеж да оцелеят, да ги бъде. 
Дори довчерашните популярни исполини 
на подозрителност и самота осъдени. 
 

Ще помним листите на пукащата пролет 
и пъпки на човечност поизтрита, 
неистовият ни стремеж за полет 
за хапчица от слънчевата пита. 
 

За песните разтърсващи балконите, 
които през пространството се сливат 
отприщени, разплискани, догонени 
над клонките на сватбената слива. 
 

Ще помним как надеждата открехнала 
вратите на добрата наша същност 
се втурваше със смях напред през времето 
буквално всеки срещнат да прегръща. 
 

Как пролетта не прецъфтя навън напразно 
а ароматът врасна се в душите, 
Как сивият ни ден бе станал празник, 
разбил на суетата ни вратите. 
 

Как вярата, че утрото е близо 
отвъд статистиките мрачни и страха ни, 
роди герои в много бели ризи 
и бяхме заразени от духа им. 
 
Ще помним! Но се моля фанатично 
да си останем голи и раними, 
свалим ли маските на време драматично, 
да бъдем нови по сърце и име. 
 

В ДЪЖДОВНА НОЩ 
 
Там под дъжда по мокрите павета 
един самотник броди във нощта. 
Цветя поникват в стъпката му лека 
и две премръзнали от влагата врабчета 
в дланта му шепнат несънувани неща. 
 
На ъгъла протяга просяк шепа. 
Самотникът до него сгъва крак 
и дума ласкава вместо монета 
споделя, а в очите обич светва 
стократно по-богата от петак. 
 
А просякът полека се изправя. 
Недъгът му се стапя и светлик 
под дрехата му дрипава изгрява - 
надежда пламенна като жарава 
а в нея бледия на госта лик. 
 
В прозореца отгоре сянка ляга 
две сенки в свада злостна – глъч и вик. 
Ръка към тях самотникът протяга 
сълза внезапна гърлото му стяга , 
и сенките прегръщат се след миг. 
 
Сирената разцепва тишината 
припряни стъпки, изстрели и звън 
едно момче, простряно на земята 
крещи закани ядни за отплата, 
но после трепва и замира като в сън. 
 
Зад раменете твърди със пагони 
зад плячката изпусната в калта, 
самотникът омразата прогони. 
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„Прости ми моля те!“ разкаяно пророни 
момчето и смирено зарида. 
 
Дъждът барабани, а по паважа 
потоците се сливат във река. 
И няма кой на скитника да каже: 
„Ела на топло в моя дом!“ И даже 
заключва всеки входната врата. 
 
Единствено едно детенце в мрака 
ръце простира в тъмното стъкло, 
прегръща го като подарък чакан, 
отваря сърчице с усмивка плаха 
и там на топло му реди легло. 
 

СКРЪБТА НА ПОЕТА 
 

ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

НА ПОЕТА, В СКРЪБТА 
  
    За нашата участ 
  
Нощта 
е само черно огледало 
на скръбта. 
В душата ми 
струи 
нестихваща печал… 
  
Нощем 
идват в главата ти 
трепетни, 
странни слова. 
Като дивни хорà 
се извиват 
в душата ти. 
  
Мъката – 
цялата 
в тях изливаш. 
За илюзии мъртви, 
надежди излъгани. 
За земята ни – 
смазана! 
Хората – 
живи погребани. 
За подлостта. 
За скръбта! 
  
И стремително 
в ярост 
понесен, 
ти питаш: 
„Къде си, 
танц безумен 
на нашата участ? 
В живота ли, 
горестен 
вихриш 
или страстно прегръщаш 
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и тласкаш 
в смъртта?“ 
  
А нощта 
ти отвръща 
с безмилостно ехо: 
… безумен… 
къде си… 
танц в живота… 
и танц в смъртта… 
  

В СЪНЯ НАД ПРОПАСТТА 
  
Денят е сън. 
Сънят е ден. 
Кошмарът – 
винаги със мен. 
  
Отчаян вик! 
Отчупена скала 
над теб 
чудовищно виси… 
Безкраен миг. 
Напразно търсиш 
с пламнали очи 
Всевишния – 
де те спаси 
от гибел в пропастта. 
Излишна е 
надеждата дори 
за бърза смърт. 
Тук милост няма! 
  
Ужасèн, 
ти виждаш само 
как в нощта, 
зловещо черна, 
с гняв 
скалите се откъртват… 
  
Изведнъж – 
животът ти по чудо 
е спасен! 
Но радостта – 
във теб, 
около теб, под теб – навсякъде 
е мъртва. 

Като змия боа, 
в гърдите впита, 
мъката тежи. 
От болка 
ще се пръснеш! 
  
Долу  
хиляди се гърчат… 
Майчица България 
в конвулсии лежи. 
  
стиховете са публикувани в стихосбир-

ката на Иван Бързаков „В съня над 
пропастта“, изд. „Сиела“, С., 2011 

 

МЪРТВИЯТ ГРАД 
 
На моята родна София 
 

„Всичко е преходно, вечна е само скръбта.“ 
 

Заспал е градът – като мъртъв… 
Потънал във черна измама. 
Прокълнат. 
На радости искрени извор пресъхнал. 
Земята безплодна – без корен, без сок… 
 

Отлетели, 
колите замряха. 
Звездите в душите 
отдавна ги няма! 
И светлините са занемели – 
почти. 
Като в някаква призрачна драма, 
в която 
са гръмнали Бог 
и го чакат 
в уплаха 
всеки миг 
да издъхне… 
 

Едва ли, 
обаче, са всички заспали. 
Не вярвам! 
Не спят 
и не могат децата му скръбни. 
В канавката – 
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сгърчил се просекът! 
Оня, дребният старец, 
с лицето на восък – 
припаднал зад лавката. 
(Днес не е нищо продадено). 
Горе – жената, 
с чело като пещ, 
напразно се моли, безмълвно нарежда 
в студената стая, без свещ, 
бащата намръщен 
да намери работа, 
защото във шкафа е всичко изядено. 
… синът, загубил всякаква надежда, 
вторачил се в бутилката вино 
на масата, със смъртоносни хапчета. 
… детето 
в съседната къща – 
с родители в чужбина – 
което 
лежи с очи отворени и празни… 
И глутница освирепели кучета, 
кой знае от кого подучени, 
които вият тук. 
Подушили 
трупа на гладния, 
издъхнал някак си „случайно“ 
в огромния контейнер за боклук. 
На който никога не кацат птичките. 
 

Отчаян вой! 
Пороят 
дойде ли – 
земята да измие – 
ще се издавим всичките… 
Моля, запалете свещичка 
за нас, за големия град! 
За упокой. 
 

КАМЪКЪТ 
 

Не всяко разсъмване е разсъмване. 
 

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

 

Студена до болка – 
нощта на света. 
 

На хоризонта 
съмването свети. 
Като стоманеното острие 
на нож… 
 

ЧАСТИЦА ОТ БЕЗКРАЯ 
 

Поезията – това не са стиховете. 
Поезията е тайнството отвъд стиховете. 
(из “В съня над пропастта”) 
Аз съм вятърът, 
който удря клоните безмилостно. 
Аз съм в дъха – 
затаения дъх на мечтателя. 
На поетите мъртви 
в гласа! 
На пожертваните. 
Аз съм кръвта, 
която 
напоява земята. 
Опложда скръбта. 
Ала аз съм и розата. 
Разцъфтялата роза. 
Радостта 
и надеждата, 
която 
утрото шепти… 
Защото всичко в мен – 
и болката, копнежа за разплата – 
прошката, която времето отмерва, 
зная, 
и милостта – 
завинаги си ти! 
Във всичко и във всекиго 
си ти… 
Частица непомерна 
от безкрая. 
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УГАСНАЛО СЛЪНЦЕ 
 

ИВАНКА ПАВЛОВА 
 

* * * 
 

И се превърнах сякаш  в нощна птица. 
На своя остров пребогат 
събирам със възторжени зеници 
нектар от всеки земен цвят. 
 

В ръцете си калинка нежна вземам. 
Съзирам грозновата твар, 
която бих презряла преди време, 
а тя за някого е дар. 
 

И в най-големия си враг откривам 
неподозирани страни. 
И ставам по-добра, по-милостива – 
и дума може да рани. 
 

Прочитам най-случайно чужда книга, 
но скромната ѝ красота 
до небесата сякаш ме въздига, 
лекува всяка суета. 
 

Невероятно точно е нарекъл 
„тръстика мислеща” Паскал 
творението божие – човека. 
Бог само нему реч е дал. 
 

УМЕРЕНО ПАДЕНИЕ 
 

Споразумял си се така с душата си: 
умерено да лъжеш и крадеш, 
да поизмамиш чуждия и брата си, 
но не съвсем – навреме да се спреш. 
Да се усмихваш с юдинска усмивка, 
но ако трябва, да подложиш крак 
и част от всяка чужда придобивка 
да става твоя. Да не си глупак! 
И ти очи за хубавото имаш: 
с костюм и с връзка, с куфарче дори, 
но званийце ти е необходимо, 
нали си мъж достоен – с власт, с пари. 
Такъв ще си останеш за децата си. 
Какво си вършил, знаеш само ти. 

Е, някой малко повечко изпатил: 
нали е жив – все пак ще се свести. 
Познаваш правилата на живота. 
Почти почтен, без чувство за вина, 
печелиш слава, постове, имоти 
и грабиш с мярка своята страна. 
 

* * * 
 

За някого угасва слънцето. 
А то, усмихнато и лъчезарно, 
и днес, и утре ще обгръща 
с любовна ласка цялата земя. 
Почти е видимо как плъзват 
във всяко стръкче соковете бистри 
и звънват цветните камбанки 
на ранобудните цветя. 
За някого угасва слънцето. 
И в нечии попарени сърца 
ще се засели подранила зима. 
„Така било е и ще бъде”, 
но не лекува и не утешава 
студената непроменима истина. 
Статистиката само ще прибави 
към цифрата, чудовищно голяма, 
коректна и бездушна единица – 
един живот, една вселена, 
един непретворен в слова роман. 
 

БЕЗДОМНИКЪТ 
 

Той гали две бездомни кучета 
със същата любов, с каквато 
би галил малките си внучета, 
но на бунището запратен, 
гладува често, а понякога 
с шише ракия във ръката 
се скита, без да се оплаква, 
приел: „Такава е съдбата…”. 
Къде нощува зиме, лете? 
Какво му служи за утеха? 
Отдавна мръсна и безцветна 
е овехтялата му дреха. 
И него майка е родила. 
И него го боли душата. 
От хората очаква милост, 
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от Бога – чудо да му прати. 
Така живее. Докога ли? 
Ще бъде някой ден намерен 
умрял в купчината парцали 
на уличната си постеля. 
Сега събратята си гали, 
съчувствайки им, че е зима, 
готов коравия си залък 
да сподели, ако го има. 
 

СЛАВЕЙ 
 

Като среща с любим 
чакам пролет при нас 
песнопоецът мил 
да се върне отново. 
И опива слуха 
нежнотрелият глас. 
Тих любовен копнеж 
буди страстният повик. 
Подир цветния ден 
засияват звезди. 
Спят треви и води. 
Спи човекът. Тогава, 
в плен на сладки мечти, 
с пълни с нега гърди, 
този мъничък маг 
песента си запява. 
И се случи веднъж – 
много близо дори – 
да дочуя как друг 
на зова му отвръща. 
Как звуча до зори 
този лунен дует 
в поднебесния храм 
над смълчаните къщи! 
Пак е пролет. Април. 
Чакам скъпия гост 
в моя краен квартал 
отдалеч да се върне.  
Уж е скромен певец, 
а живота ни прост 
в празник много красив 
може той да превърне. 

ПЪТ КЪМ СЕБЕ СИ, ХАЙКУ 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

*** 
път към себе си 
цял живот се питам 
коя съм 
 
*** 
у дома съм 
поздравяват ме и 
детските играчки 
 
*** 
неочаквана среща 
в обратна посока 
си тръгна жената 
 
*** 
цъфнали люляци 
все по-лилави са върховете 
преди свечеряване 
 
*** 
цвят от невени 
жълти отблясъци 
по стъклата 
 
*** 
в пукнатината 
на стария сипей – 
самотен еделвайс 
 
*** 
спортно състезание 
карат се фенове 
пред телевизора 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2020 

 

28 

 

*** 
късно лято 
слънчогледи и мирис  
на треви 
 
*** 
бяла луна 
оглежда се в очите  
на котката 
 
*** 
пълнолуние 
фенерите в парка 
светнаха 
 
*** 
черна котка 
пресича улицата 
разбягаха се хората 
 
*** 
шум от прахосмукачка 
неми сцени 
по телевизора 
 
*** 
майка ми старее 
походката й все 
по-бавна 

ПЕЙЗАЖ НА СПОМЕНА 
 

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ 
 

1. 
 

главната улица 
тълпи от народ 
вляво и вдясно банки 
конкуриращи се за пари 
тълпи от народ 
а аз се борех за здраве 
 

2. 
 

планина 
сочни зелени върхове 
отгоре кристален лазур 
и пухкави бели облаци 
и проповеди 
за здравето 
семейството 
и края на света 
и жени 
Стоянка 
и другата Стоянка 
Мария 
и Севим 
 

3. 
 

море 
плаж 
и плажно олио 
госпожата не издържа 
и ме намазва с него 
проповеди за здравето 
и среднощни разговори 
на женени мъже 
с млади момичета 
и Пламена 
но не 
трябва вече да се работи 
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АЗ СЪМ ТОЗИ, КОЙТО… 
 

ЙОРДАН ДАМЕНСКИ 
 

ГОРКИЯТ ЧОВЕК 
 

Не правете от Смъртта 
трагедия, 
защото трагедия е… 
самият Живот. 
А това, дето плачат 
не за живия, 
а за умрелия – 
си е чиста комедия. 

Додето страда, 
додето тъгува… 
поне веднъж 
за живия кажете: 
„Горкият човек!“, 
„Горкият мъж!“… 
Че умре ли веднъж, 
той вече не чува… 

 
Las Vegas 
 

СЪРЦЕ 
 

Ще те поизлъжа насила, 
сърце, 
колкото и да не искаш. 

Нямаш крака, 
нямаш ръце, 
къде ще отидеш – 
ще се предадеш… 

Аз съм този, 
който избира, 
който решава. 
Колкото и да протестираш, 
кой ще те утеши? 

Ще те поизлъжа насила, 
сърце… 

Аз съм този, който греши… 
 

МАНТРА ЗА ЗДРАВЕ 
 
Няма Бог, няма Дявол - 

в небето! 
Всичко е тук, 

на Земята... 
Има грижи и нужди, 

скръб и проблеми; 
лукавство, коварство 

и лицемерие... 
Има радост, любов 

и нежност... 
Воювай смело, 

спри да се молиш!- 
Не си затваряй  

душата, 
не си измъчвай  

сърцето!.. 
 
Повтаряй си често: 

Аз искам, аз искам! 
Каквото поискаш - 

ще стане! 
Искай силно - 

с могъща воля. 
Разчитай на шанса... 

и риска!.. 
Отивай там,.. 

където желаеш. 
Обичай 

силното чувство... 
Решавай смело, 

без да се колебаеш! 
 
Не се страхувай!.. 

Животът е Изкуство!.. 
 
Повтаряй си често/ 

Аз мога, аз мога!.. 
Затова имаш  

Свободна воля! 
Каквото имаш - 

това ти стига! 
 
Не вярвай, не вярвай, 
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когато те лъжат! 
Не дава Господ, 

Човек си дава... 
Не Ти - 

Духа си издигай! 
Когато те хвалят - 

ти се съмнявай... 
 
Повтаряй си често: 

Аз искам, аз искам! 
Каквото поискаш -  

ще стане! 
Каквото поискаш - 

ще стане! 
Повтаряй си често 

Аз мога, аз мога 
Избирай смело 

всяко желание, 
избягвай 

всяка тревога! 
 
Не търси гордост, 

не чакай слава... 
Който е болен - 

значи е слаб... 
Който е силен... 

Той побеждава!!! 
 

ЗНАМ 
 
Знам, че нищо  
 няма смисъл, 
а ние му придаваме 
такъв! 
С храбростта 
и щедростта, 
с честността 
и съвестта... 
 
Знам, че никой 
не чете стихотворения, 
ако не търси 
утеха, 
наслада, опит, поука... 
съвест. 

 
ЗНАМ, че напразно 
проливаме кръв 
в безсмислени 
революции 
и проваляме 
живота 
на собствените си... 
внуци! 
 
Знам, че всичко, 
което съм писал, 
няма никакво значение, 
додето друг... 
не го прочете!.. 
 
"Знам, че нищо не знам" - 
казва Сократ. 
Каква безгрижна... 
мисъл! 
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ДАЛИ ТОЛКОВА 
 

МАРИН МАРИНОВ 
 

ДАЛИ 
 

1 
 

Не мога много да говоря за моето безмълвие. 
Издишах думите си от корабния нос, 
сурови, недокоснати от смисъла, 
когато са събрани заедно и се търсят   
   една със друга, 
както равни части в чистата хармония. 
Сега морето ми изглежда по-синьо от преди, 
но може и така да ми се струва, 
защото слънцето клони на запад и към хоризонта 
острите вълни тъмнеят. 

 

Ако кажем нещо, никой няма да ни чуе, 
ако питаш нещо - кой ще отговори! 
Ръцете ни сами вършат обичайната си работа – 
прикърпваме една след друга мрежите,  

боцманът притяга такелажа, 
само къдрокосото момче от Тракия 
дяла на кърмата белия си ангел от липово дърво, 
вече седмици наред, и все не го завършва. 
Само то припява за една река, 
жълта подир дъждовете, бяла като козе мляко  

призори, 
ласкава по обед. 
Мълчим, когато рибите се мятат нощем  

върху палубата, 
мълчим, надвесени над обедните канчета, 
мълчим при буря по койките във кубрика. 

 

Дума само, даже звук 
и ще изгубим посоките за вкъщи. 

 
 
2 
 

Не мога много да разкажа за моето безмълвие, 
за думите, прииждащи отвсякъде,  

за тяхната подредба 

и предназначение. Мога само да говоря за места, 
където са ме водили, местата за молитва 
и за приютяване, където там със сигурност  

някой ще те чуе, 
там може всичко да разкажеш, без да се присмеят. 
Такова място има винаги – моето място,  

твоето, нашето, 
затова, 
нека да остана тук, подпрян на тази  

цъфнала акация 
пред ослепялата си къща. 
Нека да разгледам времето във нея, простите му 
форми, 
прозорците, в които се е плъзгала мъгла 
и е оставила следата си; 
да разнищя през клепачите си фибрите  

на светлината 
в красивото цъфтене на увисналите гроздове - 
полюшват се със вятъра и тази пролет, 
пристигнал от земите на бащите ни,  

на техните бащи - 
бели ветрове, бели ризи, уханията южни 
в тласъците на кръвта. 
Нека да разгледам просто времето, не това, 
което разпознаваме 
по безразличните му белези в сезоните, 
дори да кажа – по метаморфозите на естеството, 
все едно е. 

 
3 
 

Ако бях се вслушвал в шепотите на сърцето, 
в онези гласове на влажна пръст и корените на 
треви, 
потънали във нея, със сигурност е можело 

 да поговорим 
за счупените керемиди и пробитите улуци,  

сега разбирам – 
не са ми вече толкова неясни 
загадъчните линии върху дланта 
до върховете на опипващите пръсти. 
Годините минаваха с иглата във ръце,  

със скъсаните мрежи, 
опознах въжетата, всички възли - шкотов, прав 
или кръстовиден… 
Палубата се люлееше и нощ, и ден, 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2020 

 

32 

 

усмихваха се мрачно далечни брегове, излитаха 
делфини, 

друг път – бели градове с пристанищните ка-
зина, 

(музика, гирляндите, китайските фенери), 
обагрени в червено 
от залезното ни пристигане; а къщата ми, къ-

щата старееше - 
от ден на ден потъвала в пръстта, 
от ден на ден потъвала в пръстта 
и замислената фигура на хълма, с коси, достиг-

нали земята, 
с лице обърнато към преминаващите кораби. 
 
Дали си струваше морето, дали, защото друго 
не можехме да правим. 
 
първа публикация в е-списание „Нова асо-

циална поезия“ 
 

ТОЛКОВА 
 

Толкова се старахме в труда си: 
свличахме камъни в летата от горещите кариери с 
бащите си, 
возихме пясъчни плочи от брега до морето,  

издялахме воденични 
кръгове за мелниците си, докарахме и жълта пръст 
с ръжанка 
за тухлите и построихме домовете си на завет, 
с изглед към залива; 
научихме после децата си да зариват семената в 
топла пръст,  
да шият мрежи и да остават нощем 
с лодките в морето. 
Гробищата бяха още празни, 
само няколко побити камъка с непознати знаци. 
Толкова се старахме в труда си,  

какво още можехме да направим? 
Сега гледаме кормораните  

от палубата на "Утринна звезда" 
как сушат крилете си, накацали върху скалите - 
този бриз на зазоряване, който ни отнася навътре, 
упорит в следобеда и милостив,  

като ни връща към брега; 

понякога прелитат сини пеперуди 
из хвойновите храсти покрай дюните,  

друг път мислим 
за небесните гори, далече в планината,  

откъдето носехме 
смолисти борове с дялана кора, да се сушат  

под навеса за лодките, 
мислехме си за горите в планината, 
където върховете им подпират свода  

да не падне на парчета. 
И все пак, да имаше някой да се помоли  

вместо нас, 
изглежда сме забравили напевите  

за моление в умората, 
("сестро, ти която държиш възела на ветровете 
в едната си ръка,  

а в другата въжето на камбаната…"), 
и ако понякога палехме свещици в параклиса, 
то беше за опрощение на гнева и страховете ни, 
за надеждата да вдъхнем свежест в голите тела, 
които виждахме понякога във пяната на заливите, 
премятани върху чакъла от вълните, 
мъртви, бели от солта, 
да опознаем мъката и яростта на тъгата по-леко, 
все едно е 
кой ще каже на младите още сърца,  

че тялото линее. 
 
*стихотворението е спечелило литературен 
конкурс в Атина, Гърция 
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НЕ ЖЕНА 
 
НАДЕЖДА РАДЕВА 

 

Стоенето до мъртъвците ни придава 
важност. 

 

На Теб 
 
1. 
 

Заслушан в туптенето на сърцето ми, 
казваш, че бие странно... 
Не ти идва наум, че можеш да разчетеш ударите, 
ако си наясно с морзовата азбука, примерно. 
После, загледан в очите ми, ти се струват палави, 
тоест – не съответстват на замисленото ми сърце... 
Откриваш челото ми (изпод косата), 
защото „точно така съм красива”... 
Изследовател ли си или мъж, 
който иска да бъде обичан? 

 
Други мъже (преди теб) 
умееха да се наслаждават на хармонията: 
от извивките на гърдите през цвета на очите ми 
до къдриците над лицето. 
Ето така се печели любов!... 
Всички задълбочени анализи са досадни (на же-
ните) 
и се отърсваме от тях по възможно най-бързия на-
чин. 

 
 
2. 
 

Ти не си от мъжете, които се влюбват до лудост. 
Ти си от тихите страстни мъже, свикнали първо да 
страдат: 
два метра квадратни земя си откупват 
и я ограждат с циментов бордюр. 
Плевят я напролет,  
обикновено около Черешова задушница. 
Запазено място за посещения. 

Но непременно се ходи сам... 
Ти не си от мъжете, които се влюбват до лудост. 
Ти си от тези, които обичат 
веднъж. 

 
 
3. 
 

Усмихна се, когато твой приятел 
дойде на уговорената среща, 
седнахте рамо до рамо и показахте, че сте близки. 
Усмихна се, но нямаше какво да му кажеш. 
Неловко ти стана, забелязвайки, че е пътник. 
Всичката проза, която години наред ви разделяше, 
сега натежа, но ти (със силните си рамене)  

я понесе... 
И се почувства важен, 
защото трудно се срива другарството. 

 
 
4. 
 

Бих искала толкова много неща да ти кажа... 
Ако знаех,  
че няма да минат като летния вятър (без полъх), 
ако знаех, че някакси ще те докоснат... 
Ти четеш по очите ми. 
Но отвътре не вярвам. Истински ли са? 
Или драскотини – част от тялото? 
Тези очи и тези ръце, стъпалата ми, кожата, 
бялото ми излъчване вечер, неравностите 

по лицето... 
Всеки щрих, несъвършено създаден,  

те впечатлява, 
но ТОВА не съм аз! 

 
Друго бих искала да ти кажа: 
ако можеш да четеш не по ударите на сърцето, 
а по нежните ми струни леко пръсти да приплъзнеш 
и смирено се въздигнеш  

(да напуснеш свойто място), 
ако можеш да говориш – искрено –  

пред светлината, 
ако можеш да се молиш (че молитвата е свята!) – 
аз ще бъда там, във тебе – не в пръстта,  

а в синевата, 
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като капчица от НЕГО (би могъл да ме изпиеш)... 
Аз съм твойта сила нежна – 
позволи си да я имаш... 

 
 
5. 
 

Между имейлите и скайпа, 
ежедневно в есемесните разговори, 
освободени да пътуваме  

(ако има гориво в колата ни), 
препънати от мисли и политащи в мисълта си, 
очакваме, че ще ни има (правим схеми за лятото), 
пием бири и се целуваме, спорим за клюки мръсни, 

децата ни ни изненадват,  
сериозните връзки ни объркват; 
чудим се как по-бързо да станем съвършени, 
ако може с магическа пръчка да се събудим –  

обновени; 
дали сме щастливи – не ни интересува, 
светът е загиващ, дайте да флиртуваме! 

 
Превъзмогваме разстояния, но се делим на полове 
– 
на мъжете – състояние, на жените – любов, или? 
Ако прочетем дебелите книги,  
ако запомним препоръките, 
ако веднъж седмично ходим на фитнес 
и на йога (за да не луднем), 
дали ще можем изобщо някога 
да остареем от ангажименти, 
както и да е! Да започваме отначало 
просто нямаме време... 
Но защо отричаме, че това сме ние –  
непознатите в огледалото? 
Накъде отиваме (днеска, утре...),  
май имахме други планове?! 

 
 
6. 
 

На края (на живота) дори не вярваме, че е било, 
че толкова бързо е минало всичко 
и колко спомени са останали (за какво) 

да ни боли, че достойните все ще ни липсват. 
Вярваме (ли?!), че са на друго място – 

по-добро и... завинаги. 
Едно трябва със сигурност – 
да благодарим, че ги е имало. 
 
...................................................... 
 

Трудно се тръгва оттук, грешките не ни пускат. 
Стоим на прага и се чувстваме важни. (!) 
Участваме в преброяването –  

колко милиарда сме вече? 
(Ха, ха – всяка секунда числото се сменя...) 

 
Затова – не се сърди, 
не ме карай да се чувствам виновна, 
че притискам мъжките ти гърди  
(когато насън неспокоен си), 
че толкова много топлина искам от тебе да взема  
(не друго!). 
Ако имаш сили да понесеш – не жена – 

  твоята нежност 
ще бъда! 
 

Поемата е публикувана в стихосбирката 
на Надежда Радева „Не жена“, 2014 
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СЛЕД АДА НА ДАНТЕ  
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

НА ИТАЛИЯ 
 

Един приятел 
ми прати 
албум със цветя. 
От Италия. 
Телефонът запя 
с гласовете 
на толкова влюбени. 
И веднага видях 
на театъра 
прашната сцена 
и онази тераса – 
с нацъфтели във розово 
градински бергении, 
Жулиета, 
затворена вкъщи 
с бавачката, 
и Ромео, избягал 
от нощната стража... 
Днес Италия плаче, 
Италия страда, 
а цветята във розово 
по балконите пеят. 
Всяка педя земя, 
историческа сграда, 
площад и градина, 
всички гълъби и камбани 
се молят за нея. 
Тя е споменът в мене 
за една Жулиета, 
за целувка във тъмното, 
тя е рана в сърцето 
и стих в песента 
на поета. 
След ада на Данте 
винаги следва 
разсъмване... 
    

ОЧИТЕ МИ ПРЕСКАЧАТ 
 

Очите ми прескачат 
по празните тераси  
на квартала. 
Улавям сърцебиене,  
високо кръвно, 
на щастието отмаляло  
пулса. 
Усмивките ни днес  
са болни, 
поставени под карантина. 
А пролетта  
внезапно е заминала 
със актуален пропуск  
от работодател. 
Довчера си е бъбрила  
с комините 
и даже им е обещала  
щъркели, 
а днес оставя зимата  
да ни лекува 
със белите престилки  
на пъртините, 
където все по- рядко  
някой стъпва. 
Очите ми прескачат  
през алеите 
на парка  
и кварталните градинки, 
прегърнали със сняг  
пързалките, 
на люлките се залюлява  
вятърът, 
а клончетата цъфнали  
на сливата 
мобилизират  
всичката си обич 
и вярват в силата  
на общите си корени. 
Затворени са ми очите вече. 
Аз се превръщам  
в нежен сливов цвят 
през снежна вечер. 
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СОКОВЕ 
 

Бавно отделяме 
своите сокове, 
пуснали корени 
сред панелите. 
Довчера мълчахме, 
днес вече говорим, 
създаваме свят 
сред застоя. 
Ти казваш: „Ще бъде!“ 
Аз паля свещица 
и я слагам на масата. 
Ти подреждаш грижливо 
моите спомени: 
лицето на мама 
изгрява в прозореца 
с лехите на село 
и доматите-  
крехки планети, 
които се люшкат 
във своите орбити 
като малки слънца, 
сътворени  
с човешка ръка. 
После четеш 
(изненадващо и за мене) 
притчата на Исус 
за хлебното зрънце. 
„Къде ще го сеем, 
любими?“ 
„При болката“ - казваш. 
И за пръв път 
от толкова време 
се смеем. 
 

ВРЕМЕТО 
 

Натъпка ни времето 
дълбоко в джобовете си, 
прибрахме глави 
от звездите. 
Някой забрани 
всички простори. 
Един хоризонт 
избяга във тъмното, 

качи се полека 
по стълбите 
и клекна пред нас 
като куче 
в очакване да го разходим. 
Но Рапунцел и принцът 
стояха във кулата, 
обикнали самотата си. 
Очите им свикнаха 
с паяка на стената, 
пръстите рисуваха 
сърчица по прахта. 
Хоризонтът на стълбите 
скимтеше, разкъсван 
от своите копнежи, 
но ние не искахме вече 
да търсим врата... 
 

ЛЯТОТО 
 

Лятото ще съблече от мене 
дебелите, прашни мисли, 
сложните изречения, 
съставните глаголни сказуеми, 
дето предпазват ума ми 
от студа, дъжда и мъглата, 
от настинката, бронхопневмонията, 
всички вируси и бактерии. 
Лятото просто ще дойде 
и ще намери верния тон на трелите, 
ще свали от гърба на земята 
кожусите, палтата, шинелите 
(и твоя мъжки балтон, 
дето обичам да нося, 
макар че е тежък и сив, 
и вече протъркан на лактите). 
Денят ще е бос и щастлив, 
а косата му- вързана с ластиче, 
за да не я разпилее вятърът. 
Обули белите гуменки, 
в които сме намерили пясък 
от плажовете предишни, 
ще си помислим: „Господи! 
Благодарим ти, че знаем да дишаме!“ 
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УТРО 
 

Утрото кротко премина през стаята 
и остави ясни следи. 
Погалих трептящите слънчеви зайчета 
по латексовите стени,  
после седнах на килима- не по средата,  
а малко вдясно,  повече към вратата. 
И успях- слънцето ме огря. 
Беше някакво ново усещане  
за съпричастие с нещо,  
до което никога не достигах, 
бях часовников механизъм с батерия 
и усещах как денят ме зареждаше 
със енергията на своите кратки минути. 
После слънцето се пречупи във ъгъла 
и изтече - моят суров жълтък от вчера 
в празната пластмасова купа. 
В зениците ми просветна последна 
спасителна нишка- паяжина въже 
за моята изстрадала мисъл. 
 

ЗАВРЪЩАНЕ 
 

Завръщат се 
зимните думи 
в гардероба 
на моите мисли. 
Поотърсвам ги 
от снега, 
стоплям в прегръдка 
премръзналите. 
Вадя ги по столовете 
и ги слагам да седнат. 
Ще си говорим 
за времето,  вирусите, 
мъглата  
в душата ми,  
дето кашлям от нея. 
Каня думите 
да вечеряме. 
Довчера мислех,  
че са изгубени,  
днес всичките 
са при мене, 
да ми напомнят 
за Оня път,  

дето ще тръгна 
след време, 
а думите целогодишни 
ще засея в света 
като семе. 
 

ЩЕ РИСУВАМ  
 

Ще рисувам 
на твоята възглавница 
лицето на моето време, 
от сутрин до вечер заето 
с нещо толкова делнично: 
кафето в различните чаши,  
лекарствата ми за кръвното, 
всеки път по малко се плаша 
от тостера, дето гръмна. 
Ще изпера лошите сънища, 
ще ги пратя в реката вълшебница, 
та по вода да ни тръгне. 
Ето, пускам пералнята. 
От този лук парят очите,  
наострил си ножа, рекламния, 
тънката кожа на пръстите 
кърви върху порцелана. 
Ще си свалим ли маските, 
като сядаме на вечеря,  
или ще бъдем пак същите- 
все с проблемите си от вчера? 
И тогава ще можеш да видиш 
бръчиците от тайния смях,  
умората между веждите,  
зачервения нож на очите. 
Гилотината на устните 
всяка минута отсича 
напъпила в мрака усмивка. 
Тя пада върху покривката- 
крива, размазана щампа... 
Черно- бялото е погълнало 
твоята удобна възглавница. 
Още не си се събудил. 
Аз пазя цветни боички 
от едно припомнено лято,  
ще ги подостря всичките, 
ще рисувам лицето ти бяло. 
Точно като моето – 
ще гледам във огледалото. 
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ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 
  

РОСИЦА КОПУКОВА 
 

ЖИВЕЯТ МИ СЕ ДВА ЖИВОТА 
 
Живеят си се два живота 
на тази хубава Земя, 
но с колко мъка ще пребродя 
във раницата на гърба, 
пресичайки през две епохи 
и много още чудеса, 
ще гледам бури съдбоносни 
и болка в хиляди лица. 
Живее ми се и това е, 
но не във този кръговрат, 
душата ми пак ще признае, 
че иска още благодат. 
Щом дойде ред да си замина, 
пак искам да се върна тук 
и пак във същата родина 
като един напевен звук. 
Отново искам да заваря 
балканската ни красота, 
любов да има, да изгаря 
и всяка нечовещина. 
А днес прогнозите намекват 
за нови хора и съдби. 
Е, хайде, как да ги намеря? 
И кой да ме обнадежди? 
 
20 април 2020 г., София 
 

ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 
 
Ти дойде от кармично прераждане днес 
и ме грабна от първа усмивка, 
сякаш мост ме пренесе през времето с вест, 
че сме тук за поредната спирка. 
То така се намират със обич души, 
преоткрили се през вековете 
и такава любов не се с камък руши, 
тя е вечният път в световете. 
Всички чужди намеси пропадат в калта, 
тя остава отгоре и свети 

и споява я само една - песента 
на небесните мои куплети. 
Ако двама не бъдем - зависи от нас, 
не от нечия злоба и завист, 
затова избери в най- сюблимния час 
своя знак за към мен да отправиш. 
Няма трето решение в този живот, 
при поредно прераждане живо, 
нека сам се громи кой да е идиот, 
нека сам покрай нас да се срива. 
Нас ни няма за него, ни той е за нас, 
няма никакви точки пресечни, 
между обич, дошла със Божествена власт 
и дребнави пигмеи далечни. 
 
27 април 2020г., София 
 

НЕ ЗНАМ ДОКОЛКО.... 
 
Не знам доколко аз съм съвършена, 
но мога никого да не обидя, 
не ми е тясна цялата Вселена 
и обич аз навсякъде ще видя. 
 
Обаче паднат ли ми очилата 
от хорска завист и порочни страсти, 
тогава си променям сетивата 
и друго става моето участие. 
 
Цивилизована ми е борбата, 
но до средата никога не спирам, 
прозряла истината за нещата, 
не аз воювам, мене ме избират. 
 
И ей това е просто тяхна грешка: 
как тази мила ангелска Росица 
ни развъртя на дива въртележка... 
Почакайте, съвсем не съм мръсница, 
 
но който си го проси, си го проси, 
но който си го търси, си го търси. 
Самички си задавайте въпроси 
и отговори дайте помежду си. 
 
Не знам доколко аз съм съвършена, 
но имам си енергия за трима 
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и в тъмнината аз не съм мишена, 
и всички черни точки са ми зрими! 
 
28 април 2020 г., София 
 

НАСТЪПВА ПРОЛЕТТА 
 
Настъпва пролетта, върви към лято 
и надделява нашия копнеж, 
та хората сме като птици в ято 
и да летим, не можеш да ни спреш. 
Аз вярвам, идва лято да пребори 
и вирус, и болежки, и беди, 
и слънцето, усмихнато отгоре, 
заразата в замах ще победи. 
Отново любовта ще тържествува, 
ще има път, море и планина, 
разбрали сме животът колко струва- 
да бъде лято, мир и светлина. 
Ръце в ръце, очи в очи и обич. 
Останалото се постига , знам, 
и над разчупения земен обръч 
от страсти, злоба, завист тук и там. 
Божественото няма да загине 
и всеки своя дан ще си плати. 
Един е с нас, а друг ще ни отмине, 
в съдбата със невидими черти. 
Каквото и да е, настъпва лято. 
По-ценно от изминали лета, 
защото е на бъдеще богато, 
и на живот, разбрахме го сега. 
 
25 април 2020 г., София 
 

НАДЕЖДА ПРЕЗ СЪЛЗИТЕ 
 

РУМЕН СЕЙРЕКОВ 
 

Под сянката на селската асма 
със чепка грозде косъри пируват. 
Превира в бъчви кървава шира, 
а тате спи и минало сънува. 
 

Подплашени от черния котак, 
куп косъри зад плевнята се скриват. 
А старецът похърква под мустак 
и пак сънува старата си нива. 
 

Тя някога бе негова. И той 
със рало и волове я ореше. 
Но в ден един, след някакъв запой 
подписал нещо. Още го болеше... 
 

Кому бе нужно този чернозем, 
да му го вземат от текезесето? 
Дедите му под робския ярем 
го бранеха със кръв до мурабето. 
 

Живяха те с надеждата една, 
че таз земя наследници ще храни. 
А внуците - в чужбина. Ах, деца, 
в душата му лежите като рани! 
 

Ще стане скоро виното добро, 
но старецът самотен ще го пие. 
А ако вземе счупено стъкло 
и среже вените за срамотия? 
 

Побутвам го по рамото. Очи 
отваря и невярващо поглежда. 
Две чаши вино сипва и мълчи, 
но виждам през сълзите му надежда. 
 

Подавам му от моя син писмо. 
Не го отваря даже, тежко диша. 
Не искам, казва... Питам го защо. 
Аз, сине, съм забравил и да пиша... 
 

Ти само казвай, ще му пиша аз. 
Но тихо той мълви: Какво да правя? 
Продадох нивите. А уж за вас... 
Днес нищо нямам, що да му оставя? 
 

Ех, тате! Трудно е да губиш тук 
земята, наследена от предците... 
Но носи я в сърцето твоят внук. 
Там споменът ще надживее дните 
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НОТАТА ДА ДИШАШ 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

ВЪЗКРЕСЯВАНЕ 
 
Аз към кацналите звуци не летя. 
Не целувам морски възвишения. 
Тичащи пегаси с лассо не ловя. 
Не желая от зло извинение. 
 
С тъничката струнка на щурче в трева 
искам да докосна нечие сърце. 
С лъч да ме целуне някоя душа. 
Да се възкреся в усмивка на дете. 
 

КЪДЕ Е ЧОВЕКЪТ? 
 
Не плаши го буря засятото семе. 
Когато поникне, за него е страшно. 
Че можеш от вейката всичко да вземеш. 
Но пази го майка-земята. Прекрасно. 
 
Така е със всичко, догдето е семе. 
Но щом се роди, порасте и узрее, 
и майка не може във скут да го вземе, 
умира плодът. А човекът къде е?!... 
 

СЪЛЗИ ВЪРХУ МЕЧТИ 
 
Тихо и кротко, най-после, вали. 
Сипят се, сякаш, над мене сълзи. 
Сиво небето. Дъгата мълчи. 
Чакам душата да полети. 
 
Чакам мечтите да станат съдби. 
Да се превърнат в малки звезди. 
Облакът свъсен над мене сумти. 
Капят сълзи върху звездни мечти… 
 

НОТАТА ДА ДИШАШ 
 
Светът и без поезия си съществува. 
И тъй прекрасен, даже без да се описва. 
Откакто е създаден, тъй светът векува. 
Кому ли трябва и в живота да се вписва? 
 
Но не в дебелите тефтери на живота 
поета, още жив, ще можеш да опишеш. 
Поетът е откраднатата тази нота, 
която пееш, още можеш ли да дишаш. 
 

С МОРЕ ЛЮБОВ В СЪРЦЕТО 
 
На корабите мачтите белеят – 
две щипки сол в чорбата на морето. 
И сякаш буца ледена в сърцето, 
надеждите за път далечен тлеят. 
 
Морето винаги е бурно в тебе. 
За път обратен мисли неспокойни 
не биха би/ли твоите пробойни. 
Обязден, на вълните, ти си гребен. 
 
И щом с море в сърцето пак заплуваш 
над облаци, вълните и мечтите, 
то сигурен бъди, ще дойдат дните, 
с любов и ти, когато ще ликуваш!... 
 

СКУЛПТУРА 
 

Със чук от болка и с длето от нежност, 
от съвестта страданието вае 
божествения лик на миг безбрежност, 
излята по лицето на Безкрая. 
 
Повдига клепки утрото да види 
изсечения образ на човечност. 
А слънцето преди да си отиде, 
изплува от дъга самата Вечност. 
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УСМИХНАТИ НЕБЕСА  
 

ХРИСТИНА ВЪЧЕВА 
 

РОДОПСКА ВЕЧЕР 
 

Изгаряй ме със шеметна любов, 
от вечността да съм пленена. 
И всеки идващ ден да бъде нов, 
от изгрева безсмъртна песен. 
От слънце да иззидам къща 
и птица в скута ми да каца, 
да ме поглъща грижа хорска 
и болката им  
с обич да разтварям... 
А вън родопска вечер да се спуща, 
звездите да запалва с таен знак. 
Южнякът да покълва всяко цвете 
и медени кавали 
да слизат във съня ми. 
 

МОЯТ СВЯТ 
 
Във самодивско цвете 
моята душа е вплетена. 
От утринна роса зачевам своя дъх, 
че моят път нагоре криволичи 
и птица във съня ми пърха. 
Сред думи като пролети живея, 
във музика на Лист откривам своя свят. 
Докосвам се до теб, земя, 
кръвта да проверя, 
че моят корен е във теб... 
От грижата на хората съм по-добра, 
от ласката им - светла е душата ми. 
Разсипана във дъжд от думи и слънца- 
и всички стават ми приятели! 
 

ПРЕГЪРБИХА СЕ ХЪЛМОВЕТЕ 
 

Прегърбиха се хълмовете,  
от болка вятъра заплака 
и плодовете натежали 
останаха забравени да чакат... 
Узряха дюлите, 

и есента узря, 
заплака старата лисица - есента, 
а вятъра тръстиките подгони, 
избяга към лозниците прободен... 
От зноя и омразата 
посърна цвят зелен 
и падащи води 
сърцето ми разбиха, 
и беше ден студен, 
и беше тъжен ден, 
но огънят от пряспа 
вървеше все до мен... 
И пак след дъждове 
изгрява слънце в мен. 
 

От обич и от грешност 
изплитам своя ден. 
 

ПРИЕМИ МЕ ТАКАВА 
 

Понякога мисли знойни 
препускат лудо в съня ми: 
има ли нещо от бесите в мене? 
А може би одриска кръв неукротена 
във мене тихо дреме? 
Затуй ли в карминено топлата нощ 
невидими ръце ме издърпват нагоре 
и ме канят , нашепват 
да видя онези, невидими 
с прости очи, светове. 
Не ревнувай! Приеми ме такава. 
По-богат си така. И нищо, че 
между нас лежат светове. 
Подарявам ти моето звездно небе, 
подарявам ти слънчеви утрини 
със люляков дъх... 
Обичай ме ! 
Аз съм вятъра, 
дето ти носи ухания 
от гори и полета. 
Аз съм изгрева, 
дето душата ти огрява 
и със древност привлича. 
Аз съм сърната, 
дето те търси във здрача. 
Остави ми синьо небе, 
за да бъда жива и истинска! 
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КОЛЕКЦИЯ 1 ЮНИ 
 

КОТАРАНА 
 

Нашта Котарана 
е и сладурана. 
С лапички се мие 
хубаво и сладко, 
а с опашка трие 
бузите си гладко. 
Тя мустак засуква 
и с усмивка хитра, 
скача на бюфета, 
после сякаш литва. 
Със главата надолу 
хвърля се безстрашно, 
на крака застава, 
после тръгва важно. 
Под носа си мърка, 
сякаш баба пее, 
приказки разказва 
за царе и феи. 
Хубаво си мърка, 
нашта Котарана, 
затова я кръстих 
просто Мърморана. 
 

КАЙСИЙКА ЗЛАТНА 
 

Хубава кайсийке, 
златна като слънце, 
имаш сила като 
изкласило зрънце. 
Много си ми вкусна, 
като захар също. 
Ще те хапна с радост 
сладостно и бързо. 
Нека в мен с е влее 
слънчевото злато. 
И да ме огрее 
кайсиевото лято. 

Искам да порасна 
стройна и щастлива 
като теб да стана, 
сладка и красива. 
 

Иванка Янкова 
 

ЖЪЛТ СВЕТОФАР 
 

Ден след ден, 
нощ след нощ, 
там стои - 
в добър и лош 
момент възпира. 
Не ще реши, 
на какво 
да се смени. 
Мига, мига, 
не ще спре - 
все на жълто, 
жълто е. 
Всичко спряло 
е в квартала - 
заради  
светофара. 
 

Още може 
да примигва - 
ето, мигна 
в този миг. 
Но къде ли 
аз ще стигна 
ако следвам 
неговия лик? 
 

Дали да тръгне 
или да спре, 
все се чуди: 
“Накъде?” 
Ден след ден, 
нощ след нощ, 
в добър момент, 
както и във лош... 
 

Катя Тончева, 15 г. 
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ПОЛЯНКА 
 
Побързай, Пролет топлокрила, 
при нас е време да поспреш. 
Най-сетне да изтупаш, мила, 
полянката от сняг и скреж. 
 

Зелен килим с безброй цветя 
ти постели й с топли длани, 
по-хубава да стане тя 
от всички пролетни поляни! 
 

СЛЪНЧЕВО КИЛИМЧЕ 
 
Слънцето лъчи подрежда, 
сякаш че опъва прежда. 
А през преждата в позлата 
между бора и елата 
скача Катеричка малка 
като пъргава совалка: 
скок напред, подскок назад…Така 
слънчево килимче изтъка. 
 

Кирил Назъров 
 

В ПЛАНИНАТА 
 

Тази пролет с мама, с татко             
през почивката им кратка              
в бабиния град аз бях,              
Стара планина видях.  
   
Хълмове се извисяват.   
През тунели път минава,                       
а по линията влакът                       
бавно движи се и трака. 
 

Във града на баба спира            
край река до два баира.          
Сутринта по хладината          
ме заведоха в гората.   
 

 

Край пътеки в три посоки     
раснат борове високи.                    
Катерички-рунтавелки                   
върху клоните се стрелкат. 
 

На земята паднал ствол,    
пръснати шишарки бол.                       
По килима от иглички                        
бързат мравките мънички.   
  
Пъстра  птичка чурулика                            
oт върха на трепетлика.  
Под дърветата е сянка 
Шири се зад тях полянка 
с билки разни и треви. 
Чуден аромат струи!   
Горе във небето ясно            
птиците кръжат. Прекрасно!  
         
Аз с букетче във ръката             
се сбогувах със гората. 
 

СЪРНИЧКИ  
 

На зелената полянка,           
оградена с горска сянка,  
появяват се сърнички.           
Колко са красиви всички!                   
Имат малки опашлета, 
ocтри, вирнати ушлета                                 
и крачета треперливи, 
ала бързи и скокливи.  
Дърпат свежия клонак,        
хапват си зeлен листак,           
но пасат си и тревичка            
там, до близката рекичка.   
Всяка зорко слуша, бди 
звяр дали не ги следи. 
Има ли тревожен знак, 
ще се впуснат в буен бяг. 
Хей, деца, ни шум, ни вик, 
да не ги изплашим в миг! 
 

Нина Тончева 
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НАГОРЕ 
 

Охлювче катери 
стройната ела - 
иска да намери 
горе светлина. 
 

Че в тревата тъмна 
що ли да стои? 
Ето, вече съмна, 
тръгва да пълзи. 
 

Нещо вътре в него 
води го напред - 
към върха, където 
има чуден глед. 
 

Ей, ти, твар мъничка, 
накъде така? 
Само волни птички 
стигат до върха. 
 

До върха, където 
мами светлина, 
горе във небето 
стига се с крила. 
 

Охльо, знам че нямаш 
даже и крачка. 
Но не спираш! Търсиш 
път за свобода. 
 

Малките дечица 
в себе си крила 
имат и звездица 
сочи им върха. 
 

Някой ден чудесен 
те ще полетят. 
И със нова песен 
свят ще променят. 

 

А сега се учат - 
пишат и броят. 
Трябва да сполучат - 
чака ги светът. 
 

Румен Сейреков 

СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА 
 

С вяра и надежда 
всеки се зарежда. 
Ала без любов те са само слово. 
В утрото сънливо 
зайчето игриво, 
то за любовта също е готово. 
 

А, когато мръкне, 
мрак над нас се смъкне, 
вярата, надеждата и любовта 
път напред чертаят, 
там, къде играят 
зайчета от слънце,…чак до сутринта… 
 

Тодор Билчев 
 

AНГЕЛИ НА ЗЕМЯТА 
 

 на Джулиан 
 

Песен пее ангел, 
малък, бял, красив. 
И небето заблестява, 
грейва слънчевия диск 
щастлив. 
Слиза ниско над земята 
и при Джулиан се спира, 
и погалва по главичката 
този Божи дар свенлив... 
Боже, колко си честит! 
 Сътворил си приказно 
красив  света! 
С ангели земята става 
по-богата 
и света край мене 
диша чист! 
 

Христина Въчева 
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ПРОЗА  
 

БЕЗ ДАВНОСТ 
 

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 
 

01.01.1863 – 11.05.1897 
 

ПО "ИЗБОРИТЕ" В СВИЩОВ 

 
„Свищов, Алеко Константинов 

Окръжният управител има заповед да се 
придържа строго в границите на закона. 
Стоилов“ 

  
Това беше отговорът, който получих 

на 9 септември т. г. от г-н Стоилова на те-
леграмата ми, с която молих да се спрат 
явно беззаконните „морални влияния“ на 
свищовските представители на властта. 
Окръжният управител с председателя на 
постоянната комисия и околийския на-
чалник няколко дни преди изборите бяха 
тръгнали от село на село из Свищовската 
околия и упражняваха „морално влия-
ние“ по такъв начин: „Негово царско 
височество преди няколко дни, като мина 
край Свищов, поръча да избе-
рете тези (консерваторите), недейте 
избира другите (Алеко Константинов, д-
р Ванков и Никола Константинов), за-
щото те ще изпъдят княза.“ 

В три четвърти от селата тези агита-
ции на властта селяните посрещнаха с 
подигравка. Някои от тия подигравки са 
доста остроумни. Например в село 
Саръяр, когато околийският началник 

казал, че „правителството иска тези (кон-
серваторите)“, събраните селяни му 
отговорили иронически: 

— Е хубаво, господин началник, ако 
правителството толкоз ги иска, нека им 
пише по едно писмо да идат в София, па 
да се върши работата; защо ще ходим на 
избори?... 

Няколко пъти бяха викани в окръж-
ното управление селските кметове и 
писари и върху тях се упражнило „морал-
ното влияние“. 

В навечерието на изборите, в събота, 
окръжният управител с Атанаса Данков, 
един от „избраните“, беше тръгнал от ка-
фене на кафене, от кръчма на кръчма да 
„влияе“. В едно турско кафене ги нагаз-
ват троица младежи, най-видни 
търговци, от които единият, като се обър-
нал към находящите се в кафенето турци, 
посочил към управителя и извикал: 

— И този е окръжен управител! Не го 
е срам, да ходи по кръчмите да заплашва 
мирните избиратели! 

Тия трима младежи в същата вечер 
бяха нападнати от една пияна шайка, 
предвождана от полицията, и аресту-
вани. През цялата нощ, срещу неделя, в 
Крайната махала, пред Горчовото ка-
фене, е пирувала за сметка на 
„избирателите“ една шайка от власи и 
цигани — надеждната опора на свищовс-
ките консерватори. 

В събота вечерта беше вън от всякакво 
съмнение, че 9/10 от избирателите на 
Свищовската околия бяха в полза на са-
мостоятелните кандидати; на тяхна 
страна бяха без изключение цялата инте-
лигенция, всичките търговци, цялата 
Долня махала, най-голямата в Свищов, и 
с изключение на три-четири, всички села 
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на Свищовската околия и освен това 
всичките турци. 

Сутринта в неделя почнаха да се сти-
чат избирателите към определеното 
място и мирно очакваха да се почнат из-
борните. По едно време откъм Крайната 
махала се зададе с музика начело една 
тълпа от пияни чудовища, с кървави от 
всенощно пиянство очи, предвождана от 
А. Данкова, Няголовци, Копоевци и по-
добни тям личности, лишени от 
граждански и политически права за по-
зорни престъпления. Тази тълпа от 
неокачествими страшилища (един мой 
приятел с крайно зачудвание ми каза: „Аз 
до днес не съм предполагал, че в нашия 
Свищов живеят такива страшни хора...“) 
нахлу в двора с викове, с грозни заплаш-
вания и псувни нахълтаха в 
избирателната стая, окръжиха бюрото и 
почнаха да изблъскват през вратата и 
прозорците (два метра височина) избира-
телите, след като им разкъсваха 
неугодните тям бюлетини. 

Почнаха се „изборите“ и председате-
лят на бюрото повика махалите и 
общините не по азбучен ред, както пред-
писва законът, а покани само тия общини 
и тая махала, която предвождаше Данков, 
Между това в двора и на улицата се сгру-
пираха хиляди избиратели. Като видя 
това, пияната шайка изгуби кураж и 
почна да се пръска. За да се поддържаща 
духът им, председателят на бюрото по-
вика въоръжена сила и вместо да накара 
да изхвърлят буйствующите пияни скан-
далисти, ний видяхме, че няколко конни 
и пеши жандарми, предвождани от ок-
ръжния управител, околийския 
началник и двама полицейски пристави, 
хвърлиха се като бесни в избирателното 
място и с бой, с тласкание, с псувание, 

подпомогнати и от шайката, изблъскаха 
без никакъв повод най-видните граж-
дани, а след тях пропъдиха всичките 
избиратели, които се събраха на митинг 
и осъдиха позорните насилия на властта. 
Всички протестирующи избиратели, 
преброени един по един в присъствието 
на прокурора, излязоха 4853 души. Упъл-
номощени от тази маса народ, неколцина 
избиратели телеграфирали до негово 
царско височество и до г-н Стоилова и ги 
молиха да заповядат на полицията да до-
пусне избирателите да гласоподават, но 
както от Евксиноград, тъй и от София си 
направиха оглушки и не се получи ника-
къв отговор. В 12 ч. 45 м. Избирателите 
отидоха да подадат протести на бюрото, 
но и там не ги пуснаха. Околийският на-
чалник своеволно избра между пет 
хиляди избиратели двама или трима и 
под конвой ги допусна да подадат про-
тестите си. А за да упражнят правото си, 
тези пет хиляди избиратели трябваше да 
минат през труповете на окръжния упра-
вител, околийския началник, приставите 
и жандармите, а след това пък да имат ра-
бота с няколко солдати, на които им били 
раздадени по двадесет патрона със запо-
вед да стрелят на месо. А какво щеше да 
излезе от това? Щяха да останат няколко 
нещастни семейства, щяха на другата не-
деля да домъкнат една рота войска и пак 
щяха да „изберат“ угодните тям лица.  

Пусне ли се веднъж властта по пътя на 
насилията и беззаконията, с нея не е 
лесно да се бориш. Това го опитахме цели 
осем години, това продължаваме да го из-
питваме и до днес... 

В първото си писмо бях ви съобщил, 
господине редакторе, че направихме две 
фотографически снимки; от митинга и 
от момента, когато избирателите бяха 
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възпрепятствани от полицията да пода-
дат протестите на бюрото. Против 
нещастните фотографически негативи 
още в същия ден се устрои цяла потеря, 
но и до днес полицията не можа да ги от-
крие, и няма да ги открие; те са скрити 
добре. Тероризирането на населението се 
почна още на другия ден след изборите: 
почна властта да заплашва гражданите; 
околийският началник тръгна по селата 
да насилва селяните да благодарят за сво-
бодните избори. 

Ето в общи черти как се извършиха 
свищовските избори за народни предста-
вители. Ето как „победиха“ 
консерваторите. Когато избирателите за-
явиха на окръжния управител, че той 
няма право да се меси в изборите; когато 
му напомниха окръжната телеграма за 
свобода на изборите, той с една презри-
телна усмивка отговаряше: 

— Вий имате телеграма, а пък аз имам 
писмо — и се тупаше по джеба... 

Ето какво означавала телеграмата: 
„Окръжният управител има заповед да се 
придържа строго в границите на закона.“ 
Ако това е строго придържане в грани-
ците на закона, какво ли ще бъде пък 
беззаконието?  

Ако това е моралното влияние, какво ли 
пък ще бъде неморалното влияние? 

Един куриоз. Като се видях, по жела-
нието на някои приятели, с г-н Стоилова 
в Свищов, той ме срещна много любезно 
и ми каза: 

— Г-н К., ще ми бъде твърде приятно 
да се срещнем в Народното събрание. 

Като се върнах в София, виждам д-р 
Сава Иванчов, който също изпита морал-
ното влияние в Радомир, съобщих му за 
срещата си с г-н Стоилова и той ми каза: 

— А бе Стоилов и на мене каза съ-
щото. Като се видя около Радомир 
заграден с 200 души конници, мои изби-
ратели, той се стресна и като ме видя, 
стисна ми ръката и ми казва: „О, г-н Иван-
чов, драго ми е, че ви виждам, и ще ми 
бъде приятно да се срещнем в Народното 
събрание.“ 

Едва се обменихме с тия думи, обади 
се и трети приятел: 

— А бе, господа, че Стоилов и на мене 
каза същите думи. 

Че като дигнахме един смях... 
  
P.S. Научавам се, че някои младежи в 

София устройват нов клуб и не могат 
още да решат как да го назоват: дали 
„Клуб „Бяла Слатина“ или „Клуб „Мо-
рално влияние“. При всичко, че отсега 
нататък с името „Бяла Слатина“ ще се 
свързва възпоминание за една от най-по-
зорните подигравки с избирателното 
право на българските граждани, но все 
пак аз съм на мнение клубът на младе-
жите да се нарече „Клуб „Морално 
влияние“. То има и по-общ характер, по-
дълбока смисъл и съдържа в себе си без-
конечно ядовит сарказъм. 

Препоръчвам на моите приятели от 
Свищов, Видин, Лом, Търново, Кюстен-
дил и др. да последват примера на 
софийските младежи. 

Ето епоха, която ми дава неизчерпаем 
материал за „Бай Ганя“. 

  
София, 21 септември 1894 г. 
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НОВА ПРОЗА 
 

СЪБУДИХ СЕ КРАСИВА
 

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА 
 

На Климе 
 
Събудих се красива. 
Толкова красива, както отдавна не съм 

се виждала. 
В началото, на автопилот поизбърсах 

локвите от печката, натрупах чиниите да 
ги мия ... за друг път, и все тъй сънена, 
даже съм ходила до магазина. Не знам 
къде ми е главата - хем съм тук, хем още 
сънувам. Колко време съм стояла на тази 
граница не знам, но вече съм напълно с 
акъла си, и само тази сцена се запечатала 
преди всичко останало да изчезне: значи 
в една стая съм, в някакъв пролетен сле-
добед, и се чувам как казвам на глас - сега 
ще се появи моята любов, и ще ходим на 
кино.   

И докато изричам това, поглеждам на-
вън и го виждам! Първо очите виждам - 
добри очи има той, добро гледат и си-
гурно заради това са извънредно 
красиви!  

Усещаше се през отворения прозорец, 
как топлия вятър сякаш го носи в шепите 
си, и той ... плува във въздуха. И се ус-
михва. Беше издокаран в един червен 
костюм, което ме изненада, щото кос-
тюми не зная да носи, но пък този го 
правеше някак едър, така - силен. Косата 
му избуяла, и имаше гъста брада. И тази 
сцена - как е хубав, и празничен, и ми 
махва с ръка, и аз се втурвам навън - 
всичко това изобщо не ми се стори 

странно, не и в първия момент. И че 
точно него нарекох моята любов ...  

Будна съм. Поглеждам в огледалото и 
виждам очите, които ме гледаха. Пламват 
ми бузите - какво ще да е това чудо, дето 
се е случило с мен, защото направо светя! 
И сега тука има едни секунди, които се 
превръщат във векове, които се превръ-
щат в нещо, което човек цял живот знае, 
но сега го знае съвсем. Заседнала съм на 
тази бразда между явето и съня и не мога 
да мръдна.  

- И сега какво!?  
Изпитвам див ужас от новото си отк-

ритие, и в същото време изобщо не ме е 
страх. Усещам как не стъпвам на пода, как 
съм на поне двайсет сантиметра над бала-
тума и се рея из кухнята... и после горчиво 
се разревах. 

Преди година, в една замръзнала 
кръчма. Той беше сигурен още в първата 
секунда, че аз съм неговата любов. И това 
решил, защото казва - не съм срещал ня-
кой толкова красив, тъй каруцарски да 
псува! После ми разви цяла теория как 
сме един за друг, защото  било чудесно, 
че можем да пием и играем цяла нощ 
шах, и диво ми се радваше как със замах 
губя всяка партия, и после настървено ис-
кам нова игра, за да го спукам най-накрая 
от бой.  

Така и не го спуках, защото се оказа ад-
ски умен, и имам чувството че четеше 
всяка моя лъжа, още преди да я измисля. 
В онази нощ, толкова много неща си раз-
казвахме, че времето се разтегна като 
дъвка, но сутринта все пак дойде. Очите 
ми бяха кръвясали от всичките отрови, 
които успях да погълна, повръщаше ми 
се, и изобщо ако можех да си махна гла-
вата щеше да ми е по-лесно. Хванах се, че 
колкото и да ми е интересно, бързам да го 
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изрина да си ходи вече. Той не си замина, 
а затри почти целия си ден да се мотае с 
мен, да ходим при лелките по гишетата, 
да подавам документи в последния мо-
мент.  

От тези брадати и озлобени чудовища 
на Системата, аз изпитвам смъртен ужас, 
и това ми личи, а на тях рогата още по-
вече им избиват. Той ме чака отвън с 
кутийка бира в ръка, дава ми кураж да не 
им се връзвам, ми да им тегля една майна. 

Аз все по-настръхвам от всичко, от 
всички, и троснато му изсъсквам  да ме ос-
тави на мира! Защото, откъде да знае, че 
съм смотано шубе?! Видя как се оставям 
да ме прегазят, но усърдно ме канеше на 
обяд, на вечеря, на кино... на каквото се 
сети човек ме кани, а аз най-учтиво се 
покрих.  

Защото на нищо не вярвам. Най-вече 
на онези любовните щуротии! 

Него ден небето беше ей такова 
оловно, като днешното. Тъжно небе. 
После се видяхме още два пъти – но еди-
ния не се брои много, защото то беше на 
някакъв наш концерт – той дойде да ни 
слуша, аз се звездеех, и едва му махнах за 
здрасти. Стоеше в един ъгъл, и с пери-
ферното си зрение усещах как, ако 
можеше би ме целунал.  

И от цялата тази работа, аз само гняв 
изпитвах.  

После мина някакво време, и една 
кална вечер му се обадих да се видим, и 
да прекратя тази агония, с предложени-
ето да сме само приятели. Какво клише! 
Щото и приятели не бяхме даже. Той 
дойде.  

Снимахме се в прозореца, с черните си 
кожени якета, с онзи невидим фотоапа-
рат - ето така - Щрак! Той ми казва - виж 

само колко сме хубави заедно! Аз се правя 
на ударена.  

После дрънкахме на двете китари. 
Смели и налудничави “самоприятелски” 
планове за бъдещето си измисляхме, 
също и един - как ще донесе контрабаса, 
и ще уплътним смотания звук на моята 
група. Помня как много вдъхновено го 
убеждавах, видиш ли, викам - живота и 
така може да е чудесен, да го караме по 
братски - и аз няма да умирам от ужас, че 
не те обичам достатъчно, но ще ти бъда 
приятел за цял живот! 

 Страхливците само това могат да 
предложат на човек. Винаги! 

Но, от друга страна - истината е, че аз 
колкото и да лъжа, за такива неща не 
мога! И когато нямам някакви особени 
чувства, не обичам да се насилвам.  

Както и сторих.  
Бирата свърши, а водката преди това 

му излях в мивката, та се наложи да хо-
дим на лов за нова пиячка и за цигари. И 
там на ъгъла, на нощната улица той 
спира, обръща се към мен и ми казва, как 
ще му е трудно да ме преглътне с този 
жесток панталон! - така, както съм набу-
тала крачолите в ботушите, и с това 
разкошно яке - бомба си, вика - като офи-
цер от ВВС! - Погледнах се за малко. За 
малко само, но със неговите очи. И да му 
се не види, колко прав беше! И как се ядо-
сах само, щото ушите ми почервеняха от 
толкова комплименти. Щрак!  - още една 
снимка от онези, които никой не вижда, 
но снимки които запечатват във витри-
ните на града, и във умовете ни едни 
образи, в които за секунда само, но сме 
били безсмъртни. Може и да ме метна, но 
се съгласи да сме само приятели, да ми 
става басист, и да ходим до Сърбия. После 
така и не се появи на репетиция. На нито 
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една. И от нея нощ е минала цяла година, 
сега като се замисля ... и оказа се, че отто-
гава не съм го виждала. До днес, когато се 
втурна в съня ми.  

Усещам устата му, да целува очите ми 
- и двете очи, едно след друго. Докато спя. 
Толкова съм при себе си. Толкова спо-
койна. Сякаш се люлея в огромна люлка, 
и е лято ...  

Люлея се в лятото на моя живот.  
Събуждам се. Все още е лято, и в съ-

щото време е вечер. Навън снега е син. 
Сега е пет следобед, и трябва да сложа 
дърво на печката. Последните песъчинки 
от съня се стопиха заедно с неговата слън-
чева фигура. Това беше. Изчезна. Очите 
ми са напълно отворени. Искам да му се 
обадя, и да му кажа всичко. Искам, и не 
знам как! Най-сетне моите очи се отво-
риха, но неговите от половин година са 
затворени. Даже и така не е. Неговите 
прекрасни зелени очи, и пръстите му, и 
луничките му, и целият му организъм са 
изгорели. Поне така ми казаха - че всичко 
се случило много светкавично. През ля-
тото. През същото това лято, в което аз 
най-нехайно си тичах по поляните на 
село, и вдишвах живота си с цялата му ху-
бост. Как не исках да ми казват. Не исках 
нищо да знам! Всъщност цялата тази ин-
формация, изобщо не очаквах така да ме 
срине. Та ние и кой знае какви приятели 
не бяхме! Всичко ми се видя изведнъж ад-
ски лицемерно.  

И там, на църквата където са се съби-
рали не отидох.  

Затворих се в кухнята и ревах.  
И пих. И виех. В същата тази мъничка 

кухня, където половин година преди това 
играехме шах и си правихме снимки в 
прозореца.  

В най-горещия ден на септември из-
пих и изповръщах толкова много ракии, 
за него. С него. И все тъй ми нагарча като 
се сетя. Не искам да се сещам, защото ми 
става студено. Много студено.  

Времето как странно лепи по очите 
ни, една чудна пелена на забравата.  

Да – на забравата!  
Струпва на главите ни и тежести, и 

красоти, и ей тъй на – това перде става все 
по-плътно. И въпреки, че пердето става 
все по-дебело, и по-яко, моя народ, дето се 
изнесе на небето, все тъй си е със мен. 
Цяла тайфа са. Имаме си ние един неви-
дим мост между световете, и си го знаем – 
къде започва, и къде свършва. И по този 
мост ние се срещаме, когато сме си залип-
свали. И всичко, в този си вид, е някак 
наред.  

До този момент със съня. Събуждам се 
красива. И обичаща.  

И в следващия миг се свличам на пода. 
Сега вече не плача за теб, мила любов. 
Сега плача за себе си.  

Първо ми хрумна да взема да се заст-
релям, и да дойда при тебе. Принципно 
съм заръчала, като умра да ме пуснат като 
факла по Дунава, и със духовата музика. 
А ти ако искаш може да ме чакаш там. Да, 
ама ако не стане? Нали знаеш че самоу-
бийците много не ги тачат, и е много 
вероятно изобщо да не стигна по пред-
назначение. Но честно - мен всъщност 
изобщо не ми стиска да го направя.  ...Как 
да го кажа ... искрено ме е страх от 
смъртта, още от едно време, като бях дете. 
А и никой не си казва впечатленията от-
там, та затова силно се надявам на 
прераждането да го има. И този път може 
да не оплескам нещата. Може. Но дото-
гава?  
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... Дотогава ми хрумва една щуротия - 
малко зловещо звучи, но все пак е нещо 
като надежда ... - примерно, когато много 
искаш да ме целунеш, харесваш си някой 
красив,  изправяш го на пътя ми, и изли-
ваш дъха си през неговата уста. Право в 
сърцето ми! Аз май централно откачам! 
Пуша. Цигара от цигара, и ума ми трес-
каво крои всякакви възможни фан-
тасмагорични планове, как точно да 
срещна чудната любов, когато е толкова 
късно. Прекалено късно. Ако беше добре 
измислено пътуването във времето и 
пространството, можех да се върна назад, 
и да не се държа като задник! И да проб-
вам поне малко да ти повярвам. Дали 
щяха да се разместят събитията, и сега да 
си жив?  

Не знам какво да измисля.  
Знам само, че сега ми е още по-са-

мотно, откогато и да било.  
Снегът се топи. Времето мели часовете 

някак накриво.  
Светът се събужда, заспива, движи се. 

Аз не се движа.  
Заседнала съм в онзи сън и случайно 

чувам една стара испанска песен, която 
винаги ми е харесвала, но сега за първи 
път я разбирам – „Espero me en cielo, 
corazon” се казва.  

На нашия език значи – „чакай ме на 
небето, сърце мое”. Научих я. И ще ти я 
изпея някой път. 

 

КУПОЛ 
 

ГЕРГАНА ХРИСТОВА 
 

„Лето поредно от новото летоброене под ку-
пола. За възпроизводство се използват само 
съвместими индивиди, чието смесване на ге-
нетичен материал не би довело до нежелани 
изменения.“ 

Индивид три ставаше всяка сутрин в 
един и същи час. Часът в който го будеше 
системата. Обличаше сивите си работни 
дрехи и влизаше в сивата кухня. В нея 
сиви уреди бяха подредени по начина по 
който ще са му удобни точно на него. 
След това излизаше по сивия коридор и 
със сивия асансьор стигаше до сивата 
зала, която беше работното му място. 
Познаваше само сивия цвят и бялото на 
икономичните лампи. Виждаше само 
двама, трима колеги през стъклото на за-
лата. Те също бяха в сиви работни дрехи. 
Вечер гледаше новините на сивия си те-
левизор. Нямаше досег до индивиди от 
женски пол и не знаеше какво значи 
жена. Дори не знаеше думата. Познаваше 
само думите, означаващи нещата около 
него, работния процес и някои неща от 
ежедневието. От раждането си знаеше 
зали, машини и сивото…, и бялото на 
икономичните лампи.  

Един етаж по-надолу, за който сивите 
не знаеха, беше царството на оранжевите. 
По-надолу бяха белите, а след тях чер-
ните. Сивите не познаваха другите, те 
също. Не се познаваха и на самия етаж. 
Асансьорът вземаше всеки поотделно и 
не се засичаха. 

Когато Висшите създадоха системата, 
всичко беше подредено. Децата се раж-
даха в специални условия. Още по време 
на развитието на ембриона се отчитаха 
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наклонностите и за кой етаж ще бъдат 
обучавани и насочени. Грешки рядко ста-
ваха. Ако станеха веднъж на сто години, 
веднага се въвеждаше промяна в програ-
мата.  

Две нива под използваемите, в от-
давна забравените лабиринти на 
първолабораториите, тихо крачеха 
стъпки.  

Възрастен мъж всеки ден чистеше по 
едно и също време, подреждаше всичко и 
след това се заемаше с нещо любимо.  

Гледаше стари филми, правеше лабо-
раторни опити, готвеше… Времето всеки 
ден беше едно и също и въпреки че никой 
не се интересуваше от това какво е свър-
шил, той го вършеше. Имаше малка 
градина, подхранвана от изкуствено 
слънце, но често излизаше и на повърх-
ността, обикновено нощем.  

Един ден откри пролука в капсулата и 
излезе. Слънцето го заслепи, духаше лек 
вятър… Усещаше се миризма на трева, 
росна, беше рано сутринта, дори почти 
нощес. Оттогава започна да изучава по 
малко нещата отвън. Взе проби, изследва 
всичко. Беше чисто.  

Като него. Единствената грешка в сис-
темата на Висшите.  

Наблюдаваше и сивите, по-точно 
един от индивидите. Той прояви още вът-
реепруветно емоция.  

Това обърка системата. Намеси се нав-
реме и заблуди главния компютър. 
Някак, той забрави, че е имало нерегла-
ментирани прояви на ембриона. Когато 
се измъкна от защитената среда изплака, 
за разлика от другите. Системата регист-
рира нетипичен шум. Плодът беше 
занесен за допълнителни изследвания и 
търсене на генетична грешка. След усъ-
вършенстване на същия, грешката беше 

премахната и той беше подаден за обуче-
ние за съответния етаж. Първоначално 
беше подложен на допълнителни наблю-
дения, но когато стана ясно, че 
приложеното усъвършенстване е дало ре-
зултат, беше оставен в общата маса.  

Възрастният мъж следеше сивите и 
въпросния индивид почти ежеминутно и 
при всяко отклонение от кривата, уст-
ройството в него му докладваше. Една 
сутрин, докато приготвяше кафето си, из-
вестителят писна. Тихо, едва чуто. 
Регистрирал беше емоция. Възрастният 
се включи веднага в системата – използ-
ваше техните инсталирани технически 
средства за следене на ситуацията и вът-
решните емоционално-волеви прояви, 
както и тези на интелекта.  

Индивид 3 сънуваше. Системата се из-
ключи от активно следене, въпреки че 
продължаваше да регистрира дейността 
на мозъчните клетки и на другите орга-
низмови системи. Възрастният мъж 
прехапа устни… Да, той беше; сега тряб-
ваше да го извади от системата. Беше 
чакал този момент от години, всичко 
беше минал стотици пъти стъпка по 
стъпка…  

Излъга системата, точно както беше 
правил при опитите.  

Индивидът, вместо на съответния 
етаж, беше заведен от асансьора в лабора-
торията и симулация му представи 
новото място като неговата работна зала.  

Всичко спря, когато влезе в зала Parens 
clementiae първоизточник.  

Индивид 3 изпадна в шок и организ-
мовите му системи отказаха за кратък 
период. Възрастният мъж се възползва от 
това време, за да обезопаси територията 
около индивида и да подготви всичко за 
следваща стъпка.  
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Приведе биологичната система на 3 
във вид щадяща медикаментозна кома и 
започна образоването му, като първо до-
пълни речниковия му запас.  

След 24 часа съзнанието на индивида 
беше подготвено за получаването на нова 
информация.  

Когато се събуди, 3 се обърка от онова, 
което се виждаше в далечината – зелено и 
синьо... В близък план стоеше сивото, за 
да му дава сигурност… 

Възрастният мъж започна да му го-
вори тихо, бавно и отчетливо: 

- Намирате се в лабораторията на 
главната капсула на Висшите. Вие сте из-
работен от тях биологичен индивид, 
използван за извършването на дейности, 
отговарящи на техните нужди. Вие сте 
работна ръка. Не сте единствен, има 
много като вас, сиви. Има оранжеви, бели 
и черни. За други не знам. Аз съм ваш би-
ологичен баща. Материалът за 
създаването ви е взет от мен. Майка ви от-
давна е част от лабораторен анализ при 
белите… 

Часове наред мъжът обясняваше всяка 
дума, всеки термин, всяко чувство, всяка 
стъпка и се молеше. Молеше се системата 
да регистрира емоция.  

48 часа след първото поднасяне на ин-
формация, индивид 3 реагира.  

Системата отчете гняв. Мъжът падна 
на колене. Повтори с треперещ глас 
всичко и когато като 3 изплака, той го ос-
вободи от апарата, поддържащ системите 
му. 

 - Татко… - 3 се сви като ембрион в кра-
ката му.  

Следващите дни той се роди отново, 
преживя първите си години, достигна пу-
бертета и своята зрялост. Прочете всичко, 

което имаше в импровизирана библио-
тека на възрастния мъж. Научи какво е 
чувство, любов, мъка…. 

Месец след изчезването му, което не 
беше регистрирано от главната система, 
куполът на капсулата се пропука. Инди-
видите по етажите бяха поразени от 
външната среда. Някои от тях не издър-
жаха и оцелелите черни ги прибраха. 
Другите, с помощта на резервната сис-
тема от първата лаборатория се 
възстановяваха бавно. Всички бяха пора-
зени от зеленото. Не от друго, а от 
зеленото. Когато полека опознаха прост-
ранството извън купола, 3 се обърна към 
баща си и го попита: 

- Аз как се казвам? 
- Мисля, че motus – емоция. Майка ти 

би искала да те кръсти така. Още вътре 
епруветно ти показа емоция. Оттогава 
знам, че си ти. Проверих и генетичния 
материал. Приличаш на нея… 

Мъжът извади стара смачкана снимка. 
Жената имаше топли черти и много лю-
бов в очите.  

- Те я излъгаха, че всичко е за доброто 
на света. После я използваха като знания 
и като генетичен материал. Когато раз-
бра какво правят я дадоха на белите, 
лаборантите. Почти всички сте наши, но 
само ти прояви емоция. Друг индивид 
със запазена емоция е 7, но още не е обра-
зуван като ембрион. Той не е наш. Пази 
го… 

„Лято… поредно… от новото летобро-
ене. Човешката раса се възпроизвежда 
самостоятелно. Генетичните изследвания 
показват съвместимост между част от ин-
дивидите и липса на кръвна връзка, която би 
довела до нежелателни изменения в зароди-
шите. Позволява се само на съвместимите да 
се възпроизвеждат“. 
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ПИСМО ЗА НОРМАЛНИТЕ 
ЛУДИ 

 

ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ 
 

Често съм се питал къде е границата 
между нормалното и лудостта? Вероятно 
има граница, но едва ли е толкова осеза-
ема, за да я видим. По-нормално е тя да се 
размива. И като казах „нормално”, се за-
питах, кой ми е дал правото да давам 
квалификации? Толкова е нелепо! Може 
на мен да ми се струва нормално еди-кое 
си действие, но дали така го възприемат и 
останалите хора? Поначало знаем, че чо-
вешката преценка е субективна, както и 
всеки възглед и дефиниция по който и да 
е въпрос. Да, нали човекът е субект. Като 
такъв, дори не е постоянен, т.е. ако го 
обобщим с произволна величина, то тя 
ще е променлива. Константа ще бъде 
само мнението му по определени въп-
роси. Хубавото на всичко променливо е, 
че има възможност да се усъвършенства. 
В случая, говорим за човека, защото 
именно той е носителят на вирусите на 
лудостта и нормалността. По принцип, 
първата не е заразна, обаче дали може да 
се каже същото за втората? За да го разбе-
рем, може би трябва да се запознаем с 
признаците на двата случая. 

Какво е лудост? Това е поведение на 
човек, което е несъвместимо с нормите и 
най-вече неразбираемо за обществото.  

Този човек е грешка в матрицата и тя 
постоянно го заклеймява в хорските очи 
със своето: еrror, error, error... Той не раз-
бира защо себеподобните му са готови да 
го линчуват или по време на демокрация, 
диктатура или друг строй, да ограничат 
действията му в рамките на специализи-
рано болнично заведение. И се чуди дали 

индивидуализацията като начин на пове-
дение е за препоръчване, след като е 
наказуема! 

Какво е да си нормален? Това е пове-
дение на човек, което е съвместимо с 
нормите и разбирането на обществото. 
Този човек е част от матрицата и е една от 
нейните безбройни градивни тухлички. 
Незабележим, угоден и смирен – той е 
част от мнозинството, определящо себе 
си за нормално. Или, ако от сто овце, 99 са 
бели, а една черна, то следва, че белите са 
нормални, а черната – не. Болшинството 
печели. Но дали това е гаранция за ис-
тинността на твърдението? В случая – да, 
защото твърдението е на белите овце, ко-
ито са убедени в правотата си. А всяка 
лъжа, повторена сто пъти, се възприема 
като истина, т.е. ако всяка бяла овца каже, 
че черната не е нормална, то това се възп-
риема за чиста монета. Иди доказвай, че 
баща ѝ е същият коч, който е измайсто-
рил руното и на белите овце! 

Но мисълта ми беше за вирусите и 
тяхната обсебваща сила. Какво имах 
предвид като казах, че лудостта не е за-
разна? Примерно, върви си някакъв луд, 
ама много луд човек, събрал в себе си 
всички отклонения на психиката на лич-
ността, и, макар да се чуди по левия ли 
тротоар да върви или по десния, защото 
има съмнения, че някой го преследва, 
всъщност той вижда какво нещастие ще 
му се случи и го сковава парализа поради 
паяка, който го е полазил, но изведнъж 
изпада в еуфория, тъй като другия в него, 
който е бил самия Наполеон, се е освобо-
дил и избягал незабелязано от всички и т. 
н. Освен тези, има още един куп пси-
хични разстройства, които, сумирани в 
едно цяло, обхващат две трети от човечес-
твото.  
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Според статистиката. Вероятността да 
е правена от луд е 67%, а последния, осъз-
навайки го или не, като желае да се 
отъждестви със света, просто я е манипу-
лирал. Без значение, защото онзи, 
лудият, колкото и да плюе, киха или 
пърди, няма опасност да зарази никого. 
По простата причина, че няма вирус – па-
разитът, който се заселва в здравата 
клетка и я разболява. Да, но как да обяс-
ниш на така наречения нормален, 
нормалната си хипотеза. Няма да ти по-
вярва, от страх да не кихнеш и да го 
заразиш. Именно този страх е накарал об-
ществото да създаде специализирани 
заведения и законови основания да изо-
лира лудите единици в тях. 

Един луд е един вирус. Един норма-
лен е една клетка. И, тъй като науката е 
доказала, че вирусът разболява клетката, 
тя вярва, че лудият може да зарази нор-
малния. Организмът на обществото е 
изграден от нормални и превантивно се 
имунизира срещу лудост, като я унищо-
жава. Следвайки логиката, тук трябва да 
вметна, че унищожението не притежава 
градивна сила и ако трябва да го отъждес-
твя с някакъв аналог, в момента не се 
сещам за друго, освен за разрушителната 
сила на вируса. Следиш ли, братче, ми-
сълта ми? Уж обществото е нормално, 
пък се придържа към някакви среднове-
ковни инквизиционни методи за гонене 
на демони. Приликите ли? Ами, като се 
започне от решетки, съвременни инстру-
менти за мъчение – спринцовки и 
тяхното съдържание, усмирителни ризи, 
бой по кратуните и други „хуманни” тех-
ники. И всичко това със знанието на 
институциите. Целта ли? Както е казал 
чичо Макиавели, тя оправдава средст-
вата. Не случайно използвам неговото 
име, тъй като е станало нарицателно за 

двуличие и непочтеност. Точно такива са 
постъпките на съвременната цивилиза-
ция, която притежава силата на вируса. 
Коя сила? Разрушителната. Та, ето защо 
нормалните, самоопределили се като та-
кива, могат да те заразят, защото 
всъщност те са самия вирус. И какво из-
лиза на практика? Че обществото трябва 
да е нормално, но лудите в него са повече 
от половината. Наистина ли е нормално? 
Както видяхме, нормалните са вирусоно-
сители и като такива, досега би трябвало 
да са заразили всички останали. Но не са. 

Защо? Може би, защото по някое 
време се е „счупила дъската и сме си 
трампили местата”, както се пееше в не-
популярна детска песничка! Ами, ако 
наистина е така? Пази Боже! В такъв слу-
чай, мнозинството наречено „нормално 
общество”, е абсолютно лудо, т. е. какво 
друго да е, след като го управляват негови 
представители? Изглежда онзи със ста-
тистиката ще излезе прав, но аз дали съм, 
вече се съмнявам! Сигурен съм, обаче, в 
едно. Лудият си е луд, държи на своето, 
не лицемерничи, вярва, че е някой, Напо-
леон например, и нищо не е в състояние 
да го разубеди, т. е. постоянен е в убежде-
нията си и ако трябва да го сравним с 
математическа или физична величина – 
той е константа. Последната не се про-
меня от нищо и именно това е причината 
да не е вирусоносител. Накратко, лу-
достта не може да бъде нормална. 

Я да видим, така наречените последо-
ватели на нормалното съществуване, как 
се държат. Живеят си съвсем хроноло-
гично в границите от нула до седемдесет 
години, ядат, пият, дишат и не се набиват 
на очи. Как го постигат ли? Може би с 
воля потискат своята невменяемост на дъ-
ното на душите си! Но това е непостоянен 
процес и идва момент, в който тя избива, 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2020 

 

56 

 

по-скоро изплува на повърхността на са-
мото поведение на индивида.  

Настъпва трансформация, след която 
не могат да го познаят. Защото бентът на 
лудостта се е отприщил и го е повлякъл 
надолу. Или, ако трябва да го изобразим 
с някаква графика, ще прилича на онази 
на променливия ток. Да, промяната е за-
ложена в генезиса на нормалния човек и 
в зависимост от обстоятелствата, съвсем 
неусетно може да премине в отбора на 
лудите. Хубавото е, че състоянието е про-
менливо и по някое време пак му 
просветва. Лошото е, че тези „нормални” 
индивиди са податливи на вируса, който 
парализира волята и тогава истинският 
му „Аз” излита освободен. Май не е тол-
кова лошо, след като се чувстваш щастлив 
от състоянието си! Толкова е обсебващо! 

Изглежда, се оказах прав относно лу-
достта! Не е заразна, но сега ще ме питаш 
как тогава нормалния се е оказал вирусо-
носител, благодарение на който и той е 
полудял! Нали ти казах, лудостта е конс-
танта, докато нормалността е 
променлива.  

Всяка промяна е стъпка към съвър-
шенството. Тази промяна се постига чрез 
лудост – бомбата със закъснител, дре-
меща в нас. Та, да обобщим: 

Лудостта си е лудост и такава си ос-
тава.  

Нормалността може да се трансфор-
мира в лудост, което е промяна. 

Промяната ни усъвършенства. Съвър-
шенство сме постигнали чрез лудостта! 

Мамка му, докторе, на онзи със статис-
тиката! Сега разбра ли, че лъже? 
Стопроцентово сме изцяло и напълно 
луди! Я кажи, хубаво ли е да си лекар? 
Нали преди седмица бе щастлив да си 
пълководец? 

 

ВСЕКИ Е ПОЛЕЗЕН 
 

ЗОЯ РАДНЕВА 
 
А беше толкова величествена и кра-

сива, когато пристигна! 
Ухаеше на прясно окосена трева и лю-

ляк. Облечена цялата в златисто жълто, 
преливащо към зелено, със слънчогле-
дови коси покриващи земята. 

-Ох, колко красива беше, - въздъхна 
малкото листенце, огледа се тъжно и като 
видя , че бе останало едно единствено на 
дървото, потръпна от отчаяние и страх! 
Вятърът сега бе неговият най-голям кош-
мар. Не искаше да последва съдбата на 
другите листа , които бяха изпадали на 
земята, там високо се чувстваше по-добре. 
Унесено в мислите си, горкото листенце 
дори не забеляза пъстрото игриво пти-
ченце, което беше кацнало на съседния 
клон и го наблюдаваше 

-Какво ти е защо трепериш така? – из-
чурулика весело то. 

Листенцето се огледа изумено, впери 
взор в птичето и едва дочуто промълви: 

-Виждаш ли този пъстър килим , който 
е покрил земята? Това са моите братя и 
сестри. Не искам да последвам съдбата 
им, мога да бъда все още полезно на ня-
кого. – с треперещо гласче отвърна все 
още свежото листенце. 

-Ха , ха – присмя се птичето – та ти си 
едно обикновено листо, не виждам с 
какво и на кого можеш да бъдеш полезно! 

Тези подигравателни думи още по-
вече натъжиха листенцето. Погледна 
птичето, искаше му се да каже нещо в 
своя защита, но имаше ли смисъл. Пот-
ръпна отчаяно. Наистина ли е толкова 
непотребно, наистина ли бе дошъл и не-
говият ред? 
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Уморено от тревоги и емоции, листен-
цето се сви и заспа…Утрото бе слънчево и 
топло, но за негов ужас имаше лек ветрец, 
горкото бе толкова отчаяно и изтощено 
от предната вечер, че и без това едва се за-
държаше на клончето, а сега и този 
вятър... Тъкмо се беше отдало вече на от-
чаянието, когато усети, че някой кълве 
дръжката му, надигна поглед и видя една 
голяма пъстра птица. 

-Но какво правиш? Моля те, остави ме! 
- примоли се то. 

-Съжалявам, но вчера един ловец 
простреля моята рожба, крилото и е ра-
нено и не може да лети, а аз вече трябва 
да отлетя на юг, за жалост малката ми 
рожба няма да може да ме последва! - 
тъжно изчурулика птицата. 

-А аз с какво мога да ти помогна - изп-
лашено попита листенцето. 

-Ами гнездото ми има дупчица, откъ-
дето то може да падне, или настине, 
смятам да я запуша с теб. - говорейки пти-
цата откъсна листото и полетя с него. Не 
след дълго кацнаха на едно гнездо , колко 
бе голяма почудата на листенцето като 
видя на него птичето от предния ден! 
Горкичкото се бе свило на кълбо от отча-
яние и болка. 

-Здравей , промълви тихо листенцето! 
-Ти не си ли онова листо, с което вчера 

се подиграх? - изчурулика тъжно птичен-
цето.  

Листенцето само кимна в знак на пот-
върждение, без да каже и думичка, боеше 
се да не засегне и без това натъженото 
птиче. В този момент долетя майката на 
птиченцето, взе внимателно листенцето 
и запуши с него дупката, която бе зейнала 
на гнездото. 

-Сега вече съм по-спокойна, топли мо-
ята рожба и внимавай да не падне, 
,промълви тъжно тя -бърна се към своята 

малкото птиче, погледна го с насълзени 
очи и отлетя. 

- Аз бях толкова несправедливо с теб, а 
ти ми помагаш, дори без да ме упрекнеш! 
– проплака птичето. 

- Но аз се чувствам щастливо, че ти по-
магам, а и в интерес на истината ти също 
ще си ми в помощ. – отвърна листенцето. 

-Но как, с какво мога аз да ти помогна? 
– недоумяваше птичето. 

-С това, че в студените нощи ще ме 
топлиш с телцето си , усмихна се вежливо 
листенцето, а и вместо на земята съм тол-
кова високо!  

От очите на птичето протекоха насъб-
ралите се от раздялата с майка му сълзи. 

-Значи, ще сме си полезни взаимно? - 
изчурулика то. 

-Всеки е полезен с нещо на някого, 
дори и да не го знае. Още при самото ни 
сътворение природата ни е дала тази 
привилегия – тихичко отвърна листото. –
сега, като се замисля разбирам, че моите 
братя и сестри, които изпопадаха от дър-
ветата също са полезни на земята, защото 
я торят и я правят по богата.  

След тези думи на листото, птичето се 
поуспокои, разбирайки посланието на 
думите му, сви се доверчиво върху него и 
заспа. А, то горкото, остана още дълго 
будно разсъждавайки върху повратнос-
тите на съдбата и заспа едва призори... 
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ЗА УСЕЩАНЕТО 
 

ПРОФ. ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

ОТВЪД БИСТРАТА ВОДА 
 

Видният литературовед Елка Конс-
тантинова е отгледана от нейния вуйчо – 
Николай Лилиев. И ето че един ден, ко-
гато си говорили за мечтите на Елка, за 
бъдещето ù, големият поет въздъхнал: 

– Елче, да знаеш, от теб не става поет. 
Ти не си за поет. Но от теб може да стане 
много добър литератор – при едно усло-
вие! 

– Да, вуйчо, кажи какво? 
– Спомняш ли си, преди години ко-

пахме в нашия двор кладенец. И като 
стигнаха до бистрата вода, казах да про-
дължат да дълбаят. Точно така, детето ми. 
От теб ще стане чудесен литератор, ако 
не спреш при „бистрата вода“. Ако оти-
деш по-дълбоко. Елисавета Багряна и 
Дора Габе спряха при „бистрата вода“ 
и… не отидоха достатъчно далеч в поези-
ята си. 

– Какво има отвъд “бистрата вода”, 
вуйчо? 

– А-а-а, отвъд “бистрата вода” е ду-
шата на поета. Като стигнеш до душата 
му, ще докоснеш и душите на читателите 
си. Елче, знам, скъпа, че не съм голям 
поет, разбира се, че не съм. Не съм беля-
зан от знака на Боян Мага. Но мисля, че 
Бог ми е дал достатъчно… да знам какво е 
голямата поезия. 
 

ЗА УСЕЩАНЕТО 
 

Голямата поезия, както знаем, е еднов-
ременно с това  и голяма мисъл. Като 
цялостно възприятие, обаче, поезията 
преди всичко е въпрос на усещане. 

Та нима не е същото в живописта? 
Достатъчно е да се обърнем към карти-
ните на Ботичели, Веласкес, Ван Гог и ще 
видим, че и там възприятието е преди 
всичко въпрос на усещане. При музиката 
– също. Какво идва да ни покаже това 
сравнение? 

Картината (с изключение на абстракт-
ното изкуство) изразява определен 
мотив, обект и следователно определени 
идеи. Важно е как художникът ще интер-
претира мотива, какви идеи ще вложи в 
него (например “Чарлз І” на Ван Дайк 
или “Хенри VІІІ” на Тициан в Лувъра), но 
като възприятие и картината, и стихът са 
преди всичко въпрос на усещане – за-
щото те са най-вече израз на красота. 

Виждаме  колко е близка поезията до 
музиката и живописта, за разлика от ро-
мана и прозата като цяло. Мисълта и 
чувството трябва да са така невидимо 
слети в стиха, че да са въпрос на усещане. 
Като огнените кипариси под пламтя-
щото небе в картината на Ван Гог. 

Какво разкошно нещо е поезията! При 
цялото богатство на мисълта, което це-
ним в една поезия, тя си остава преди 
всичко въпрос на усещане. 

Как се проявява  това усещане? Най-
вече в това, че не те ли “грабне” една пое-
зия, не я и цениш. В  редица случаи 
първото прочитане на едно стихотворе-
ние може да не те грабне, но после, ако 
някой ти обърне внимание, чуеш друг 
прочит или си в друг момент на живота 
си, внезапно започваш да го цениш. 

То трябва, обаче, да те грабне за да ти 
въздейства. Грабването е хващане, пленя-
ване.                                                                                                                      
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СИНИ БУКВИ НА СТЕНАТА 
 

МИХАЕЛА ГРАМЕН 
 

Беше девет, когато заваля. Вятърът все 
повече се усилваше, светкавици разди-
раха небето. От стаята дочувах грохота на 
вълните, които с ярост блъскаха брега. 

Трябва да съм заспала към десет – бях 
толкова уморена. „Вдигни ме, сложи ме, 
да легна,  да седна; искам супа, не искам 
супа…” - ден и нощ, безспир. 

Госпожа Анезуля, която всички тук 
наричат Мама, страда от диабет и близ-
ките й мислеха, че нарочно капризничи, 
за да получи повече внимание. Но  аз, ко-
ято бях постоянно над нея, аз поне 
трябваше да се досетя. Нали още преди 
седмица тя „видя” с ослепелите си от бо-
лестта очи да минават покрай постелята 
й върволица хора, в които разпозна 
всички свои близки покойници. А нощ-
ната птица, която по тъмно кръжеше над 
покрива, надавайки тихи, пронизителни 
звуци – народите от Изтока я считат за 
вестител на скръбни събития. И най-
сетне: докторът, когото дъщеря й, гос-
пожа Елени, беше повикала сутринта. 
Предписа й по-малки дози инсулин, но в 
очите му прозираше някаква печална ис-
тина. Не посмях да я разчета докрай, но 
тя все пак се утаи някъде в подсъзнанието 
ми. Всъщност, тревожното предчувствие 
вече свиваше душата ми, но не очаквах да 
се случи толкова скоро. Надвечер Мама 
беше притихнала и аз  се радвах, че тази 
нощ ще мога малко да поспя. Докато раз-
насях насам-натам подлоги, прибори, 
лекарства, докато й поставях инжекцията 
инсулин, вече заспивах в движение. 

Събудих се в единадесет – събуди ме 
онази част от мен, която винаги беше 

нащрек какво става в стаята отсреща. Там 
ставаше нещо. Вместо познатото „искам 
това, не искам онова”, се дочуваха приг-
лушени стонове, които идваха някак от 
ниско. С два-три скока прекосих салона, 
за да видя… Майчице! – смачкани на куп 
одеяла, изхлузен памперс, чаршафи, под-
гизнали от нечистотии. Но къде е Мама? 
Изтръпвам, само като си припомня: долу, 
на мозайката, от другата стана на лег-
лото. Омазана, мокра, лед студена. 

-Какво ти е, Мама? 
Нечленоразделни, фъфлещи звуци – 

встрани, върху килима, се  въргалят из-
куствените й зъби. Колко време е лежала 
така? Веднага трябва да я вдигна. Да я 
вдигна в това състояние, на това легло? 
Какво се мая, бързо чисти чаршафи! 
После? Да. Леген, гъба, ръкавици – не, за 
ръкавици няма време…Така. Още една 
вода. Добре. Сега – нов памперс, бельо, 
нощница. Готово. Вече мога да я вдигна. 
Пъхвам ръце под мишниците й – не, не 
става. Отпусната, подпухнала, тя тежи  
като камък. 

-Мама, помогни ми, Мама! 
В отговор едва забележим жест, който 

означава: Остави ме, не мога. 
-Можеш, Мама, можеш … - неусетно 

съм минала на български. – Помогни ми, 
Мама, се паракало! Не мога сама!  

Плача, викам, дърпам. Не. Пак плача 
пак викам – кой ще ме чуе? Госпожа 
Елени живее на втория етаж, но в другата 
част на къщата. Дърпам отново – цялата 
съм напрежение, сълзи, молба, молитва. 
Изведнъж – о, чудо! – тежкото, студено 
тяло се раздвижи, погледът се проясни, 
ръцете се вкопчиха в ръба на леглото;  
хайде, давай още малко! – и с общи уси-
лия Мама се оказва на матрака. Как стана 
това? Кой вдъхна на изнемощялото 
болно тяло искрица живот? Може би, 
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оная вездесъща, невидима и непонятна 
сила, която наричаме Бог? Не зная, не ми 
беше до философия. Зъбите ми тракаха, 
тресях се от студ. Едва сега забелязах, че 
съм без чехли и халат. Притиках я 
навътре, да не падне пак, завих я и се вър-
нах на кушетката в салона.  

Дъждът шибаше стъклата, зад къщите 
ревеше морето. Аз се позатоплих и неу-
сетно съм заспала. 

Не зная какво ме е събудило час по-
късно, но имам смътен спомен за някакъв 
затихващ стон и… след него – нищо. 
Дори не бях съвсем будна, когато изтичах 
в стаята. 

Мама лежеше в същото положение, в 
което я бях оставила – с гръб към вратата, 
подложила ръка под главата си. Другата 
ръка – отпусната пред гърдите. Посте-
пенно се отърсвах от съня с неясното 
чувство за нещо страшно и непоправимо. 
Какво има? Каква е тази абсолютна ти-
шина? Ужасна мисъл ме пронизва като 
меч. Взирам се в одеялото в напрегнато 
очакване да забележа онова ритмично 
повдигане и спадане, сигурен признак на 
живот, но завивката остава неподвижна. 
Господи! Тя не диша!!! Пристъпвам до 
леглото, повдигам ръката й – пада като 
отсечена. 

Край. Издъхнала е току-що, съвсем 
топла е.  

В миг светът се срути под краката ми, 
хлътнах в бездна от мрак и отчаяние. Как 
можах, как можах точно сега да заспя? Це-
лият остров ще научи, че оная българка с 
очилата е оставила бабата да умре. Ще 
плюят по мене, с камъни ще ме замерят. 
Бездруго тук не ни обичат твърде много. 
На съседната улица някой е написал със 
син спрей някакви думи против чужден-
ците. Сините букви сякаш нахлуват в 

стаята, струпват се отгоре ми, хващат ме 
за гърлото. 

Страх ме е, ужасно ме е страх. Къде да 
се дяна? Не смея да отида горе, не смея да 
им кажа. Какво да правя? Салонът има 
плъзгаща врата към двора, никой няма да 
усети. Пристанището е съвсем наблизо – 
покрай римската стена, руините в до-
рийски стил…  

Фериботът тръгва в четири. Спускам 
се към шкафа, където са нещата ми, но 
здравият разум все пак надделява – ще 
отида да им кажа, не мога така да си за-
мина. 

Нямам представа кога съм нахлузила 
якето, кога съм изкачила стълбището и 
съм натиснала звънеца. Помня се, сед-
нала на последното стъпало. Госпожа 
Елени е открехнала вратата и разтрево-
жено пита какво има. С върховно усилие 
отварям уста и произнасям : 

-Мама вече я няма. 
Къщата бързо се изпълва с хора – дъ-

щери и синове, внуци и правнуци - Мама 
има седем деца. Кратки писъци, прег-
ръдки; тамян, кандило, свещи… Всички 
питат: Как? Кога? Госпожа Елени, още с 
халат върху пижамата плаче, обяснява, 
сочи ме с ръка. Обвинява ли ме? Не схва-
щам нито дума. Цялото ми същество 
трепери, почва да ми прилошава. 

Погребалните агенти с бели ръкавици 
полагат Мама в лакиран ковчег, покриват 
я с цветя. Идва ми да се сгуша до нея под 
цветята и повече никой да не ме види. Зле 
ми е, главата ми е празна. Всичко ми се 
струва нереално, сякаш плувам в друго 
измерение. Аз ли съм, или не съм? И защо 
съм тук, толкова далеч от моя свят? Сама, 
съвсем сама, пред тези обвиняващи пог-
леди, сред този мирис на скръб и 
погребение. 
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Опипом търся искрица надежда, ко-
ято да разпръсне мрака в душата ми. Ето, 
ето я искрицата. Расте, добива формата 
на фар. Фар, пристанище… Фериботът! 
После автобус и утре вечер съм си у дома.  

Не искам нищо, нищо друго – само да 
си бъда у дома. Хвърлям нещата в чан-
тата, вятърът вие зад прозореца. Отново 
дочувам грохота на вълните и ръката ми 
замръзва във въздуха: Къде съм тръг-
нала?!! В такова време е забранено 
всякакво корабоплаване в Егейско море. 
Бездната отново зейва под краката ми: 
тук повече не съм нужна. Къде ще ида 
като съмне, довечера къде ще спя? 

Госпожа Елени, вече в черно, ме на-
мери да стоя като вкопана пред високия 
старинен шкаф. Съзряла разтворената 
чанта в краката ми, тя пита с нарастващо 
удивление:  

-Къде отиваш? Къде? 
Виждам я пред мен – приведена, съси-

пана, пръстите ѝ  мачкат края на 
траурния шал – и си давам сметка колко 
е неуместно това, което правя.  

-Приготвила съм ти легло. Емис и ели-
нес де диохнуме тус метанастес. 

Какво каза тя? Защо са ми познати 
тези думи? Госпожа Елени ме хваща под 
ръка и ме изпраща до вратата, дава ми 
ключа за горе. 

Преди да заспя, за кой ли път през тази 
кошмарна нощ, в съзнанието ми  изплува 
синият надпис на стената: Емис и елинес 
де диохнуме тус метанастес. Но това са 
същите думи! Какво ли точно означават? 
Очевидно, не това, което съм мислила... 

Едва след погребението успях да от-
воря речника и да видя точния превод: 
Ние, гърците, не преследваме емигран-
тите. 

 

Атина, 2002 г. 

НА ПРАГА 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 
**** 
Този ден клоунът беше застанал пред 

църквата. Лицето му беше бяло, бяла 
беше и дрехата му, приличаше на саван. 
Демонстрираше игра с много топки – 
разноцветни, които се издигаха нагоре, 
после падаха в ръцете на мъжа и отново 
се издигаха с енергията, придобита от 
дланите му. 

Поспрях се, оставих си лептата и в сво-
ята гордост очаквах внимание от този 
вечен уличен артист, но не го получих. 
Клоунът не помести поглед от летящите 
топки, които просветваха в мразовития 
ден. 

И тогава разбрах улицата. Оная 
улица, която нямаше име, но беше фено-
мен, определящ живота на толкова много 
хора. Клоунът ми я представяше с невин-
ното отношение на дете, унесено в играта 
си. Всяка топка можеше да бъде свят в не-
чия вселена. Аз виждах божество, което 
пренареждаше Всемира. И пожелах да 
бъда топка в ръцете му. Имах нужда ня-
кой да подреди вселената у мене. 

 
**** 
Природата е на прага ми, пълзи срещу 

мен и ме чака да си отида. Селцето бавно 
потъва в нежните ръце на гората. Най- 
после и тя има власт – да отнеме, да заг-
ради, да задуши, да заяви правата си над 
това парченце земя, в което тупти сър-
цето ми.  

Отварям прозореца, а зеленото прев-
зема очите ми – до болката на някаква 
първичност, която ме обърква. Измъквам 
поглед от гората и се съсредоточавам 
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върху къщите – порутени, меланхолни, 
зеещи, кънтящи от ветрове и стенания на 
отвъдното. 

И разбирам – къщите са направили 
крачка по пътя към нещо друго. Някакво 
тихо и кротко знамение за преливане на 
световете се настанява у мен и аз се усмих-
вам. Няма смърт. Има единствено смяна 
на гледните точки. 
 

**** 
Цял ден се взирам в огледалното си от-

ражение. Нещо в лицето ми ме смущава. 
Разглеждам очите, устните, двете отвесни 
черти край тях като стенички на къ-
щичка. Такава рисуват децата в детската 
градина. С криви линии, очертаващи 
прозорче и вратичка, червено покривче 
под синьо небе и жълто слънце. 

От дългото взиране  перспективата се 
променя, не съм пред огледалото, а вътре 
в него. И сега вече виждам теб и всичко 
около теб по различен начин.  

Огледалото сменя гледните точки. 
Двете бръчки очертават саркофаг, погре-
бал завинаги червените ми устни. 

Денят полека се изнизва през вратата. 
Твоето лице застава бледо срещу мен под 
яркия блясък на електрическата крушка. 
И аз виждам омраза. Чиста, искрена, все-
отдайна, достойна за уважение. Не 
разбирам само кого мразиш повече – 
мене, защото вече ме няма, или себе си, 
защото не смееш да дойдеш при мен, в ог-
ледалото... 

 
 

 

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

ПОЕЗИЯТА В БЕЗКРАЯ  
НА ИВАНКА ЯНКОВА  

 
Най-хубавият подарък за празника на 

буквите – 24 май, без съмнение, е книгата. 
Тази година получих най-хубавия си 

подарък от Иванка Янкова – сборникът 
със стихове, импресии, есета и хайку „Ло-
тосът на безкрая“. 

Познавах авторката като майстор на 
най-кратката поетична форма – хайку, 
познавах и нейната ярка, блестящо-
чиста, неподправена поезия за деца.  

Но, оказах се неподготвена за поезията 
на безкрая, втъкана в тази книга. 
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Тук всеки стих, всяко изречение, всеки 
образ, искат своя повторен прочит – пов-
торно вглеждане в детайла, в стаеното 
чувство на лирическия „Аз“, в избледне-
лия спомен или пейзаж. 

Макар събрала между кориците си 
произведения от различни жанрове, зву-
ченето на книгата е цялостно, подчинено 
на усещането за вглъбеност, поднесено от 
една медитативно настроена личност, ко-
ето напълно завладява читателя.  

Книгата е осъществена от изд. 
„Имеон“, Пловдив, под редакцията на 
Минко Танев, с рецензент Стоянка Боя-
нова и художник на Вихра Григорова. 
Композиционно е изградена от седем 
части – „Отмерена вечност“, „Вибрации“, 
„Бързоноги ветрове“, „Утринни цветя“, 
„Китка здравец“, „Нетленни мостове“, 
„Към върха“, като всяка от тях има харак-
теристиките на самостоятелно произ-
ведение със собствено художествено-гра-
фично оформление на заглавната 
страница. 

И това не е случайно – от предговора 
на Стоянка Боянова научаваме, че кни-
гата включва избрани творби от 
многостранното творчество на Иванка 
Янкова и е издадена по повод нейната 
осемдесета годишнина. 

А ето и един щрих на казаното… 
 
***     
Звездни чанове прозвънват. 
Ек по билото проходи 
и присядат ветровете. 
Тичат побеснели ритми. 
Борове чела повдигат. 
И ги гали тишината. 
И приспива всичко тленно. 
 

Мисълта ми слънчева 
световете превъзнася. 

***   
Пристъпвам тихо, 
сън в съня. 
От сводовете светлина се сипе. 
Богородица пред мен се появява. 
Очите й ме галят – 
кротки и добри… 

 
ПОСЛЕДЕН ТАНЦ 

 
Морето е бурно. Тъмноока нощ про-

пълзя зад хоризонта. Спусна се върху 
вълните и ги покри с призрачен шал. 
Звездите вече бяха далече. Едва бле-
щукаха. Луната се показа зад облаците и 
се усмихна. Лунният лъч трепна и се по-
катери по гребена на вълната. Тя го усети. 
Беше станало по-светло. Трептеше от ра-
дост. Преодоля тътена, който идваше от 
дълбините на морето и се устреми към 
брега. Искаше й се да хвръкне от щастие. 
На брега ще си поиграят със златните пя-
съци. Ще лудуват на свобода. А може и да 
го приласкае за целувка. Изведнъж нещо 
я прободе. Вряза се в скалите. Разполо-
виха я. Още един удар и водоскок от 
малки капчици заля лунния лъч. Вълната 
вече я нямаше. Лъчът се гмурна в дълбо-
кото и изплува. В порив към вълните. 

 
В раковина 
слънчева перла. 
Небе просветва. 
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ЛИТЕРАТУРНА 

КРИТИКА 
 

ЗА „АЗ СЪМ БЪЛГАРКА“  
НА ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА 

 

ИВАН КОЖУХАРОВ 
 
През 2019 г. излезе от печат (издателс-

тво „Сиела Норма“ АД - София) книгата 
„Аз съм българка“ - 40 истории, 40 порт-
рета, автор Петя Александрова.  

На задната корица на това луксозно 
издание е представен пък нейният твор-
чески портрет. Ето го: 

Петя Александрова (р. 1948, Ямбол) е 
журналистка и писателка. Завършила е 
„Българска филология“ във великотър-
новския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“. Издала е 32 книги, повече от 
които със стихове и приказки за деца.  

В нейната творческа биография има 
художествена публицистика, анимацио-
нен филм и куклена пиеса. Носителка е 
на няколко национални награди, между 
които „Петко Р. Славейков“ (за цялостно 
творчество) и „Константин Константи-
нов“ (за принос в книгоиздаването за 
деца). 

А ето как тя мотивира избора на сво-
ите 40 героини: „Моят избор на героини 
в тази книга робуваше на едно-единст-
вено условие: да могат да служат за 
пример и вдъхновение на днешните мо-
мичета. На тези, които са неуверени, 
плашливи, несмели. На тези, които лесно 
се отказват от мечтите си, ако срещнат 
препятствие или неодобрение. Които се 
страхуват от обществено порицание, 

боят се да бъдат различни, любозна-
телни, страстни, дръзки... На тези, които 
не смеят да бъдат щастливи или сво-
бодни по своему." 

На 165 страници са представени тези 
40 словесни портрета на жени с необик-
новени съдби, характери и амбиции.  

Четиридесет съвременни български 
художнички пък са нарисували безвъз-
мездно по един портрет (реален или 
предполагаем) за илюстрация на тези 
уникални българки.  

Широкият времеви обхват - от по-ми-
налия, миналия, та чак до настоящия 21-
ви век, определя дали ще четем с увлече-
ние за жени, които държат в ръцете си 
пушка или диригентска палка, дали са 
благодетелки, поетеси, актриси или джаз-
певици... Това не са обикновени биогра-
фични справки, а вълнуващи истории с 
невероятни сюжети, разказани в две стра-
ници.  

Експресивно, вълнуващо, покоря-
ващо. И обогатяващо! Още началото, 
започващо като приказка: „Някога бъл-
гарските жени...“, „Живяло някога...“, 
„Имало някога...“, те грабва, завладява и 
те държи в плен на една необикновена 
съдба. Завладява те и прекрасният стил 
на авторката, който те дарява с естети-
ческа наслада. 

Ето историята на една от тях… 
 

ИВА-ВАНЯ 
 

Певица и актриса (1905 – 1991) 
 

Тя се наричала Иванка Янакиева. От 
дете обичала да се облича с момчешки 
дрехи и заедно с хлапаците от квартала да 
тича, да се катери по дърветата, да язди 
кон...  
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А най-много обичала да се промъква 
незабелязано в киносалоните, където 
прожектирали първите тогава филми – 
черно-бели и неми. „Лошо момиче, не-
възпитано! - мрънкали съседките. - 
Трябва да се учи да шие, да плете, да 
готви, нали ще стане един ден съпруга и 
майка, трябва да е научена...!“ 

На 16 години тя просто избягала в Бер-
лин – без паспорт, без виза, без пари. Не 
знаела нито една немска дума, но много 
искала да стане кино-актриса. Отначало я 
засипвали с неприлични предложение, 
защото била една самотна тий-
нейджърка, неопитна и красива, а и 
нямала още нито един истински приятел. 
Минали няколко години, докато най-
после късметът не й се усмихнал.  

През това време работела какво да е – 
сервитьорка, домашна помощница, де-
тегледачка. Не се отказвала от никаква 
работа и вярвала в своите дарби, в своя 
бъдещ успех. В същото време неуморно 
овладявала чуждия език, учела се да тан-
цува, да пее...  

С еднаква лекота изпълнявала и 
оперни арии, и модни шлагери. В крайна 
сметка я забелязали и почнали да я канят 
– и в киното, и в театъра. Участвала в цяла 
серия немски филми, някои от които са 
прожектирани и в България. Фотогра-
фите се надпреварвали да й правят 
снимки, красивото й лице било отпеча-
тано на пощенски картички. Най-
добрите композитори пишели за нея спе-
циална музика.  

Песента, която изпълнявала с най-го-
лямо удоволствие, има припев: „Цял 
Берлин ми се покланя – аз съм българката 
Ива-Ваня.“ Тя спечелила на 25 години 
дори титлата „ Мис Берлин“! Имала де-
виз „Нищо не може да ме спре!“ и още 

един: „Каквото реша, го правя“. Когато 
станала известна и имала финансова въз-
можност, си купила четири коня и се 
състезавала като жокей. Многократно пе-
челила шампионска титла. А когато се 
сдобила с мерцедес, буквално летяла с 
него до стари години. Все занимания, до 
които жените трудно се добирали в онези 
времена. До край си останала момичен-
цето, което кара съседките да въсят 
недоволно вежди. Но вече никой не й се 
присмивал, че е твърде буна и дръзка, 
напротив – възхищавали й се, подража-
вали й! 

Все пак се омъжила и родила две мом-
чета, на които често приготвяла 
традиционни български ястия: пълнени 
чушки, сарми, яйца по панагюрски... 

Само за едно Ива-Ваня не събрала сме-
лост – да се върне в България. Защото 
между често изпълняваните нейни песни 
била и популярната „Лили Марлен“ - 
песничка за войничето, което тъгува за 
своята любима и мечтае за скорошна 
среща: 

 
Пред нашата казарма 
до входната врата 
един фенер висеше 
и светеше в нощта. 
 
Ний двама ще се срещнем там, 
под тоз фенер, във нощний мрак... 

 
Ива-Ваня дори я изпяла на български 

и я записала на грамофонна плоча, а ком-
позиторът Норберт Шулце, автор на 
песента, станал неин съпруг. По зла иро-
ния на съдбата обаче, по време на 
Втората световна война, а и след това при-
ятният шлагер се превърнал в символ на 
най-ненавистните човешки страсти, на 
фашизма. 
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Прочетох книгата на Петя Александ-
рова „Аз съм българка“ с удоволствие, с 
удовлетворение, с възхищение. Четири-
десетте портрета са със самостоятелни 
сюжети, подредени по азбучен ред и мо-
жеш да определиш реда на четене по 
собствен избор. Ще срещнеш много поз-
нати имена, но и такива, които чуваш за 
първи път. 

Затваряйки последната страница, ще 
се почувстваш изключително обогатен и 
емоционално, и познавателно. 

 
********* 
 

 
 

Рисунка – Ина Христова (р. 1988, Чирпан) 
 
Ина Христова се изявява в сферата на 

илюстрацията у нас и в Испания, където 
специализира, след като изучава „Изкус-
твознание“ в Националната художест-
вена академия. 

Авторският й книжен проект „Забра-
нената литература“ фокусира 

вниманието на Асоциацията на ката-
лунските илюстратори и на родните 
книгоиздатели върху нейната работа. 

Ето какво споделя тя: 
„Като творци всички оставяме следа, 

но дали тя води до промяна на мисленето 
и до растеж? Рядко се отдава значение на 
женското присъствие в културата. Този 
проект е важен, защото фокусира пог-
леда не само върху миналото, но и върху 
съвременните жени творци. Промяната 
започва със стъпка напред и с това да се 
осмелиш да бъдеш различен. Всяка от 
личностите в тази книга е пример за осъ-
ществяване на такава промяна – първо у 
себе си и после в останалите.“ 
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ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
. 

НАРОДНИЯТ ПОЕТ НА  
БЪЛГАРИЯ 

 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

    През 1920 г. по инициатива на ми-
нистър-председателя Александър Стам-
болийски земеделското правителство  ор-
ганизира грандиозно честване на 70-
годишния рожден ден и 50-годишната 
литературна дейност на  Иван Вазов. 
Цяла  България обгръща народния поет с 
обичта и почитта си…  

Само след една година Вазов напуска 
белия свят. 

А дотогава той е изпитал и сладостта 
на признанието и горчилката на подце-
няването и обидата.  

Важното е, че още приживе народът 
му дава най-високото звание – народен 
поет и патриарх на българската литера-
тура. Той е заслужил признанието с това, 
че произведенията му имат неотразимо 
влияние и достигат до сърцето на всеки 
българин. Очарованието на безсмърт-
ното му творчество иде от силната 
чувствителност, острата наблюдателност 
и епичният замах, с които претворява на-
родните съдбини. В продължение на 
половин век Вазов откликва талантливо 
на всяко събитие от българската действи-
телност. Той е вдъхновен художествен 

летописец на съдбовните за народа ни съ-
бития. А това е един важен период от 
националната история – от Българското 
възраждане до преодоляването на нацио-
налната катастрофа след Първата 
световна война.   

Иван Вазов успя да издигне нашата 
художествена словесност, националният 
ни дух до висотите на европейската лите-
ратура. И то във всички жанрове – поезия, 
проза, драматургия, литература за деца, 
публицистика… Истински национален 
епос! 

Неизчерпаем извор на вдъхновение, 
теми, идеи и образи за него са Родината и 
народът. Цялото му творчество е без-
ценна съкровищница на българската 
душевност, на националните доброде-
тели, на безсмъртния народен дух. 

Както всички големи творци, така и 
авторът на „Под игото“, „Епопея на заб-
равените“, „Немили-недраги“ и още 
редица  безсмъртни творби е имал и все 
още има своите отрицатели. Но те само са 
допринесли за още по-голямото извися-
ване на исполина на българската 
литература. Хвален и хулен, въздиган и 
подценяван, Олимпиецът си остава не-
достижим в българската литература. 
Защото е поставил темелите  и е въздиг-
нал най-високият ѝ връх. 

А що се отнася до отрицателите му, те 
вършат това светотатство с надеждицата, 
че щом се осмеляват да отричат Вазов, 
значи и те са нещичко. Уви… такава е 
същността на българина-бездарник. Той 
не може да не мрази. 

За разлика от тях Вазов е обичал. Най-
силно – малката земя, наречена Бълга-
рия! Обиколил я е цялата пеша и на кон, 
за да я възпее със силата на могъщия си 
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талант. Претворил е с обич и вдъхнове-
ние българина, родната природа, 
националната съдба… 

Разбира се, че е имал и своите сър-
дечни трепети. Обичал е нежно и силно 
няколко жени. Е, около интимния му жи-
вот битуват и лъжовни митове. Но 
искрените му любови са истински. Още 
ненавършил второто си десетилетие се 
влюбва в съседката в Сопот Кате-
рина/Рина/, чийто съпруг се запилял по 
Влашко. След двегодишна тайна обич на-
бира смелост  - споделя ѝ чувствата си. 
Отговорът ѝ го окриля: „Иванчо, като ме 
обичаш ти, и аз ще те обичам…“ Следва 
бурна любов. Има още няколко дълбоко 
емоционални преживявания. Страстна е 
връзката му с покръстената ханъма Па-
раскева/Пеша/ от Берковица, чийто 
съпруг – турски бей - пиян паднал в една 
река и се удавил. На чувствената си плов-
дивска любов Пелагия посвещава 
поемата „В царството на самодивите“. Че-
тиридесетгодишен се оженва за Атина 
Болярска, скоро обаче бракът им се раз-
пада. Но Атина не позволява да бъде 
разтрогнат официално и тормози за пари 
поета до края на дните му. Голямата и 
най-продължителна любов –приятелство 
на Вазов е с писателката Евгения Марс, на 
която посвещава цикъл от стихосбирката 
си „Люлека ми замириса“. 

Дошъл на белия свят точно навреме, 
за да обезсмърти едни от най-важните мо-
менти в националната ни история, Иван 
Вазов си отива от белия свят също нав-
реме – когато бе завършил своето велико 
дело.  И когато щеше да бъде извършено 
едно от най-жестоките покушения – кър-
вавият преврат срещу едно от най-
успешните правителства в българската 
история. 

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ И 
НАШЕТО ВРЕМЕ 

 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 
 
Алеко Иванчев Константинов е роден 

на 1 януари 1863 година в Свищов. Осно-
вателен е въпросът: след толкова години 
продължава ли да е актуален авторът на 
„Бай Ганю“, авторът на злъчни фейле-
тони и възторжени пътеписи, авторът на 
интересни разкази и преводи. 

Най-напред, обаче, да припомним ви-
зитната му картичка: образование – 
юридическо, професия – (най-дълго) ад-
вокат, призвание – писател, малко бохем, 
голям родолюбец, влюбен в природата, 
страстен пътешественик, блондин.  

Една анкета с 30 въпроса, направена от 
проф. Иван Шишманов през лятото на 
1894 г. ни дава възможност да се докоснем 
до неговата душевност.  

Ето част от тези въпроси: 
 
-Коя е любимата Ви миризма? 
- Миризмата на параходите и железни-

ците. 
-Кое е най-любимото Ви занятие? 
- Да пиша хумористични очерки. 
-Кое развлечение Ви е най-приятно? 
- Гуляй на чист въздух в мъжка компания. 
-Кой е най-хубавият момент в живота 

Ви? 
- Пътуването ми в Америка и когато ми 

хрумна идеята за „Бай Ганя“. 
-В коя страна бихте предпочели да живе-

ете? 
- България. 
-От кое място Ви е останал най-прият-

ният спомен? 
- От върха на Айфеловата кула и Ниа-

гара. 
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-Кое е любимото Ви ястие? 
- Пастърма и кисело зеле. 
-Кой чужд народ Ви е най-симпатичен? 
- Французите. 
 
Сега да направим опит за паралел 

между времето на Алеко (чрез негови 
произведения) и нашето съвремие. Да за-
почнем с пътеписа „ До Чикаго и назад“. 
Когато посещава знаменитите касапници 
в Чикаго, отвратен от ужасните условия 
на труд, констатира: „До какви безобра-
зия е довела жаждата за злато!“. Тази 
жажда и днес е причина не малко хора да 
се трудят при подобни условия.  

 

 
 
Да си припомним и срещата на автора 

с бай Недкович. Остава поразен от откро-
вението му: „Овде е такова велика 
корупция що je нигде нема... Парица е ца-
рица...“ Днес можем само да допълним: 
след толкова години промяна никаква - 
корупция на всички нива. Никак не му 
пада на сърцето и „Туй бясно движение... 
тази суета... онези неми уста, лишени 
вече от способността да изобразяват ус-
мивка.“ Като сравнява американците с 
чаркове на машина за производство на 

долари, недоумява: „Е, ами кога ще жи-
веем?“. Днес не е ли същото?! Пък онези 
шарлатани, които чрез игра на карти ис-
кат да им ограбят парите, не са ли 
прародители на днешните мошеници?! 

Алеко, обаче, не подминава и онова, 
което заслужава адмирации. Има ли по-
вълнуващо описание на Ниагарския во-
допад?! В Чикагското изложение, когато 
влизат в отдела за електричество, възк-
ликва: „Тука и говедо да пуснеш, ще 
пощръклее от възхищение“. А „... в теа-
търа: седи, например някоя учителка, до 
нея ваксаджия, до него някой писател, 
сетне дърводелец, адвокатин, файтон-
джия и всички добре облечени, с афиши 
и бинокли в ръце. Е, да ги разцелуваш 
тези американци!...“ 

Ето и фейлетоните му. Знаем го Алеко 
Константинов и с прозвището Щастли-
веца. Във фейлетона „Страст“ четем: „Че 
аз съм щастливец, това го знае цяла Бъл-
гария... Вървя из улицата... и всяка 
фигура още повече укрепва съзнанието 
ми, че съм щастливец. Ето, например, 
онзи предприемач: кой може да се отнесе 
към него с уважение?... Ето онзи висш чи-
новник: какви подлости не е извършил 
той... А за мене светът не само, че не знае 
подобни гадости, но и всъщност ги 
няма... няма и да ги има.“ 

Първият му фейлетон е „По „избо-
рите“ в Свищов“ - избори и тогава, и сега 
все в кавички. Ами този призив ни е поз-
нат и днес: „Елате, братя селяни! Яжте и 
пийте до гуша, ама мене да изберете!“ 
(„Смирно! Рота-а п'ли!“). 

А във фейлетона „Угасете свещите“ се 
натъкваме на следното указание: „Ако се 
види, че Цанковата кандидатура преодо-
лей... може чрез угасвание свещите или 
взимане списъците да направите изборът 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2020 

 

70 

 

да не се състои...“ Да се чудиш за неговото 
или за нашето време авторът е писал. 
Ами картинката от Народното събрание 
във фейлетона „Депутатът с побъркани 
местоимения“ - нападките между левия и 
десния фланг – и за тогава, и за сега, ед-
накво валидна е репликата на А. 
Константинов: „Да умреш от смях“. 

Да се върнем към любовта му към при-
родата.  

Той е и пропагандатор на туризма. На 
27 август 1895 г. (неделя) по негова иници-
атива на Черни връх – Витоша се 
учредява клуб на българските туристи. 
Особено щастлив е бил Алеко, когато на 
неговата „Покана“ се отзовават толкова 
любители на природата - „Невероятно 
наистина, но факт: 300 души на Черни 
връх“.  

Хубава е утвърдилата се традиция и 
днес ежегодно в края на август организи-
рано да се изкачва Черни връх. Но как ли 
би погледнал (ясно е как!) той на варвар-
ското ни отношение към природата: 
умишлени пожари ли не щеш, незаконна 
сеч ли или безумно застрояване и по мор-
ския бряг и по планинските склонове. 
Ама, това е - жаждата за злато не секва! 

Най-популярното Алеково произве-
дение си остава „Бай Ганю“.  

Като ученици дълго разсъждавахме 
социален или национален герой е той. 
Безспорна всъщност се оказа неговата 
жизненост. Затова Георги Калоянчев, 
въплътен в образа му, ни внушава: „Аз 
съм, тук съм, ваш съм!“ Но бай Ганю е не 
само между нас, а и в самите нас в една 
или друга степен. Алековата вяра пък, че 
ще дойде един ден, когато бай Ганю ще 
рече: „Европейци сме ний, ама все не сме 
дотам!...“ („Бай Ганю журналист“) и днес 
е толкова актуална, колкото и тогава. 

На 11 май 1897г. (стар стил) е прекъс-
нат земният път на един талантлив 
творец, не достигнал „на жизненото поп-
рище средата“, но оставил трайна 
литературна следа след себе си. Той е 
убит. С куршум в сърцето. Има една ка-
рикатура от Илия Бешков – убития 
Алеко и над него с ехидна усмивка стои 
убиецът – бай Ганю. 

 

 
 
В Свищов днес има музей „Алеко Кон-

стантинов“ - в родната му къща.  
В София пък има един театър – сати-

ричния, който носи неговото име. БТС 
също носи (основателно!) неговото име.  

А въпросът продължава ли творчест-
вото му да бъде актуално, очевидно е 
реторичен. Нашето време за Алеко Конс-
тантинов би било неизчерпаем източник 
за унищожителна сатира. Нашето време 
с невероятно високите технологии и от-
чайващо ниския морал. 
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ПОРТРЕТ НА Д-Р РАЙКО 
ДАСКАЛОВ 

 

ЧАСТ  ЧЕТВЪРТА 
 

д-р Райко Даскалов и ВМРО 
 

 Противниците на Райко Даскалов се 
множат. Още с идването си на власт, пра-
вителството на БЗНС е сериозно 
атакувано от ВМРО. Подготвят атентат 
срещу Ал. Стамболийски в народния те-
атър. Поставят бомба под колата на Райко 
Даскалов. И двата атентата са неуспешни.  

През 1922 г. автономисти от ВМРО се 
укрепват в Петричка област и я правят 
своя „държава в държавата”. 

Те ненавиждат Райко Даскалов въп-
реки това, че той е толерантен към тях.  
Насаждат сред населението мнение, че 
той е лъжереволюционер, който един ден 
ще бъде съден за заграбването на властта, 
потъпкването на конституцията, както и 
„за предателството при Владая“ и др.  

В самата организация ВМРО се задъл-
бочава конфликтът между федералисти 
и автономисти. 

На 16 октомври 1922 г. автономистите, 
под претекст да прогонят федералистите 
от Неврокоп, завземат града. Четата на А. 
Василев започва да издевателства над та-
мошното население – техни противници, 
опожаряват къщи, дюкяни и клубове на 
БЗНС. 

Райко Даскалов не иска да влиза във 
военен конфликт със  тях. Прави оби-
колка из областта, а те тихо се изтеглят. 
След кошмара в Неврокоп, той успокоява 
населението, но не взема никакви наказа-
телни мерки, за което по-късно скъпо ще 
заплати. 

На 4 декември 1922 г. отряд автоно-
мисти завземат Кюстендил и заплашват, 
че ще  продължат към София, ако прави-
телството не предаде исканите от тях 
федералисти и не създаде „честна адми-
нистрация”. 

За да парализират властта, ръководи-
телят им П. Михайлов обявява публично 
издадени смъртни присъди на Ал. Стам-
болийски, Райко Даскалов и Недялко 
Атанасов. Пускат и слух, че Райко Даска-
лов е убит, а столицата е завзета от 
автономисти и блокари. 

По това време Ал. Стамболийски при-
съства на Лозанската конференция. 

Райко Даскалов, като министър на 
вътрешните работи и заместник на ми-
нистър-председателя, трябва да се справя 
сам. Срещу автономистите са изпратени 
войскови части, водени от министъра на 
войната Коста Томов, който съзнателно 
или не, допуска те да се оттеглят безпре-
пятствено от Кюстендил. Райко Даскалов 
прави изявление за безредиците на 
ВМРО и обявява, че реда в Кюстендил е 
възстановен и властта не се нуждае от 
подкрепа. Въпреки това, няколко хиляди 
разтревожени селяни от северна Бълга-
рия пристигат в София, за да я защитят  
правителството от  ВМРО, Конституци-
онния блок и Военната съюз, с идеята да 
обявят България за Република. Настър-
вени за отмъщение, те извършват 
нападение над няколко опозиционни 
клуба. Райко Даскалов решително се про-
тивопоставя на тази авантюра. Само 
неговото обаятелно слово и легендар-
ният образ, който има, успяват да спасят 
България от кръвопролитие в този крити-
чен момент. 

Въпреки това, опозиционните партии 
вменяват като личен негатив на Райко 
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Даскалов случилото се в Кюстендил и Со-
фия. Не се вменява вина нито на ВМРО, 
нито на Коста Томов. Противниците му 
считат, че е дошъл моментът да го свалят 
от властта. Той е готов да подаде оставка, 
но трябва да изчака завръщането Стамбо-
лийски от Лозана. 

Райко Даскалов продължава да ръко-
води министерството на Вътрешните 
работи и Министерския съвет, като не 
спира да работи по външнополитичес-
ките въпроси. Девизът на Стамболийски 
„България трябва да се добере до Бяло 
море”, за Райко Даскалов е сакрален 
идеал и той отстоява този идеал. Още 
през 1921 г. при посещението си в Англия 
и Франция прави сондажи за излаза на 
Бяло море, чрез пристанището в Деде-
агач. Завръщайки се в България той 
разбира, че е невъзможно, защото голе-
мите български търговски къщи отказват 
сделки през Дедеагач, поради това, че 
пристанището не е добре уреденото и по-
ради сложните отношения с Гърция. 
Чуждестранните фирми също се въздър-
жат от използването на това пристанище 
по различни съображения. Оформя се 
становище, че България не трябва да при-
ема излаз до Бяло море чрез Гърция, тъй 
като той не би бил реален. Достъпът до 
Бяло море може трябва да бъде осигурен 
само чрез българска територия или чрез 
автономна Тракия. Това правителството 
отстоява пред Междусъюзническия  вър-
ховен съвет в Лондон, на конференция на 
Англия, Франция и Италия по източния 
въпрос (март 1922 г.), на конференцията в 
Генуа (април-мой 1922 г.). 

След конференцията в Генуа, Райко 
Даскалов изработва концепцията за неде-
лима Тракия. Докато Ал. Стамболийски 
се сражава в Лозана за неделима Тракия, 

за да стане реален излазът ни на Бяло 
море, Райко Даскалов отбива успешно 
атаките на  опозицията срещу полити-
ката на правителството по Тракийския 
въпрос. През този период има огромно 
напрежение. Ненавистта на опозицион-
ните партии към правителството на 
БЗНС е голяма, но с особено ожесточение 
е насочена към Райко Даскалов, защото 
голяма част от реформите са негово дело. 
За реформаторската дейност на БЗНС 
Лебедев ще напише: „всички техни ре-
форми са проникнати от стремление към 
мир, труд и култура”, но всъщност, те за-
сягат икономическите интереси на 
буржоазията вътре и вън от страната. 
Конфликтът се задълбочава. На искането 
да бъде отстранен Райко Даскалов от пра-
вителството, Стамболийски отговаря, че 
това не е лека работа. Ако той се обиди и 
мине в опозиция, може да нанесе непред-
видими проблеми  и усложнения на 
БЗНС и неговото управление. За него е 
много трудно да жертва легендарния 
Райко с неговото изключително влияние 
сред селските маси. През януари 1923 г. 
провежда кратък, но драматичен разго-
вор със своя заместник. Д-р Райко 
Даскалов подава оставка и не се появява 
повече в правителството. Министерският 
съвет официално съобщава, че министъ-
рът на Вътрешните работи е подал 
оставка, но тя не е приета. 

Райко Даскалов се впуска в организа-
ционна дейност. Обикаля страната и 
разяснява идейната политика на БЗНС, 
предвид предстоящите избори. Ръковод-
ствата на местните дружби му уреждат 
срещи не само със земеделци, но и с хора 
без определени политически възгледи, 
които се вливат в земеделската организа-
ция. Опозиционните вестници тръбят, че 
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той подготвя разпускането на ХІХ ОНС и 
провеждането на новите избори по нов 
избирателен закон. Работата на Райко 
Даскалов с дружбите се наблюдава много 
внимателно и от чуждите дипломати. Ос-
тавката му е злободневен коментар почти 
във всички вестници. Гадаят и не могат да 
разберат ходовете, които той ще направи. 

През месец февруари е свикан ВВС и 
той решава: санкционира Марко Турла-
ков, Коста Томов и Хр. Манолов и 
одобрява  отстраняването на Райко Дас-
калов от власт. Даскалов прави 
декларация, че отдавна е депозирал ос-
тавката си и е доволен, че един тежък 
товар е паднал от гърба му. Дава отпор на 
слуховете, че земеделският съюз ще 
прави коалиция с десните партии - това 
няма да стане „нито тук, нито на оня 
свят” – казва той. Райко Даскалов е отст-
ранен от властта, но противниците му са 
неспокойни. Той все още има разпореди-
телни позиции. Избран е за държавен 
обвинител по наказването на минист-
рите от кабинета на Иван Гешов, д-р Ст. 
Данев и Ал. Малинов. 

Райко Даскалов не губи политическо 
равновесие, не хленчи, нито се озлобява 
срещу организацията и Ал. Стамбо-
лийски.  

Неговите публикации са посветени на 
справедливостта на Малкия конгрес и на 
съдбата на земеделските реформи. Дек-
ларира, че като апостол ще обикаля 
страната и ще разяснява земеделските за-
кони и „модерното законодателство на 
България”. Формулира задачите на земе-
делската власт: запазване на мира, 
завършване цикъла закони за създаване 
на трудови стопанства, създаване закони 
за окръжните съвети, народното здраве и 
други. Той более за аграрната реформа, 

която е негово кръвно дело, която не 
може непосредствено да проведе. Заема 
се с критичен анализ на аграрната ре-
форма, нейното приложение и 
перспективи. 

През март същата година обнародва  
забележителната си книгата „Борба за 
земя”, която моментално се изчерпва. В 
предговора прави задълбочен анализ на 
извършеното по закона за „трудовата по-
землена собственост”, препоръчва 
комасация на земята и „одворяване” на 
семействата, които не разполагат със  
свой дом. Той пророчески предсказва, че 
борбата между българските плебеи и пат-
риции ще се засили, но отказа от нея ще  
означава удар на народовластието и ще 
бъде в подкрепа на тиранията и монар-
хизма. „Най-благородната борба на 
човека е да има парче земя” – пише той, и 
още „земята носи  щастие на народите и 
държавите когато се намира в ръцете на 
работния народ, но тя докарва нечувани 
нещастия, когато се владее от шепа при-
вилегировани земевладелци, които чрез 
нея държат в робство народите. Поради 
големия интерес към книгата му „Борба 
за земя”, налага се да се направи второ из-
дание, планира се и трето издание, но 
както много други проекти на Райко Дас-
калов остава само проект. 

През април 1923 г. са насрочени из-
бори за ХХ ОНС. За Райко Даскалов това 
е „решителна и съдбоносна битка”, „пос-
ледно сражение между два смъртни 
врага”. Речите му са прости и разбира-
еми, но идейно съдържателни и 
провокативни и влизат в съзнанието и 
сърцата на обикновените хора. Той уве-
рява своите слушатели, че  „съсловните 
организации занапред ще управляват.“  
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И продължава: „Тия три трудови орга-
низации: земеделската, фабричната и 
наемно работническата, са предопреде-
лени, според силите си, да ръководят 
историческото хоро на народите и да из-
търбушат окончателно стария свят на 
експлоатацията и неправдите”.   

Хората разправят, че на митинг в с. 
Лютиброд, където държи двучасова реч, 
гълъб кацва на рамото му и отлита чак ко-
гато той свършва речта си.  

„Това е поличба!“,  дълбок възглас се 
изтръгва от присъстващите на митинга. 

Дали това е било поличба или не, но е 
необикновено явление, пред което при-
състващите изтръпват, а писателят Паун 
Генов ще напише „ако някога се прави 
бюст паметник на д-р Райко Даскалов, то 
той трябва да е с гълъб на рамото. 

Изборният резултат е небивал: БЗНС 
получава 54,12% от действителните гла-
сове, което е погром за десните партии и 
Конституционния блок.  

Д-р Райко Даскалов отново е депутат.  
 

Статията подготви и  

предостави за публикуване ЖИВКА ТАНЧЕВА 
 

Ползвана литература: 
проф. Димитрина Петрова, доктор на 

историческите науки 
 

Продължение в следващия брой 
 

 
                                                                                             
 

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  
 

ГРАНИЧНОТО ИЗКУСТВО 
 

ФОТОХАЙГА 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 
***  
колко страст и колко сълзи 
скриват днес 
копнежа ни по рая! 

 

 
 

***  
не премигва  
лунното око: 
театър на сенките 
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***  
вали, вали… 
все по-дълбока 
тишина 

 

 
 
 

***  
на крилете 
на златните облаци  
денят си отива 

 

 
 

***  
цъфнало дърво 
време колкото да вдишаш 
аромат на пролет 

 

 
 

 
***  
цвете 
в старата тетрадка 
докоснах тогава ръката ти 
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ВОДА И ПОЛЕТ – ТРИ ХАЙБУНА 
 

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА 
 

УТРО, СВЕТЯТ ЛЕДЕНИ ВИСУЛКИ

ПО ПРОСТИРА...
 

Тази празнота, бял лист, воден аро-
мат, която понякога е тук, докато се
будя, преди да се опомня…В топлината
на юргана, когато, като пушач, едновре-
менно се удивлявам и плаша от
металния вкус на непознати елементи в
устата си. Тогава, когато всички мисли
сa все още изтрити от силата на някой
нов сън.

Измивам си зъбите. Запарвам чай.

 
малки росни капки
след миг изчезват,
както е казал Исса*

 
                                         *капчица роса 
                                           е този свят 
                                           И все пак, все пак…   

 
хайку от японския поет Исса (1763 – 1828), превод на Братислав Иванов 
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БЕЗОБИДНА ЛУДОСТ 

 
В далечния фар се разби-

ват вълни, но навътре в 
залива снижават снага.  

Мъж в бяло спортно ки-
моно решително крачи по 
брега. Наблюдавам го от 
вишката на спасителя. Съ-
бира погледите на първите 
клиентки на плажните дис-
котеки.  

Ненадейно спира до 
вишката. Хвърля раницата 
си отдолу и застава с два 

крака, здраво забити в морето.  
 
без да трепва, 
ученикът чака 
първия удар 
 
Крачолите на бялото му спортно кимоно натежават в солената вода.  
Взирам се заедно с него в безкрайността на морето. Хоризонтът е само илюзия, ко-

ято структурата на окото услужливо ни предоставя, за да избягваме опасни ситуации 
възможно най-дълго.  

Извръща тяло по посока на вятъра, после извръща тяло срещу посоката на вятъра 
и с едно движение за втори път разбива гребена на вълната, чийто край виждам в пя-
съка по брега.   

 
несбъднати мечти 
умирам 
всеки ден 
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ЕГО 
 

 
 
Лети 
замръзващата пеперуда 
и гони своята душа  
 
               Кьоши* 
 
Наполовина празна, на-

половина пълна е халбата 
бира, която ме чака на шаре-
ния барплот. Намествам се 
на стола-щъркел край дру-
гите посетители.  

В продължение на часове 
седим заедно между четири 

стени, където всеки може да влезе и да излезе, когато реши. В продължение на часове 
бистрим политиката или проблемите на някои поетични форми. В продължение на 
часове разглеждаме лайковете си във фейсбук и си правим селфита с коктейли. Или 
просто седим, един дошъл оттук, друг оттам.   

Нито тук, нито там е душата.  
Постоянно сменя посоката, за да не попадне в нечия хищна човка. Магнетични са 

извивките на траекторията й, спонтанни, дълбоко вкоренени в историята на вида й, 
неописуеми с прости думи.  

Някога някой си … сънувал, че е пеперуда. После се събудил. После решил, че 
може би е пеперуда. Може би е. 

        
Било е сън сигурно 
празна е  
песента на щурците      
 
*Кьоши – японски хайку поет (1874-1959) 
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ОСКЪДНИ ДНИ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
Оскъдни 

дни 
отмиват умовете ни, 
убиват ни… 

 

Убиват ни 
главите, закичени 
с корони… 
Короните убиват, увили са главите ни, 
обвити са със плесени, 
отровени. 

 

Не, бесни сме… Бесни 
сме, бесни – 
от чужди безумия сме отнесени… 

 

Но не, болни сме… Болни, 
пандемични, 
покорни… 

 

Оставаме в телата си, оставят ни – 
спасени. 
 

Спасени 
са телата ни – 
душите ни – 
спестени… 

 

Върнете ги, душите ни! 
Пуснете ни… 

Освободени… 
 

Скъдни 
дни – 
в зелени 
поляни 
събрани 

са всички злини… 
и пусти пътеки ни 

давят с утехи за вечни 
безесенни 
бъднини… 
 
 

 
 
 

В пустини 
се давим, не ни 
е лесно да правим в живота си бездни… 

Потъваме бавно, бавни 
сме вече, отровени 
от чужди вини… 
 

Потъваме, вечни, 
вечни 
сме вече – не ни трябват дни. 
 

В бездни 
живеем – ни 
белег след нас, ни 
спомен от нас, ни 
мечти – бедни 
сме, обречени… 

 

Отречени – 
обесени, 
с въже от чужди думи… Потресени… 
 

Сломени, 
безлични, 
безработни, 
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уволнени, 
безпарични – 
безпилотни 
се реем във висини – 
безопорни, 
безмозъчни, 
безпаметни… 
 

Безпроблемни… 
 

 
 
Обидни 

мълчания, обидни 
терзания за завидни 
съдби… бедни 
сме, бедни – 
обезглавени, 
безжизнени – 
лишени 
от бъднини.. 

 

 
 
Оскъдни 

щрихи върху стари картони 
оформят лицата ни 
без спомени… 

 

Смълчани 
сме, смирени, 
занемарени… 

Обезглавени. 
 

Опропастени 
дни 
ни 
чакат, заразни – 

от безумието ни. 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-yL-z7YyHG9U/XqrxZ_mKebI/AAAAAAAABx8/yllFXjiev8Yo6TsoppdHPj-YwExAg4qCgCLcBGAsYHQ/s1600/oskydnidni-4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-bfSWv7fDUBQ/XqrxiCOtXgI/AAAAAAAAByE/FU9vheiwzLghmELy_B9TF0aSvM7qAfVHwCLcBGAsYHQ/s1600/oskydnidni-6.jpg
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Умираме бавно, самооперирани – 
безкритични, 
безразлични, 
обезличени, 
самозаличени, 
сами… 
 

Умора – като сълзи 
пълзи 
по лицата ни – 
бездиханни… 

 

Бездихание хрупа хралупата на дробовете ни… 
 

Умората на голямата ваканция ни изяде – 
пълзи – 
като охлюв върху напечен камък – 
опустяла Земя… 

 

Не ни трябват пандемични  
морове, 

за да сме мъртви – 
умряхме преди това, 
дори не разбрахме защо… 

 
 
 

Целият свят заспа 
и засънува 
кошмарите си 
за края на света… 

 

*** 
 
 

 
 
 

оскъдни дни – 
умираме 
сами 
 

https://1.bp.blogspot.com/-RdNMNv1dAgo/XqrxtdxqpYI/AAAAAAAAByM/htO6TKbZ_jQse4qenP4mkVUhqNnPFtifgCLcBGAsYHQ/s1600/oskydnidni-2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-PplyQYclrME/Xqrx9hImeXI/AAAAAAAAByU/nrM3GbxLwSsU9cqHTpZIh7-5ss7LGFLcACLcBGAsYHQ/s1600/oskydnidni-5.jpg
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ПРИКАЗКИ 

 

РАЙНА ПРЕСЛАВСКА 
ВЛАДИМИР ЦОНЕВСКИ 
 

ПРИКАЗКА ЗА РЕКАТА 
 

Като река – дълбока, всепоглъщаща, 
в незнаен миг внезапно идва любовта! 
Нощта самотна в светъл ден превръща – 
Надеждата за обич изгрява на брега! 
 

Вълшебна е реката – в огледалото ѝ отразени 
в среднощ танцуват небесните звезди, 
от тайнството магично бреговете ѝ са слети – 
кой в нощ такава могъл би да заспи?! 
 

 
 
 

Една след друга шепнат вълните на талази – 
разказват приказка съвременна и бяла, 
родената сред тях току-що тайна пази 
реката – от никого нечута, невидяна! 
 

Но призори тайната е видима и ясна – 
брегът отсам огрява желаната Надежда 

и Вяра в миг се ражда за Любов прекрасна, 
брегът оттатък Мир е и мечта най-нежна! 
 

Във Вселената далечна се раждат чудеса, 
всеки миг картата ѝ звездна се мени – 
угасват, сливат се, изгряват нови светила... 
Единствена Земята на Надежда светла се крепи! 

 

ЛЕБЕДОВА ПЕСЕН 
 

Вода – огледално сребърна с отблясъци нежни 
като тъгата в тъжно сърце, спотаена и тиха, 
два лебеда влюбени, бели – две преспички снежни 
с тръпни криле от любов, че ги има вестиха! 

 

Дълги шии извиват и с бяла целувка 
запечатват своята вярност и вечна любов 
в съвършенството бяло с изящество плуват – 
танц последен, с нестихваща нежност и зов! 
 

Езерото – сцена е тяхна, сребърно-огледално, 
драмата своя разиграват посмъртна и страстна 
и се любят, и пеят с възторг, ритуално – 
лебедова песен – земно-трагична,  

небесно прекрасна! 
 

ОБРАЗ НЕВЪЗМОЖЕН 
 
Кой си ти – от сънищата мои сътворен, 
всеки път различен и с невидимо лице, 
силно в мене влюбен нежен джентълмен 
и пробуждащ копнеж и тръпка в моето сърце? 
 

Все за мене нещо смело правиш 
от злините ме закриляш, рицар вдъхновен, 
като цвят на нежно цвете пазиш  
чувствата, възторга ми от тебе породен. 
 

Кой си, на мечта момичешка приличен, 
плаща отхвърли, смъкни изкуствената маска – 
искам те в живот реален, а не фантастичен, 
има ли те и къде си ти, мечта прекрасна? 
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Цял живот те нося в женската душа, 
образ невъзможен, а така желан, къде си 
и защо потайно се явяваш все в съня – 
искам те в деня – ще разкъсам сънните завеси! 
 

 
 

 
Райна Преславска – текст 
Владимир Цоневски – картини 
 
 

НА ФОКУС 
 

ХАРАЛАН НЕДЕВ 
 

Няколко поста на Харалан Недев във 
фейсбук ме провокираха да го представя 
в рубриката „На фокус“ в настоящия 
брой. Всички те, по някакъв начин са 
свързани с настоящата обстановка на 
странна пандемия, но и с перманентната 
духовна недостатъчност на съвременното 
общество, съпътствана от всеобхватна не-
удовлетвореност, болезнена загуба на 
ориентация в динамично променящия се 
все по-технологичен свят, с постоянно 
усещане за размиване и разминаване с 
ценностите на демокрацията, за срив на 
устоите на идентичността, държавността, 
хуманистичните идеали…  

Дава ли отговор поетът на изостре-
ните от пандемичната криза въпроси на 
обществото, зададени от неговите чита-
тели и почитатели чрез социалната 
мрежа? 

Дали поезията е отговор; дали е пра-
вилният отговор – не знам…  

Но общуването с Харалан Недев е це-
лителен балсам за все по-кървящите, за 
все по-гноящите рани на нашата опусто-
шена духовност… 
 

БИОГРАФИЯ 
 

Харалан Недев е роден на 25 март 
1931 г. в Габрово, но днес по-често го на-
ричат троянски поет. Има 52 години 
трудов стаж, от които 10 в мините. Автор 
е на 57 книги. Поет, публицист, белет-
рист, сатирик, баснописец, автор на 
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епиграми и афоризми с над триста пуб-
ликации в централни вестници и 
списания. Едни от най-известните му 
книги са: „Благодарност за хляба. Стихот-
ворения” (1992), „Сонети” (1994), 
„Избрани басни” (1995), „Планета под зе-
мята” (1997), „Магия” (1998), „Брадясали 
разкази. Избрани разкази и импресии” 
(1998), „Преклонение” (1998), „Семки от 
саморасляци. Афоризми и епиграми” 
(1999), „За хищници и тревопасни басни” 
(1999), „Малчугани - сладурани. Стихот-
ворения за деца (1999), „Осил под езика. 
Парливи стихове” (2000), „Чародейни 
сътресения. Весели стихотворения и една 
поема за Сафо” (2000), „Родни природни 
дадености. Разкази” (2002), „Земя с негас-
неща жарава (2003), „Вяра и надежда за 
човечност. Лирика” (2006), „Дъхави от-
коси” (2007), „Антология” (2011), „Пред 
Апостола поклон” (2011), „Озарения” 
(2013), „Сонети. ч. 1. Звънкострунни со-
нети” (2014) „Сонети. ч. 2. Волноструйни 
сонети” (2014), „Сонети. ч. 3. Сатирични 
сонети” (2014), „За теб, Българийо, с лю-
бов” (2016),  

 
„Резонанси” 

(2018), „Свет-
лина над 

хоризонта” 
(2018), „Сер-
пантини на 
любовта”, „В 
клоните на 
дъба”, „Не-
забравки в 

сърцето” 
(2018) и др. 

Харалан Недев е член на СБП, секция 
„Поезия“.  

Носител е на златен медал ,,Алеко 
Константинов” за планинарско творчес-
тво (от което са композирани над 
шестдесет планинарски и други песни от 
няколко композитори); медал за активна 
читалищна дейност; почетна грамота за 
принос в културата от община Троян; по-
четна грамота от СОУ Троян; почетна 
грамота за принос в българската литера-
тура от Съюза на българските писатели и 
още много други грамоти и плакети. 

Творчеството му е всеобхватно, но ви-
наги с усещането за поезията като 
свещенодействие и за мисията на Поета 
като носител на Светлината и Доброто. 

Накратко това можем да намерим за 
Харалан Недев в официалните сайтове 
на Съюза на българските писатели, „Ли-
тературен свят“ и др.  

Правят впечатление многобройни 
публикации за него в троянските медии, 
но онова, което е най-впечатляващо, е не-
говото живо, постоянно присъствие във 
фейсбук, неговият несекващ диалог с Чи-
тателя, неговата ръка на творец, държаща 
не просто перото, а пулса на времето и хо-
рата. 
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ТВОРЧЕСТВО 
 

Познавам Харалан Недев като лич-
ност и творец от работата си като 
редактор във в-к „Литературно земедел-
ско знаме“, на който той активно 
сътрудничи. Имах щастието да се радвам 
на продължително епистоларно общу-
ване с него, което ни даде възможност да 
обменяме не само книги и мисли, свър-
зани с тях, но и да докоснем човешките си 
същности. 

Но тук ще започна представянето на 
творчеството на Харалан Недев с откъси 
и цитати от онези постове във фейсбук, 
които ме накараха да фокусирам внима-
нието на читателите на „Картини с думи 
и багри“ към Поета на Троян... 

 

„Това, което ще поместя по-долу е прово-
кирано от недоволството на хората, които 
се оплакват, че са принудени да стоят по до-
мовете си и че се задушават от ,,тясното 
пространство“.  

Малцина знаят в какво пространство 
прекарват миньорите на стотици метри 
под земята всеки ден…“ 

 

ПЛАНЕТА ПОД ЗЕМЯТА 
 

ПЛАНЕТА ПОД ЗЕМЯТА 
 

Когато сляза пад земята денем, 
оставил горе слънчевата жар, 
заставам пред забоя черностенен 
на каската със мъничкия фар. 
 

В ръцете ми запява пистолета 
една нечута песен от света; 
нали съм тук на другата планета 
и кой, и как да чуе песента? 
 

Една планета странна, в мрак обвита, 
планета във подземните недра, 

планета от миньорите открита 
на Земята под сбърчаната кора. 
 

И всеки ден във космоса подземен 
аз внасям в шепите си топлина; 
пека тук залъка си чистохлебен 
във пещите на тази твърдина... 
 

„Животът е предизвикателство за борба 
- или се бориш срещайки поражения и победи, 
или приемаш примиренчеството, с което в 
безветрие стигаш до своята последна 
спирка.“ 

 

ПРЕЗ СЪРЦЕТО НА ЗЕМЯТА  

ВЪРВИМ 
 

През сърцето на Земята вървим. 
Разкъсваме 
нейните мускули здрави 
и нейния вътрешен ред. 
Трошим на Цербера зъбите яки 
и в мрачното царство 
внасяме 
буря и гръм. 
От горещата пазва на тази Земя 
вадим руда 
и въглища черни 
със нокти забити във нейната плът. 
А после... 
А после трудът ни 
във пещи изгаря 
за комфорта 
на модерния 
алчен човек! 
Изгаря, 
превърнат във пушек и пара, 
в снаряди, 
в отрова 
и в пепел, 
след толкова мъки, 
насипани с болка 
в корема 
на двайстия век. 
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ПРАГ ПОСЛЕДЕН 
 

„От месец март 2020 г. започнах девет-
десетата си година, което значи, че съм в 
зоната на Отпътуването! По този случай и 
по случай чумното време желая да споделя 
своето виждане за Смъртта, тъй като голя-
мата част от хората много се страхуват от 
нея. С такава тематика е книгата ми ,,Праг 
последен“ - издадена през 2007 г.“ 

 

ПРАГ ПОСЛЕДЕН 
 

Смъртта е праг, през който всеки ще премине 
и Там - в отвъдна светлина 
най-висшата си форма ще намери 
на своята извечна същина. 
 

Но първо трябва честно тука на Земята 
да мине чист по земния си път, 
греховните си мисли пренебрегнал 
и страстите на дивата си плът, 
 

на тая плът, която всекиго терзае, 
в която всеки влиза до смъртта, 
която е Началото и Края 
на наш`то изпитание в света 
 

Оттам нататък в слънчев мир Духът живее 
в една безгрешност чиста възвисен, 
загърбил изпитните на Земята 
и този свят от Злото осквернен. 
 

Смъртта е праг, 
през който 
всеки ще премине. 
 
А сега искам да споделя няколко сти-

хотворения от книги, които съм 
получавала като подарък от автора през 
годините.  

Няма да кажа, че това са любимите ми 
творби на Харалан Недев; ще кажа само, 
че всяка от тях ми е направила впечатле-
ние както сама по себе си, така и като знак 

за широтата на обхвата на авторовия та-
лант, светоусещане, ангажираност, 
поетическо майсторство... или просто 
настроение. 

 

ДЪХАВИ ОТКОСИ 
 

ВЕЧЕН СТРЕМЕЖ 
 

Трева. 
Безбройни стръкчета трева. 
И стъпил някой на тревата, 
огънал нежните стебла. 
Но странно -  
сбира силици тревата, 
напряга крехките тела 
и... застава 
права, 
както права е била! 
Не! Не вярвам 
само сили да са й потребни! 
Затуй са нужни 
вътрешен Заряд 
и Дух, 
и Воля, 
и някакъв стремеж 
възвишен и извечен, 
и не напълно разгадан! 
 

Трева. 
Безбройни 
стръкчета 
трева. 
 

В КЛОНИТЕ НА ДЪБА 
 

ПЕЧАЛЕН САМОТНИК 
 

Стои един самотник беден, 
оборил своята глава 
под земния товар приведен 
и с поглед ниско сведен, 
разглежда сухата трева. 
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На ум реди слова печални 
и праща ги в обичан край, 
където с радост, в дни недавни, 
прекарал ред години славни. 
А днес къде е? Сам не знай. 
 

Душата му въздишки гони, 
душата му без глас ридай. 
Сърцето му сълзици рони, 
таз скръб желае да прогони, 
та Ден отново да сияй. 
 

От жребия жестоко властен 
горчилки всякакви изпил, 
в живота си сега нещастен, 
стои самотникът злощастен 
мъката на никой не разкрил. 
 

ОПАЗЕНИ СЪЦВЕТИЯ 
 

МОЖЕ И ЗА СМАХНАТ  

ДА МЕ ВЗЕМАТ 
 

Може би мечтател съм безумен, 
щом добро желая на света 
в дни, когато е така разбунен, 
осквернен от мръсна грозота! 
 

Може би ще мина и за смахнат, 
за наивен - жалък алтруист, 
но не искам утре да повехнат 
тук цветята с аромата чист, 
 

че родени всички са за радост 
и не трябва дяволът със гадост 
Красотата злобно да убий!.. 
 
Туй добро желание, което 
нося за човечеството клето, 
днес недейте го упреква вий! 
 

НЕ БЯХА МИРАЖ 
 
Миражи ли бяха годините прежни, 
в които съм вярвал и с устрем вървял, 
с ония уверени стъпки звънтежни 

и с песните, гдето съм пял! 
 

Миражи ли бяха вълнения нежни 
и пламъкът огнен лъчисто горял, 
и полетът волен в простори безбрежни, 
и блянове светли, и чист идеал! 
 

Не бяха миражи ни дните прекрасни, 
ни дните, понявга със болки ужасни, 
ни песните, гдето със обич изпях. 
 

Но тъй е в живота: В един кръговрат 
въртим се ту волни, ту с някакъв страх, 
с тегобите тежки на земния свят. 

 

ЗА ТЕБ, БЪЛГАРИЙО,  
С ЛЮБОВ 
 

НА МОЯ ДРЕВЕН И СИЛЕН НАРОД 
 

С челичен дух вървя през вековете 
съсипват от тегла и робски гнет, 
ти брулен бе сред мраз от ветровете, 
които съскаха през твоя плет. 
 

С пожарища в села и градовете 
просторът ти от ужас бе обзет; 
беснееха над тебе зверовете - 
изчадия на дялова проклет. 
 

Но ти от пепелището възкръсна 
и мрака със черешов гръм разпръсна; 
със Българското слово проехтя. 
 

И аз, потомъкът ти, днес се кланям - 
пред твоя дух челото си прекланям - 
пред силата, с която оцеля! 
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ГОСТУВА НИ 
 

ТВОРЧЕСКИ  

АВТОПОРТРЕТ 
 

Да, в този брой на „Картини с думи и 
багри“ няма да представим читалище, 
нито литературен клуб, съюз или сдруже-
ние; ще представим читалищната идея и 
творческата самодейност чрез един човек 

И това не е случайно, защото зад всеки 
проект, зад всяка институция, граждан-
ско сдружение или течение в изкуството, 
стои личността – с нейните мечти, стра-
хове, лутане и плам… 

Но – нека дадем думата на Йордан Ко-
жухаров, който освен читалищен деец и 
художественото слово, е и интересен раз-
казвач и познавач на литературата, вече 
познат на нашите читатели. 

 

И НА ОСЕМДЕСЕТ И ТРИ ЧО-
ВЕК ПРОДЪЛЖАВА ДА ГОРИ 

 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 
 

Изричам тази метафора категорично 
убеден. Пък Александър Блок да почака с 
неговото: „Жизнь прошумела и ушла“. 
Доказателства? Те са фактология и хро-
нология от 2019 година… и 2020-та… 

 

НЕОБХОДИМО УТОЧНЕНИЕ 
  
Роден съм месец март 1936 г. Същата 

година са родени проф. Юлиан Вучков, 
Стефан Цанев, Силвио Берлускони, папа 

Франциск. Те не продължават ли да го-
рят?! И аз, макар много по-скромно, 
усещам духовен плам. 

 

КРАТКА РЕТРОСПЕКЦИЯ 
 
На 25 май във Враца бях удостоен с 

Диплом „Лауреат на 57-ми Национален 
рецитал-конкурс за изпълнение на Бо-
тева и Възрожденска поезия и проза – 
любители и носител на награда на жу-
рито.  

 

 
 
А журито беше в състав: Председател 

– проф. д-р Емилия Ангелова, дългогоди-
шен преподавател в НАТФИЗ; Членове – 
актьорите от ДТ Враца Борислав Борисов 
и Емил Пеняшки.  

Участвах със стихотворението на 
Христо Ботев „На прощаване“. 

На 03 юли в Асеновград открихме па-
метна плоча на големия български ком 

позитор, диригент и пианист маестро 
Димитър Вълчев по повод 90-годишни-
ната от неговото рождение (03.07.1929 г.). 
Той е роден в Асеновград и е удостоен 
посмъртно със званието „Почетен граж-
данин на Асеновград“.  
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Да припомним, че неговата попу-
лярна песен „Една българска роза“ (текст 
Найден Вълчев, изпълнение на Паша 
Христова) беше избрана за песен-хит на 
България за миналото столетие. 

 

 
 
И тук моите 83 години не ми попре-

чиха да предложа идеята за паметна 
плоча. Тя беше одобрена от Община Асе-
новград.  

Тези немалко години не ми попречиха 
да се грижа за нейното изработване в 
срок, за организиране церемонията по 
нейното откриване и да бъда водещ. Отк-
риването беше общоградско събитие под 
егидата на Общината. 

На 13 юли бях отличен с Диплом – 
Специална награда на националния ре-
цитал – конкурс за любители по творби 
на П. К. Яворов на Яворовите дни Помо-
рие - 2019 г.  

Те бяха 61-во издание, посветени на 
120 години от отиването на поета в тога-
вашното Анхиало (1899) като телеграфо-
пощенски чиновник.  

Жури на конкурса бяха: Председател 
– Христо Симеонов, режисьор и Членове 
- актьорите Златко Ангелов и Ива Трифо-
нова. Представих се със стихотворението 
„На нивата“. 

 

КРАТЪК КОМЕНТАР 
 

Тази година (2019) участието ми във 
Враца беше за пети път. В Поморие – за 
девети. Винаги съм се представял при-
лично. Тази година – отлично.  

Вече съм разпознаваемо лице и за ор-
ганизатори, и за участници. Явявам се от 
името на НЧ „Св. преп. Паисий Хилен-
дарски – 1997 г.“ - Асеновград.  

Безкрайно съм му благодарен. Да бъда 
отличен с награда, разбира се, не ми е без-
различно, но наградата не е самоцел. 
Знам: ще се върна от такова участие във 
всички случаи духовно обогатен и емо-
ционално зареден. 

 

НЕОЧАКВАН ФИНАЛ 
  
Тази година в Поморие на гала-спек-

такъла, където се връчват наградите и се 
изпълняват произведенията, с които са 
участвали наградените на рецитал-кон-
курса, председателят на журито направи 
интересно предложение. На мене, най-
възрастния участник (83 г.), и на очарова-
телната 9-годишна Изабела Маркова (от 
Поморие). Тя участва също със стихотво-
рението „На нивата“. Предложението 
беше да изпълним откъс от него заедно 
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пред публиката, като маркира и мизанс-
цен. С Изабела направихме сериозна 
репетиция... 

В 20 часа на 13.07.2019 г. зрителната 
зала на НЧ „Просвета – 1888 г.“ (в центъра 
на Поморие) беше пълна. Начало!...  

С Изабела излизаме на сцената от 
двете й срещуположни страни един 
срещу друг с протегнати ръце.  

 

 
 
Стигаме до средата. Улавяме ръцете 

си. Обръщаме се към публиката и започ-
ваме да рецитираме. Редуваме се: аз – тя; 
аз – тя... Накрая завършваме заедно: „И 
пак поглеж! Дий... Дий, воле, дий“.  

Поклон... Обръщаме се...  
Тръгваме, хванати за ръце. Спираме 

пред проспекта с образа на Яворов.  
Покланяме се. Излизаме... Взрив от ап-

лодисменти. Това беше чудесен символ: 
възрастното поколение предава любовта 
си към Яворов на младото поколение. 

Страхотно хрумване на режисьора 
Христо Симеонов. 

 

ЕПИЛОГ 
 

На осемдесет и четири съм вече. Годи-
ните минават...  

Тази пролет, предвид новата ситуа-
ция, трябваше да „усвоя“ и нови 

технологии  - участвах онлайн, с видеок-
лип на XXVII Национален конкурс за 
изпълнение за унгарска и българска ли-
тература – Шумен, 2020 г. 

 

 
 
Да, годините минават, но аз се инатя и 

все си повтарям яворовото: „Аз не живея: 
аз горя“. 

 
Йордан Кожухаров, Асеновград 
 

============================ 

снимки:  
1.Враца - 25 май 2019 
2. Асеновград - паметната плоча на маес-

тро Димитър Вълчев - 3 юли 2019 
3. Поморие - Изабела Маркова и Йордан 

Кожухаров - 13 юли 2019 
4. Поморие - председателя на журито 

Христо Симеонов награждава Йордан Кожу-
харов - 13 юли 2019 
 


