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АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО  

gabriell-e-lit 
 

КНИГИ, КНИЖАРНИЦИ,  
ЧИТАТЕЛИ  
 

След силното начало на 2021 г., кога-
то стартирахме с пет печатни и две 
електронни книги – стихосбирките 
„Цвилят гривести коне” на Живка Тан-
чева, „Пепел от дъга” и „Целувката на 
небесата” от Тодор Билчев, трети и чет-
върти том на „Алманах Литературно 
земеделско знаме” /като печатно и елек-
тронно издание/, и романът на Росен 
Марков „Боже, избави България” /е-
книга/ през второто тримесечие на го-
дината предложихме на читателите още 
четири интересни заглавия – второ из-
дание на хайбуна на Габриела Цанева 
„Искам себе си” /е-книга/, стихосбирка-
та с епическа поезия на Тодор Билчев 
„На незабравата зовът”, сборникът с 
избрани афоризми на Николина Пенева 
„Усмивките на мъдростта” и сборникът с 
отличени на национални и междуна-
родни литературни конкурси разкази на 
Весислава Савова „С аромат на лотос” 
/е-книга/.  

Радостно е, че все повече утвърдени 
автори се доверяват на издателството. 

Нашите издания бяха забелязани и от 
сайта за електронна търговия store.bg, 
който разполага с голяма книжарница, 
предлагаща разнообразна литература, и 
считано от 25 май т. г., се разпространя-
ват на територията на цялата страна. 

Ръст в продажбите на наши издания 
бележат и книжарниците, които първи 
протегнаха ръка към нашите книги – 
столичните „Български книжици” и 
„Нисим”, като най-търсени и продавани 
заглавия са документалната повест на 
Габриела Цанева „Миналото в мен” и 
документалната книга на Тодор Билчев 
„Поп Дошо”. Читателите проявяват ин-
терес и към литературните сборници с 
поезия и публицистика на Надежда 
Александрова-Цанева „На попрището 
жизнено в средата” и „Светлина от ми-
налото” на Христина Въчева. Не остана 
незабелязана и сатиричната стихосбирка 
на Христо Ангелов „След девети, след 
десети”, на която подготвяме второ, до-
пълнено издание. На голям читателски 
интерес се радва романът на Маруся 
Николова „Дневникът на госпожица 
Радка”, който се наложи да допечатваме, 
за да отговорим на търсенето. Същото 
можем да кажем и за романа на Росен 
Марков, който видимо увеличи посеща-
емостта на сайта ни. Поезията на Рени 
Васева бе високо оценена от организато-
рите на първия независим книжен 
фестивал Eunoia LitFest.  

Пожелаваме на всички автори – поети 
и белетристи, вдъхновение и лек път към 
читателите! 

 

АВТОРИ НА ИЗДАТЕЛСТВОТО 
ПРЕДСТАВЯТ ТВОРЧЕСТВОТО 
СИ ПРЕД ПУБЛИКА 

 

Николина Пенева, автор на 47 книги 
с поезия и проза, ще представи в РБ 
„Любен Каравелов“ най-новите си про-
изведения – сборникът с избрани 
афоризми „Усмивките на мъдростта“ на 
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издателство gabriell-e-lit, 2021 и стихос-
бирката „Водите на живота“, изд. Gаiana, 
2021. Водещ бе Надежда Радева, секретар 
на русенската секцията на Съюза на сво-
бодните писатели в България. В 
събитието взе участие и художничката-
бард Веселина Камбурова. 

 

 
 

Надежда Радева и Николина Пенева в РБ 
„Любен Каравелов“ 

 
*** 
Рени Васева, автор на списание „Кар-

тини с думи и багри“ и на издателство 
gabriell-e-lit със стихосбирките си „Сът-
ворения“ /2019, 2020 г./ и „Денонощия“ 
/2020/ представи личността и поезията 
си в рамките на първия независим кни-
жен фестивал Eunoia LitFest. 

Едно събитие, което бе организирано 
от независими издателства, литературни 
сдружения и автори - Литературен клуб 
„Отвъд кориците“, Литературен клуб 
към Столична библиотека, Самоиздател, 
Институт по невропродажби и Слово 
111...  

Следвайки етимологията на думата и 
нейното значение в реториката /eunoia е 
добрата воля, която ораторът култивира 
между себе си и своята публика/, ини-
циаторите на идеята желаят да 

постигнат едно условие за възприемчи-
вост между автор и читателска ауди-
тория, а защо не и обратното – чувае-
мостта на просветения читател от 
авторите, творческите сдружения и из-
датели, онази непосредствена връзка 
между умовете, която често се губи при 
големите комерсиални организации за 
„производство и разпространение“ на 
литература. 

Събитието, изцяло ориентирано към 
самоиздаващи се автори, цели да се даде 
гласност на качествената литература, без 
значение от жанр, естетически възгледи 
и популярност на автора или издателст-
вото. 

След конкурс, в който участват над 
100 книги и текстове, за представянето са 
подбрани творци с издадени книги в 
различни жанрове – поезия, кратки раз-
кази, фантастика и фентъзи, психо-
логически трилър, драматургия и книги 
за деца.  

 

 
 

Книгите 
 

Фестивалът се проведе на 28 и 29 юни 
2021 г. пред Столична библиотека.  
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Бе открит от домакина Петър Чухов 
от Литературен клуб при Столична 
библиотека, който даде думата на орга-
низаторите от клуб „Отвъд кориците“. 
Денис Олегов приветства участниците и 
любителите на изкуството на словото. 

Рени Васева бе първият автор, който 
представи творчеството си със стихове от 
„Денонощия“ на изд. gabriell-e-lit и 
„Очите на града“ на изд. „Многоточие“. 

 

 
 

Рени Васева представя творчеството си 
 

Гости на събитието са Николай Мил-
чев и Радослав Гизгинджиев.  

Сред другите участници бяха Ясен 
Калайджиев, Воден Чаиров, Светлана 
Тушева, Радосвета Гюлева, Дилян Геор-
гиев, Бела Бенова, Мария де Брабендере, 
Марион Колева, Татяна Йотова, Татяна 
Даскалова и др., които имаха възмож-
ност да прочетат свои произведения и да 
влязат в диалог с публиката, като предс-
тавят книгите си и на подготвен от 
организаторите щанд. 

 

ЗА НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКА-
ТЕЛСТВА И РАЗВИТИЕТО 

 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 

В края на март т. г. в редакцията на 
издателството получихме няколко текста 
с афоризми и сатира в мерена и немере-
на реч.  

Това ни изненада и зарадва, като съ-
щевременно ни постави пред неочакван 
проблем – трябваше да преструктури-
раме списание „Картини с думи и 
багри“ като добавим нови категории за 
новите литературни форми… А това се 
оказа предизвикателство. 

Какво по съществото си представля-
ват афоризмите и епиграмите? Какво е 
съотнасянето им със сентенциите? А с 
хумора и сатирата?  

Афоризмът (от гръцки: αφορισμός – 
определение, ограничение), според 
„Речник на чуждите думи в българския 
език“ и „Речник на литературните тер-
мини“, представлява кратко изречение, 
което с малко думи изразява значима 
мисъл, житейска мъдрост; сентенция. 
Афоризми са както много народни пос-
ловици и поговорки, така и авторски 
стихове със силно въздействие върху 
читателите, синтезираната идея на ня-
кои произведения, моралното заклю-
чение на басните, сонетният ключ в 
шекспировата форма на сонета, отделен 
израз от драматично или белетристично 
произведение и т. н. Афоризмите са 
средство за житейско и художествено 
обобщение на една идея.  

Само толкова, според Уикипедия и 
цитираните източници…  
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Епиграмата (от гръцки: ἐπίγραμμα), 
както знаем, е кратко сатирично стихот-
ворение, което с остроумие и не-
очаквани обрати осмива дадена личност 
или обществено явление. Можем да до-
пълним, че епиграмата получава разцвет 
в древногръцката литература между 3-ти 
и 1-ви век пр. н. е., а традицията е про-
дължена в римската и византийската 
литература в античността, а след това и в 
Ренесанса. За епиграмите е типично 
това, че са напълно завършени мисли, 
като всеки ред представлява независимо 
послание, което се свързва с всички ре-
дове… т. е. един наниз с афоризми, 
насочен към „обесването” на всички 
лица на грозното в живота. 

А сатирата? Могат ли да бъдат отде-
лени в специфичен литературен жанр, 
или по-скоро – структура, обем? 

И, докато прекроявахме списанието, 
за да го направим по-удобно за новите 
форми и автори, ето че получихме в 
издателството и ръкописа на Николина 
Пенева „Усмивките на мъдростта“ – 
сборник с избрани афоризми, под ре-
дакцията на Надежда Радева.  

Това бе тласъкът, от който се нужда-
ехме, за да спрем да теоретизираме и да 
отворим по-широко умовете си за разви-
тието и новото, което ни намира... 
винаги недостатъчно подготвени. 

АНОНСИ 
 

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН  
КОНКУРС ЗА ХАЙКУ НА ТЕМА 
„ВИШНЕВ ЦВЯТ“ 

 
Щастливи сме да представим резул-

татите от Петия международен конкурс 
за хайку на тема „Вишнев цвят” – 2021 в 
списание „Картини с думи и багри“. 

 
 

 
 

рисунка с туш – цъфнали вишни в съчетание с 
йероглифа за Път 

 

Награди и отличия в раздел 
„Българска секция“  

 

Жури в състав: Илиана Илиева, Зор-
ница Харизанова и Елисавета Шап-
карева, присъди следните награди и 
отличия в раздел „Българска секция” на 
Петия международен хайку конкурс на 
тема „Вишнев цвят“: 

 

Награди за цялостно представяне 
 

Мария Георгиева-Монтеро – София 
 

стар пътеводител 
върху Златния храм 
листенце от сакура 

 

* 
ханами 
парфюмът й 
Българска роза 
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* 
цъфнала вишна 
вятърът отнася листче 
с хайку 
 

Тони Теллалов – Карнобат 
 

буреносен облак 
по корубата на костенурка 
вишнев цвят 
 

* 
нацъфтели вишни 
момиче затваря 
своя чадър 
 

* 
ветровито утро 
между цъфналите вишни 
чезне тясната пътека 

 

Награда за хайку поредица 
 

Кристина Тодорова – София 
 

алея 
две вишневи клонки 
едва се докосват 
 

* 
цъфнали вишни 
дистанцията между нас 
все по-малка 
 

* 
вишнев цвят 
в края на пътеката 
тя казва „Да“ 

 

Първа награда 
 

Радка Миндова – Сливен 
 

вишнев цвят  
едва доловимият руж 
на лицето й 
 

Втора награда 
 

Надежда Станилова – Стара Загора 
 

възвишение 
по пътя на мравките 
вишнев цвят 
 

Трета награда 
 

Даниела Михалева – Плевен 
 

пред буря 
потегля килимът 
от вишневи листенца 
 

Отличия 
 

Александър Дъбнишки – София 
 

вишнев цвят 
в косите 
детството на мама 
 

Александър Костов – София 
 

предпролетно 
гланцът й за устни 
с вкус на вишна 
 

Ангел Дюлгеров – Перник 
 

сиви облаци 
слънчев лъч озарява 
вишневия цвят 
 

Виолета Солникова – В. Търново, Вър-
бовка 

 

След Фукушима... 
вишнев цвят спасен 
в очите на дете 
 

Владислав Христов – Шумен 
 

крайпътна сакура 
оредява сянката й 
след всяко подухване 
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Габриела Цанева – София 
 

априлска буря - 
снежинките се смесват 
с вишнев цвят 
 

Детелина Тихолова – Кюстендил 
 

свърших бялата боя 
сакурата в рисунката 
няма да цъфне 
 

Диляна Георгиева – София 
 

вишневи градини 
профучаващ влак 
разпръсква аромата 
 

Ева Бираджиева – София 
 

цветчета в косата ти 
глътки младо вино  
под клоните на сакура 
 

Иван Георгиев – Пловдив 
 

и тази година 
не падна цвят от сакура 
в сакето ми 
 

Иванка Павлова – София 
 

Цъфнала вишна. 
Две сърца се заклеват 
във вечна вярност. 
 

Иванка Попова-Велева – В. Търново 
 

над кимоно 
с разцъфтели вишни 
жужене на пчели 
 

Иванка Янкова – Асеновград 
 

пълнолуние... 
релси на влак разполовяват 
сянката на цъфнали вишни 
 

Любомира Петрова – Пазарджик 
 

под вишневите клони 
дете опитва 
захарен памук 
 

Людмила Христова – София 
 

студена пролет 
само в детската рисунка 
цъфтят вишните 
 

Людмила Тодорова – София 
 

пролетен дъжд 
в локвата ‒ 
танц на вишневи цветчета 
 

Марио Савчев – София 
 

Пижо и Пенда 
тежат на черешата 
чакам близнаци 
 

Мая Кисьова – София 
 

пролетна вечер 
вишневи цветове в калъфа 
на арфата 
 

Надежда Костадинова – София 
 

дъжд от вишнев цвят             
за миг отново сме 
младоженци 
 

Николина Рачева – Козлодуй 
 

аромат на цъфнали джанки 
подпряно зад вратата 
бастунчето на баба 
 

Николай Пенчев – София 
 

пролетен вятър 
на ревера ми 
вишнeв цвят 
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Петър Пламенов – София 
 

Защо натъжава 
бялата ти красота, 
вишно... 
 

Станислава Немска – София 
 

снежна пролет 
в стаята ми - вишнев цвят 
оригами 
 

Ценка Цачева – София 
 

пролетен вятър 
догонват шапката ми 
вишневи облаци 
 

Цонка Великова – София 
 

в клоните й 
влюбен славей 
напъпила вишна 

 

Награди за млади участници: 
 

Награда за цялостно представяне 
 

Янис Емилов Якимов (18 г.) – Кюстендил 
 

окапала сакура 
поляните цъфнаха 
в розово 
 

* 
залез 
слива се сакурата 
с небето 
 

* 
суми-е 
в черно цъфти 
сакурата 
 

Отличия 
 

Бранимира Кунчева – Ловеч 
 

Цъфнали вишни 
на стената вкъщи. 
Картичка за мама. 
 

Калина Колева (12 г.) – 18 СУ „Уилям 
Гладстон”, София 

 

сакури цъфтят 
плуват розови лодки 
пътувам аз в тях 
 

Екатерина Колева (12 г.) – 18 СУ „Уилям 
Гладстон”, София 

 

полъх на вятър 
вишневи листенца в танц 
улових мига 
 

Боян Емилов Младенов (15 г.) – Варна 
 

клонка вишнев цвят 
лицето ми погали 
милувката на мама 
 

Иван Тихомиров Димитров (14 г.) – ПГ 
по компютърно моделиране и компю-
търни системи – Варна 

 

Мартеница  
сред вишневи цветчета 
пролетен танц 
 

Поощрителна награда 
 

Венцислава Петрова (10 г.) – София 
 

Ах, вишнев цвят! 
Прави розов килим 
и радва децата. 
 

Наградените и отличени участници ще 
получат с препоръчана пратка грамоти и 
калиграфии на тематични японски йерог-
лифи, изписани от Венелина Петкова от 
БХС. 
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Награди и отличия в раздел 
„Англоезична секция” 

 

Жури в състав: Антоанета Николова, 
Весислава Савова и Цецка Илиева, при-
съди следните награди и отличия: 

 

Първа награда 
Кармела Марино – Италия 

  

вътре в цветчетата 
зовът на планините... 
пролетен вятър 
 

Втора награда 
Хифса Ашраф – Пакистан 

 

социална дистанция... 
все повече се приближавам  
до вишневите цветчета 
 

Трета награда 
Джурджа Вукелич-Рожич – Хърватия 

 

изтръсквайки цветчетата 
котка влиза през прозореца 
от вишневия клон 
 

Отличия 
 

Ед Бремсън – САЩ 
 

на дъното 
на кладенеца на желанията 
вишневи цветчета 
 

Емико Мияшита – Япония 
 

до червената пощенска кутия 
плачещо вишнево дърво 
изпраща цветчетата си 
 

Керстин Парк – Швеция 
 

една по една 
запълват се от вечерното слънце 
първите вишневи пъпки 

Левко Довган – Украйна 
 

Цветчета тихо падащи 
от старото вишнево дърво. 
Априлски пясъчен часовник. 
 

Лъки Трайана – Индонезия 
 

пускам на свобода 
това което не е мое... 
разпилени от вятъра цветчета 
 

Майкъл Дъдли – Канада 
 

ин и ян: 
         вихрушка от снежинки 
                     и цветчета 
 

Никол Потие – Франция 
 

шепотът на вятъра 
бърза четка от вишнев цвят 
на устните ми  
 

Роберта Бийч Якобсън – САЩ 
 

вишневи цветчета 
в сакето ми 
в косата ми 
 

Теджи Сети – Индия 
  

както си отива с 
вятъра това вишнево цветче –  
така ще си отида и аз 
 

Уили Р. Бонгкарън – Филипините 
 

вишневи цветчета 
броя приятелите 
които загубих от ковид 
 

Флорин Ф. Чиобика – Румъния 
 

всичките неща 
които никога не посмях да кажа... 
вишнев цвят 
 

Превод от английски: Весислава Савова 
 

 

Благодарим на всички автори за отделеното 
време и участието в конкурса, вдъхновен от 
красотата на японската сакура! 

 

Материала подготви Зорница Харизанова 
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ДЕВЕТ ПРИКАЗНИ ПОЕМИ 
ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ 

 

Новата книга на Кирил Назъров „Де-
вет приказни поеми за малки и големи”, 
изд. „Феномен“, спечели престижната 
награда на Съюза на българските писа-
тели за най-добра книга за деца през 
2020 година.  

Жури в състав Благовеста Касабова, 
Георги Ангелов, Георги Николов, Конс-
тантин Еленков, Юлия Пискулийска, 
Иво Атанасов има възможност да избира 
измежду над 700 книги от различни 
жанрове – поезия, проза (роман и кратка 
проза), драматургия, литературна кри-
тика, публицистика, мемоаристика, 
документалистика, литература за деца, 
хумор и сатира. Мнението на журито е 
отразено в подробни доклади, публику-
вани във в. „Словото днес” и в сайта 
„Литературен свят”. Проведена е и он-
лайн дискусия. Макар „литературата да 
е едно субективно занимание и никога 
не може да се твърди, че е отличено най-
доброто“, прозрачността на процедурата 
гарантира един честен резултат.  

Годишните наградите на Съюза на 
българските писатели имат вече вековна 
традиция. От 1921 г. до днес, въпреки 
всички превратности в историята, тези 
награди се присъждат без прекъсване. 

По повод 24 май и тази година са 
връчени десет награди за първи издания 
на книги в различни жанрове, три спе-
циални награди и три грамоти за 
принос към съвременната литература, 
както и почетна грамота за подкрепа на 
българската литература. 

„Кирил  Назъров запознава малките  чи-
татели или по-скоро ги увлича в магичната 
атмосфера на заобикалящия ни природен и 

предметен свят с характерната си образ-
ност, мелодичност, интересна фабула и 
динамично действие. 
 

 
 

Книгата му „Девет приказни поеми за 
малки и големи“ е между най-добрите попа-
дения в този лиричен и предпочитан от 
малките жанр в литературата. Авторът е 
сред най-популярните и обичани детски 
писатели през последното двадесетилетие, 
допринесъл за развитието на детската ли-
тература и като автор, и като главен 
редактор на любимото в миналото списание 
„Славейче“…“ – четем в доклада на ака-
демик  Благовеста Касабова за детската 
литература през 2020 година, публику-
ван във вестник „Словото днес“ – бр. 17-
18, 6-13 май 2021 г. 

А ето и едно от стихотворенията, 
включени в книгата: 

 

КАК СЕ ПОЯВИЛИ МАРГАРИТКИТЕ 
 

Имало веднъж 
лято без ни капка дъжд. 
На цветя, треви от суша 
вече им дошло до гуша. 
Изведнъж на шир и длъж 
ръснал-пръснал слънчев дъжд: 
златни капки полетели, 
а от тях лъчи блестели. 
Плодородната долина 
ги изпила до една. 
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Горе Слънцето сияло, 
че е семена засяло. 
Из ливадите тревисти 
никнели зърна златисти. 
А по тях като дантели 
светели лъчите бели... 
Дъхавите нови китки 
назовали маргаритки! 

ДВЕ ЛИТЕРАТУРНИ НАГРАДИ 
ОТ СВЯТАТА ЗЕМЯ 

 

Двама автори на списание „Картини 
с думи и багри“ – Маруся Николова и 
Христина Въчева спечелиха призови 
места в литературния конкурс „Небесни 
меридиани“, който е част от програмата 
на Шестото издание на Международния 
фестивал „Българска душа на Святата 
земя“.  

Както информирахме читателите в 
брой 4/2020, когато анонсирахме втора-
та награда за рецитация на Йордан 
Кожухаров, фестивалът, организиран от 
Арт Салон „Сели – култура на народи-
те“, се провежда под егидата на 
Кметството на израелския град Бат Ям и 
популяризира българските традиции и 
обичаи, както и взаимодействието на 
българската и израелската култури. Съ-
битието се подкрепя и от Държавната 
агенция за българите в чужбина. 

Маруся Николова спечели трета наг-
рада в категория „Проза“, а Христина 
Въчева – трето място в категория „Пое-
зия“ със стиховете си „Българийо 
поклон“, „Родопа, люлка за сърцето ми“, 
„Моят свят“, „И слънцето отново засия“ 
и „Светлината на любовта“. Тя споделя, 
че творбите й са вдъхновени от обичта й 
към България, към нейната славна исто-
рия и великите й синове. В стиховете й 
личи и преклонението пред митичната 
Родопа планина. 

Маруся Николова благодари за голя-
мото признание на организаторите и 
журито, но преди всичко на нейните 
читатели и приятели, които винаги са я 
подкрепяли. 

 

редакционна статия 
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НОВИ КНИГИ 
 

„БЕЗДНАТА ДА МЕ ОБУЕ В 
СЪЩНОСТТА МИ...” 

 

ГЕОРГИ ЦАНКОВ 
 

Прочетох ръкописа на новата пое-
тична книга на Габриела Цанева „Искам 
себе си” и изпитах неистово желание да 
вляза в сайта й в Интернет. Там намерих 
много подробности за нея самата, запоз-
нах се с издадените и неиздадените й 
творби, но особено ярко впечатление ми 
направиха картините, които е рисувала. 
В тях има нещо от силата на поезията й, 
невероятното усещане за надвремен-
ност, докосването до страховете от 
всекидневието, и най-вече, желанието за 
диалог с другия, което се усеща във всеки 
ред, написан от нея и във всеки мах на 
четката й. Тя е необикновен човек. Може 
би трябва да започнем от това, че самата 
й съдба е необикновена. Следва „Техно-
логия на органичния синтез” и става 
инженер-химик, после й присъждат зва-
нието доктор на техническите науки, 
специализира в Германия, Австрия, Ан-
глия. Всичко това обаче не я 
удовлетворява, отново сяда на универси-
тетската банка и завършва право. Сега е 
адвокат в Софийската адвокатска коле-
гия. Човек би си помислил, че индивид с 
подобна биография може да бъде всичко 
друго, само не и поет. Но, разбира се, в 
нейния случай ще сгреши. Тя е прекра-
сен поет, който ни изненадва с всяка своя 
нова книга. 

Ето че сега за първи път е тръгнала на 
открит диалог, решила е да потърси 
контакт със събеседниците, които нами-
ра по блоговете и от разговора се е 
получила необикновена книга. Тя не 

подлежи на критически анализи, просто 
трябва да се прочете и съпреживее, но 
все пак аз дръзвам да я представя с ня-
колко думи.  

Много модно стана у нас да се правят 
японски тристишия „хайку”. Истината е, 
че жанрът на „Искам себе си” е „поети-
чен дневник”, което го приближава до 
хайбуна, при който стиховете се редуват 
с прозаични фрагменти. 

При Габриела това са взривове от 
свежи инвенции, потъване в другото 
битие на сънищата и бляновете, но тя 
въпреки всичко никога не изпуска връз-
ката с действителността. Още първото 
стихотворение „Краят на пътя” изненад-
ва: „Стигнах края/ на пътя./ Нищо няма 
там-/земна пустош/ и небесен плам./ 
Отвях зърното/от плявата.../ Не успях/ 
да намеря/истината/за живота./Само 
спасих/вярата-/в доброто.” Без да видя 
подписа й под тези думи, мога да се об-
заложа, че са нейни. Тя винаги е 
описвала земната пустош и небесния 
плам, винаги е дирела истината за живо-
та. И голямото й постижение е именно в 
това, че спасява за всички нас вярата в 
доброто. На тази вяра са посветени поч-
ти всички хайку и други жанрови 
форми в стихосбирката. Тя наднича от 
всеки стих на „Гласът на татко”, стихот-
ворението, което събеседникът й в 
Интернет Евгений Иванов е превел на 
руски. Габриела е не просто щедра към 
превода, убедена е, че творението й е 
получило своето „по-добро аз”. Рядко 
съм наблюдавал подобни взаимоотно-
шения в литературата, където повечето 
нейни колеги са недоволни от своите 
преводачи. Но тя намира другия при 
всяка докосване до клавишите на ком-
пютъра и този друг я вдъхновява да 
търси нови и нови решения на словес-
ните ребуси, които се превръщат в 
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духовни упражнения, сходни с медити-
рането. 

 Регистърът на настроенията е много 
широк – има я цялата гама на чувствата, 
която прави човека буден съвременник, 
докосваме се до тъгата, самотата, болка-
та, страха. „Колко е лесно да ограничим 
общуването си в 1000 думи, в 100, в 10...”, 
изповядва Габриела и тутакси доказва 
колко далеч е от подобно свиване, колко 
богата е нейната фразеология и как мо-
же да намери хиляди оттенъци за всяко 
вчувстване, за всяко приближаване към 
себе си и към околните. Чел съм нейни 
кратки стихотворения и в предишни 
книги, но все пак съм свикнал мисълта й 
да се лее свободно. Тук поетесата е дис-
циплинирала словесния си багаж, 
решила е да го подчини на внезапно 
блесналото откровение. Метафизичното 
естествено завоюва своето място в обаг-
рения й с невероятни нюанси свят, тя 
върви с „шапка-невидимка”, но вижда 
„молещите за къшей хляб” и „седналата 
на тротоара старица”, „замръзналия 
златен мим” и полудялата гайда на гай-
даря.  

Не е загубила социалните си усеща-
ния, но те преливат в други образи, 
влизат в непознати измерения и се раж-
да поезия, която не само трябва да 
съпреживяваме, но която властно ни 
принуждава да мислим, за да се вклю-
чим в диалога.  

За първи път Габриела иска „да изт-
ръгне всичко излишно”. Не че в 
предишните си книги е имала словесен 
баласт, но тук тя широко отваря сетива 
за „очарованието на заключената веч-
ност в 17 срички”, за хайку... Тя дочува 
звука на далечната камбана от старата 
будистка притча и влиза в храма, където 
„пътеката на думите” и „пътеката на 
мислите” отстъпват, за да може „съзна-

ние и думи да се намерят с екот”. Това е 
голямото постижение на тази книга, 
всички подобия на японски стихотворе-
ния са дълбоко лични нейни, 
изстрадани, те следват формата, но отра-
зяват друга чувствителност и друго 
светоусещане. Зимното небе е „с цвят на 
цъфнали кайсии”, а поантата е незабра-
вима – „облаци валят”.  

Поетесата рисува с думи картините, 
„които някога е рисувала с цветове”. И 
това е образът на нейния всеобхватен 
свят, в който има безкрайно много ню-
анси на бялото и на черното, в който 
изниква вселената с цялото великолепие 
на скритата й същност. Разбира се, това е 
доста далече от ранните стихове и проза 
на Габриела, далеч от нейните изпълне-
ни с политически и социален бунт 
младежки настроения, но е доказателст-
во за творческата и човешката й зрялост. 
Сега виждаме не само преображенията 
на битието, но и в „хаоса от цветни въл-
ни” „диша нова Вселена”. Когато мигът 
на хайку е кратък за полета на въобра-
жението, идва време за шестстишието, 
седока, и пред очите ни изгрява детският 
спомен, изпълнен с усмивка и с тъга. 
Ловът на мигове и предмети, слънчеви 
лъчи и сенки е не просто забавен, той е 
изпълнен с положителна енергия и се 
превръща в пътека към другите, която 
отвежда не на повърхността на отноше-
нията, а в най-дълбокия им смисъл, 
където нуждата от взаимност е дълбоко 
осъзната. Това е знаменитата „игра на 
стъклени перли”, изобретена от Херман 
Хесе, проникване в същината на духов-
ното. Поетесата преоткрива стиховете си 
– чрез творенията на другите, а това я 
тласка отново към думите, и към общу-
ването. Пътуването във виртуалното 
поле води много далече, то достига до 
хоризонтите на най-дръзките идеи, едва 
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ли не до брега на колективното творчес-
тво, където всеки е свързан с другия и все 
пак е себе си.  

И Габриела достига до своеобразното 
просветление, което я изпълва с желание 
да расте „в света на думите и багрите”. 
Тя иска „бездната да ме обуе в същността 
ми”, а това е достигане много далеч от-
въд пейзажната или изповедната поезия, 
това е проникване в неръкотворното, в 
метафизичното, в магическото време и 
пространство на мантрата „Искам себе 
си.” За щастие обаче, това не е краят, 
защото пътят продължава да се вие, все 
по-стръмен, но и по-красив. Сред парче-
тата на разбитото човешко лице 
„разцъфтяват червени цветя” и проник-
ваме в други вселени. Понякога хайкуто 
е толкова неочаквано и запомнящо се, че 
веднага се загнездва в съзнанието ни, 
като това например: „между платната/ 
на булеварда – куче/ прегръща човек.” 
Или: „Дом върху гора - / летим с крила 
на птичи/ песни...Синева...” Можем да 
продължим дълго така и да цитираме 
почти цялата поетична книга. Важното е 
обаче, че тя е неповторима, крайно ин-
дивидуална, че в нея грее изпълнената с 
цветове вселена на Габриела Цанева и 
има много място и за тъгата, и за надеж-
дата.  

Ще ми е интересно да видя накъде ще 
продължи поетесата, дали ще се върне 
към прозаичната форма, която за нея 
също винаги е била изпълнена с поезия, 
или ще измисли нещо друго. Важното е, 
че има ярко присъствие в съвременния 
ни литературен живот и дава своя мно-
гоцветен и дълбоко хуманен отговор на 
гнетящите ни въпроси на бездуховното 
време. 

МЪДРОСТ И УСМИВКИ 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 
В края на март т. г. в редакцията на 

издателството получихме няколко текста 
с афоризми и сатира в мерена и немере-
на реч.  

Това ни изненада и зарадва, като съ-
щевременно ни постави пред неочакван 
проблем – трябваше да преструктури-
раме списание „Картини с думи и 
багри“ като добавим нови категории за 
новите литературни форми… А това се 
оказа предизвикателство. 

Какво по съществото си представля-
ват афоризмите и епиграмите? Какво е 
съотнасянето им със сентенциите? А със 
сатирата? Могат ли да бъдат отделени в 
специфичен литературен жанр?  

И, докато прекроявахме списанието, 
за да го направим удобно място за нови-
те форми и автори, ето че получихме в 
издателството и ръкописът на Николина 
Пенева „Усмивките на мъдростта“, под 
редакцията на Надежда Радева. 

Няма да скрия, че го прочетох „на 
един дъх“. От първото изречение – „Ус-
михваш ли се, /ще изглеждаш 
победител.“, до последното – „Сензация! 
/И ниe сме интелигентна нация!“, кни-
гата предлага един свеж, неподправен 
хумор, под който прозира изстрадана 
истина – понякога дълбоко лично пре-
живяна и осмислена от автора; друг път 
– уловена от онова, което е част от колек-
тивното несъзнавано, едно общочовешко 
достояние, изкристализирало в ясен 
образ и послание.  

„Усмивките на мъдростта“ е 47-мата 
книга на Николина Пенева, в която са 
включени избрани афоризми от обем-
ното творчество на авторката, позната на 
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широката публика от участията й в пре-
даването „Рано в неделя”, рубриката 
„Законите на Мърфи в ефир” на прог-
рама „Хоризонт” и издадените 
национални литературни сборници 
„Законите на Мърфи в ефир”. 

Композиционно, книгата е разделена 
на две части, като в първата афоризмите 
са в проза, а във втората – в римувана 
реч. Оригинални и остроумни, събрани-
те сентенции ни карат да се усмихваме, 
замисляме и да се съгласяваме с авторо-
вите наблюдения на живота в най-
разнородните му проявления.  

Тук намираме и онова, което е толко-
ва простичко, но толкова лесно 
отминавано – „Ако влезеш в психологи-
ята на детето,/значи си мъдър!”, и 
вечните истини, които звучат тривиал-
но, но колко е прекрасно, ако сме ги 
преживели – „Влюбен ли си – и земята е 
рай...!”, но тук е болката – „На човека 
бодлите са в сърцето.” А колко хубав е 
този образ! 

Макар да е, може би, необичайно в 
един сборник от кратки изречения да се 
търси образ, или общо послание, в „Ус-
мивките на мъдростта” е лесно да ги 
намерим – тук е и глупакът,  и неудач-
никът, и безличникът: „Жената му взе 
акъла, /но не беше взела кой знае как-
во...”;  „Никога не беше падал ниско, /че 
откъде да падне?!”, тук са грабителят, и 
продажникът – „Пазарна икономика – 
всеки се продава...”, „Натрупа състояние, 
/но затрупа съвестта си.”... 

 И хитрата, и невярната жена – „Съп-
ругът ѝ бе поредната бройка...”; 
„Открадна му живота и си навлече гла-
воболие – /беше актьор.”; „След толкоз 
изневери и мъжът ѝ започна да ѝ се стру-
ва интересен.” 

Но и семейната драма на хора, твърде 
различни, за да живеят заедно: „Жена – 

ангел, мъж – паднал ангел –/ как няма да 
има разводи?!” Или още по-тежкото, 
непростимото взаимоотношение – „До-
машно насилие – тя му счупи хатъра, 
/той ѝ счупи главата... 

Но тук е и поетът с нежна душа... 
„Мечтата е отдушникът на твореца!” 
или „Само творците летят, /останалите 
карат леки коли.” 

И без да бъде досанднонравоучител-
но, често срещаме онзи жадуван 
оптимизъм, който може да ни изведе към 
един по-светъл, по-желан свят – „От зло-
то може да те опази само доброто – 
толкова е просто!...” 

Или стойностните неща в живота – 
„Истинското слово е като питейната 
вода – пие се с наслада.”; „Написаното 
остава, стойностно написаното отива във 
вечността. „Повтаряните мисли са поз-
латени от времето.” 

Дали е слабост или пък в това е сила-
та на книгата като цяло, но в него не 
може да се търси градация, или обща 
тенденция, която да води към определен 
извод. Афоризмите от двете части на 
сборника са разделени формално, а не 
тематично. Може би това обърква, но 
пък и не дава възможност на читателя да 
потъне в една тема, държи го винаги 
буден, нащрек... 

Винаги има нещо, което авторът не-
доизказва, за да се получи повече от 
диалог – едно взаимно допълване и над-
граждане: „Спечели си много завист –
/умееше да печели!” 

Да печели – какво? Пари?! Или всич-
ко...  

След няколко страници четем: „По-
жъна успехи и остави зад себе си плява.” 

Отново същата тема, но този път але-
горията на образа доминира над 
многопосочността на отворения отговор. 
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Стъпка по стъпка, отиваме към мъд-
ростта на живота – „Промяна след 
промяна –/всъщност това е животът!” 
Или – „Часовниците мамят, но не и вре-
мето!” 

Така би могла да бъде цитирана ця-
лата книга. Искам да се спра само на още 
няколко примера от втората, римувана 
част на сборника, в подкрепа на казано-
то по-горе, а именно – богато 
многообразие от теми и образи, въплъ-
тени в стройно римувани фрази, 
отразяващи авторовото верую за живота, 
творческата участ и любовта: 

* * * 
Пак твореца уважиха – 
болката му съживиха... 
* * * 
Бедният творец се бори за слово – 
в тая безсловна държава... 
* * * 
Любовта им е гореща – 
тя му готви само леща! 
Прави впечатление добрия подбор и 

прецизна редакторска работа – в сбор-
ника няма и следа от повторения, 
препокриване на теми, словесни изли-
шества или просто тривиални, скучни 
съждения.  

В афоризмите на Николина Пенева 
звучи един ярко индивидуален глас, 
който има какво да ни каже. 

Ето защо считам, че включването на 
книгата „Усмивките на мъдростта“ на 
Николина Пенева в издателския план на 
Арт платформа gabriell-e-lit е уместно, 
като ще доведе до разширяване на чита-
телската аудитория чрез обогатяване на 
тематичното и жанрово съдържание и 
нови, качествени като литература твор-
би.  

Нека пожелаем на автора нови твор-
чески висоти, а на книгата – лек път към 
Читателя! 

ЗОВЪТ ЗА НЕЗАБРАВА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Пред мен е ръкописът на новата сти-
хосбирка на Тодор Билчев „На 
незабравата зовът“, която авторът опре-
деля като „Епос“… 

И може би тук е мястото да кажа, че 
този епос не е точно и само онова, което 
теорията на литературата определя като 
„най-стария литературен род“… Не, тук 
митът и легендата са само една от със-
тавните части на цялото; тук авторът не 
винаги е отделен през времето от пред-
мета и обекта на своето изобразяване… 
И епосът тук няма общо нито с архаич-
ната епическа песен, нито с прозаичната 
писмена традиция, дала началото на 
съвременния роман. 

Тук стихотворните, а и есеистичните 
творби се родеят с епопеята, и като каз-
вам „епопея“, идва ми наум „Епопея на 
забравените“… Защото героите в тази 
творба са и тези, които уж не сме забра-
вили, но които все повече знаем само 
като имена, а не като личности, съдби и 
стремления; те са и онези, които доскоро 
са били между нас и тогава сме ги тачи-
ли и търсили, и сме се възхищавали от 
тях, но вече не са, и вече ги забравяме; те 
са и онези, които са близки до автора и 
значими за него и неголям кръг от хора, 
но които са направили много не само за 
този кръг от хора, но са и дали своя при-
нос към онова, което наричаме 
„съвременно общество“… 

Аз бих нарекла тази стихосбирка 
„Ода“, защото тя е вдъхновена възхвала, 
отразяваща личното, лирическо отно-
шение на твореца към места, събития и 
герои. И в този смисъл без притеснения 
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мога да кажа, че епосът на Тодор Билчев 
е новаторски и модерен, защото епосът 
на новото време трябва да бъде именно 
такъв – произхождащ и стъпващ на кла-
сическите образци, но излизащ извън 
техните рамки, за да покаже съвремен-
ната нужда от незабрава на ценното – 
било като личности и събития, било като 
послания и житейски следи, такова, как-
вото е – както с патоса и възхищението 
от старите герои, така и с критиката и 
търсенето на истинското лице на него-
вите днешни проявления. 

Композиционно, книгата е изградена 
от въведение – „Епос“ и три части – 
„Епос на героите“, „Епос на духа“ и 
„Епос на рода“, като въведението е осно-
вополагащо спрямо останалите три – 
водещо читателя към най-дълбоките 
авторови внушения.  

За разлика от последните пет стихос-
бирки на Тодор Билчев, писани „на един 
дъх“, като поетичен дневник, и поради 
това отразяващи моментни прозрения, 
вдъхновения и емоции, настоящата е 
сборник, събрал одически произведения 
от почти четирийсет години, обединени 
от основните теми на стихосбирката и 
желанието на автора да не позволи заб-
равата да погълне героите на историята, 
духа и рода. Това, обаче, не прави книга-
та фрагментарна; тя остава единно цяло, 
възпяващо основните човешки ценности 
– свобода, родолюбие, вяра, героизъм, 
добротворчество и техните носители – 
както национални герои, гениални 
творци, духовни водачи и знакови фи-
гури на съвременната култура, така и 
по-малко известни, но не по-малко вдъх-
новяващи личности и средища… 

Като редактор не мога да не отбеле-
жа, че в този епос е трудно да се намерят 

непремислени, случайни творби. Тодор 
Билчев е майстор на стихосложение; при 
него всяка сричка, във всяко стихотворе-
ние, е премерена и преброена, всяка 
рима е намерила мястото си, всяко уда-
рение оформя цялостното звучене на 
стихотворението. Това не винаги е дос-
татъчно, за да имаме вълнуваща и 
запомняща се поезия, но тук поезията 
тържествува както като емоция, така и 
като послание. 

В заключение, имаме една силно въз-
действаща поетична книга, която 
разказва, показва, събира и дава на чита-
теля онова усещане за вечност и 
непреходност, което често губим в ежед-
невието, което често неглижираме във 
все по-технологичния, все по-деху-
манизиран свят на изолация и изгубени 
духовни ценности. 
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АРОМАТЪТ НА ЛОТОСА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Сборникът с разкази „С аромат на 
лотос“ е петата книга на Весислава Саво-
ва и първата, която излиза със знака на 
издателство gabriell-e-lit.  

Но за мен, както и за читателите на 
списанието, това не е първа среща с раз-
казвачката на приказни истории 
Весислава Савова.  

Повече от 10 години изминаха, откак-
то прочетох първите й разкази, а тя се 
довери да ги редактирам. Така се роди 
дебютната й книга „Приятели“ – силно 
начало,  което подсказа трайното при-
съствие в света на литературата на един 
интересен, многолик творец.  

Защото Весислава е преди всичко 
хайджин. И може би тази й близост с 
далекоизточната естетика, вплетена с 
националната и балканска мистика и 
митология прави толкова успешни ней-
ните къси фантастични разкази. В хайку 
всичко е реализъм – един изживян миг; 
но в хайку всичко е многопластово, за-
щото всеки изживян наш миг 
рефлектира върху съзнанието на възп-
риемащия и на едно медитативно ниво 
го отваря към колективно осъзнатото, 
към света зад ежедневното. Още в „При-
ятели“, където персонажите и техните 
истории са напълно житейски достовер-
ни, за да бъдат разказите причислени 
към реализма като жанр, онази съпътст-
ваща ежедневието виталност на света, 
който е на милиметър зад очевидното, 
неизменно присъства.  

В настоящия сборник са включени 14 
разказа, които съдържат белезите както 
на фентъзи жанра, така и на магическия 
реализъм. Девет са отличени на нацио-

нални и международни литературни 
конкурси. 

Във всеки от тях, пестеливо, Весислава 
създава различни светове. И тези светове 
са донякъде познати, бегло напомнящи 
световните, общоизвестни образци на 
жанра, но не съвсем. Има нещо недоиз-
казано, нещо, което читателят иска да 
разбере, да обходи физически и ментал-
но, за да се слее с героя и да заживее там, 
някъде там… Не за първи път съм изра-
зявала мнение, както пред авторката, 
така и в рецензии, че в някои от разкази-
те има твърде много идеи, твърде много 
живот, които биха могли да се разгърнат 
в по-обемен формат, като новела, а защо 
не и роман. 

Но може би греша – всяко вживяване 
в една история губи възможностите да се 
докоснем до множество истории; всяко 
опознаване убива очарованието на отк-
ривателството… 

С аромат на лотос ние вдъхваме све-
тове загатнати, като ескизи. Те искат 
въображението ни, за да добият контури 
и устойчивост – толкова, колкото да за-
държат героите си до края на историята, 
който жадуваме… И тогава изведнъж 
разбираме, че сме станали пленници в 
тези светове-ескизи, че сме станали част 
от магията. 

Онова, което обединява сборника „С 
аромат на лотос“, е авторовото послание. 
То струи от всеки ред, от всяка дума. 
Независимо от външната си форма, ге-
роите на Весислава Савова носят дълбок 
хуманизъм в същината си, дори антиге-
роите са пропити с човешки емоции в 
целия им спектър на сила и слабост, въз-
торг и отчаяние, на нежност и гняв, 
разруха и съзидание… 

Нека пожелаем лек път към читате-
лите на автора и новата книга! 
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ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ 
 

/юли – септември 2021/ 
 

ВТОРО ИЗДАНИЕ НА „СЛЕД 
ДЕВЕТИ, СЛЕД ДЕСЕТИ“ 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
Първата ми среща с творчеството на 

Христо Ангелов бе през 2012 г., когато, 
като редактор във в-к „Литературно зе-
меделско знаме” публикувах няколко 
негови епиграми. Порази ме гъвкавата 
рима, звучността на стиха и лекотата на 
изказа. Последваха нови писма с епигра-
ми и стихове, които без колебание и с 
удоволствие публикувахме. Не закъсня и 
отклика на читателите – Христо Ангелов 
се превърна в един от любимите автори 
на рубриката „Ситни, дребни – като 
камилчета”. 

Неговата сатирична поезия носи бе-
лезите на майсторството и таланта – 
едно все по-рядко срещано съчетание в 
днешната литература, където често на-
мират място шлифованата посред-
ственост, или неграмотната дарба, а още 
по-често – неграмотната посредственост, 
на която липсва дори осъзнаването, че е 
такава. 

Христо Ангелов черпи темите на сво-
ето творчество от целия спектър на 
живота, но преди всичко – от грозното в 
политико-икономическата сфера. Него-
вото перо е остро, но тази острота не 
убива; тя осмива. Думите му се леят леко, 
звънливо – като планински поток – те 
измиват, но и прорязват, проправят път 
през нечистотиите на битието. И тази 
чистота, тази ведрина са едни от най-
хубавите черти на цялото му творчество. 
Но неговите нюанси не се изчерпват с 
това. Усещането за носталгия е силно, 

всепроникващо. Носталгия... но не по 
нещо, което сме изгубили, а по онова, 
което никога не сме постигнали... нос-
талгия по неосъщественото възможно... 
И тази негова ведро-звънтяща поезия, на 
една друга плоскост, оставя тягостно 
чувство – на обреченост, на непригод-
ност... и недостижимост. 

Когато, в края на 2018 г. започнах да 
осъществявам проекта списание „Кар-
тини с думи и багри”, обърнах се към 
Христо Ангелов, с молба да предостави 
свои стихове за публикуване в експери-
менталния брой 0/2018 г. Той се съгласи, 
като остави избора на конкретни тексто-
ве на мен. Едва тогава осъзнах, че 
неговото творчество е доста обемно, раз-
нообразно и същевременно органически 
цялостно. И стана ясно, че любителят на 
сатиричната поезия, инженерът, дълго-
годишният учител, който обича да пише 
епиграми, е написал достатъчно, за да 
издаде книга. Така се роди сатиричният 
поетичен сборник „След девети, след 
десети” на Христо Ангелов.  

Той съдържа най-доброто от неговото 
дълго-годишно творчество. Голяма част 
от включените произведения са публи-
кувани в периодичния печат. 

Стихосбирката е структурирана в два 
тематични раздела – „След Девети” и 
„След Десети”. Заглавията насочват към 
времето на написване на творбите, но и 
към тематиката им. Почти еднаквото 
звучене на двата дяла нагнетяват тягост-
но чувство за еднаквост на битийната 
проблематика през тези уж коренно 
различни периоди от новата и най-
новата ни история. Но в същото време 
заглавието е и едно намигване – една 
закачка-провокация, едно напомняне, че 
всичко, което ни се случва зависи от нас 
самите, и ако искаме нещата да бъдат 
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различни, то трябва да ги направим раз-
лични, защото...  

Защото дори една голяма промяна в 
отношенията и структурата на общест-
вената организация, ако не предизвика 
промяна в мисленето и нагласите на 
личността, потъва, задръства се и пропа-
да в голямата еднаквост на непроме-
нената народопсихология. 

 

 
 

Настоящото второ, допълнено изда-
ние е с изцяло обновен дизайн на 
корицата, с авторска картина, и идва 
като очакван отговор на читателския 
интерес към книгата, а новите стихотво-
рения носят емоционалния заряд на 
първото, като обагрят с нови нюанси 
отраженията на живота върху лиричес-
кия аз, и обратно – рефлексиите на 
осъзнаваното и въздействието му върху 
твореца и четящия. 

Нека пожелаем на автора и новото 
издание на книгата много успехи и лек 
път към читателя! 

А на нашите читатели предлагаме в 
аванс едно от новите стихотворения: 

 

ЗМИЯТА И ЩУРЕЦА  

НА СЛУЖБА ВЪВ ДВОРЕЦА 
 
Насред полянката в Двореца 
Змията срещнала щуреца. 
- Ти как попадна тук, свирачо? – 
презрително попитала змията. 
- Прескочих през оградата! 
Не знаеш ли, че скачам? 
А ти? Пазачи, камери, тук зорко пазят! 
- Проврях се тихо, хитро под вратата! 
Не знаеш ли, че аз пълзя, че лазя! – 
отвърнала усмихната змията. 
- А ти какво ще правиш с таз цигулка? 
- Как какво ще правя? 
Ще забавлявам Царя 
и неговата млада булка!!! 
Ще свиря и ще пея. 
Та аз от туй живея! 
Щом дойде нощната прохлада, 
започвам мойта серенада! 
Но аз се чудя и се мая –  
от тебе ползата каква е? – 
Щурчето я попитало отново. 
- В Двореца има нужда от отрова!!! 
Ехидно се усмихнала змията, 
изтегната на слънчице в тревата. 
 

Така е то: на този свят 
добро и зло в едно вървят. 
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ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

СЪН ЗА ЩАСТИЕ 
 

ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 
/27.04.1866 – 28.05.1912/ 

 

Ни лъх не дъхва над полени, 
ни трепва лист по дървеса, 
огледва ведър лик небото 
в море от бисерна роса. 
 

В зори ранил на път, аз дишам 
на лятно утро свежестта - 
и милва ми душата бодра 
за лек път охолна мечта. 
 

За лек път, за почивка тиха 
през ясна вечер в родний кът, 
където ме с милувка чака 
на мойто щастие сънят. 
 

*** 
Престана поройния дъжд, 
отмина вихра ненадеян; 
гръмовний сетен ек заглъхва, 
далеко някъде отвеян. 
 

И само капчици се ронят 
от листовцете разведрени, 
и падат – благодатни сълзи, 
от блясък слънчев позлатени. 
 

*** 
Тихо вее вечерна прохлада 
и полека мрака нощен пада, 
всичко веч прибира се за сън. 
Трепнаха звездици в небесата. 
Из полето нейде от чердата 
се зачува тих, залутан звън. 
 

Пъпчиците към земя привеждат, 
морни, росно чело и изглеждат 

как се мило милва лист со лист... 
Дневна скръб в душа се притаява, 
и сърцето с кротост упоява 
аромата нощен, благ и чист. 
 

*** 
На листовцете на моминската сълза 
родените в зори две капчици роса 
 

огрея слънцето с вълшебния си лик - 
и двенките в едно се сляха те за миг. 
 

Не сляха ли се тъй и нашите сърца, 
като онез две капчици роса? 
 

Ти помниш? - в ясните зори на младостта, 
кога ни слънцето огря на любовта! 
 

*** 
Во стаичката пръска аромат 
оставена от тебе китка цвете, 
тоз аромат душата ми в мечти 
при теб унася, свидно мое дете. 
 

И виждам те, унесена в мечти 
за мен, подпряла чело на ръцете... 
Во стаичката пръска аромат 
от теб оставената китка цвете. 
 

*** 
Спи езерото; белостволи буки 
над него свождат вити гранки, 
и в тихите му тъмни глъбини 
преплитат отразени сянки. 
 

Треперят, шепнат белостволи буки, 
а то, замряло, нито трепва... 
Понякога му сал повръхнини 
дългá от лист отронен сепва. 
 

*** 
Морна лятна нощ; кръз блян, 
знойни чувства сърце сепват; 
тъмни листи сън желан 
на душата ми нашепват. 
 

Виждам се во родний кът, 
родна реч слухът ми гали — 
свой отново ме зовът, 
свой които са ме звали. 
 

Аз прегръщам ги засмян, 
и сълзи в очи ми трепват... 
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Тъмни листи сън желан 
на душата ми нашепват. 
 

*** 
Пустинята на скръбний ми живот 
и зной, и знойни вихри я сушат. 
 

И с леки сенки само я сенят 
рой облаци от знойний небосвод. 
 

Те с леки сенки само я сенят — 
и отминават бързо в своя път. 
 

И рядко само сълзния порой — 
изврял от мъки — ръси нейний зной. 
 

*** 
Погребан, и в гроба все пак е 
душа ми унесена в блян - 
за свидний, макар че во земни 
неволи живот преживян. 
 

Аз сещам през земна покривка, 
как слънцето божие грей... 
И моята песен тъжовна 
дочувам там някой да пей.  
 

*** 
Животът и смъртта в борба, 
над мен преплитат сенки черни, 
и тровят моята съдба 
рой мисли и мечти чемерни. 
 

В полето бягам аз от тях, 
де боже слънце грей приветно — 
на устните ми трепва смях, 
роден в сърцето неусетно. 
 

*** 
Докле е младост, златно слънце грей, 
сърцето златни блянове лелей. 
Докле е младост, леко път се ходи 
и леки са световните несгоди. 
 

Докле е младост, всичко е шега; 
не хвърля сянка на сърце тъга: 
дори тъгата извор е на радост – 
докле е младост, ах, докле е младост! 
 

подбор: Йордан Кожухаров, Надежда Алек-

сандрова 

НОВА ПОЕЗИЯ 
 

ЖИВОТЪТ 
 

АЛЕКСАНДРИНА ШАХАНОВА 
 

НА СИНОВЕТЕ МИ 
 

„Каква невеста си била ти, мамо...“ 
Павел Матев 

 

Не бях оная слънчева невеста, 
огряла младоженческия двор 
и никой мене не изведе 
за първо сватбено хоро. 
 

На сватбата ми нямаше свирачи, 
сватбари нямаше със бъклици в ръце. 
И не баща, а някакъв побащим 
поведе ме към брачния венец. 
 

Не в бяла булчинска премена 
аз тръгнах към венчилото, уви... 
А сватбената рокля във зелено 
снагата наедряла ми прикри... 
 

Дори ги нямаше и моите роднини - 
ни майка, ни баща, ни две сестри. 
Не слушахме и сватбен марш... Кажи ми 
така ли към венчило се върви?! 
 

И днес, след толкова години, 
когато видя рокля в бял атлаз, 
с тъга се питам можех ли да имам 
такава рокля булчинска и аз?... 
 

Поглеждате ме вие с брат си – двама 
със поглед ясносин – като небе: 
„Това което днес ти имаш, мамо, 
могъл би само Бог да ти даде!...“ 
 
Творбата е наградена с диплом и приз „Сребъ-

рен лист“ в поетичния конкурс на фестивала 
„Листопад на спомените“, Варна, 2019 
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ЖЕНА 
 
В памет на съпруга ми 
 

Аз бях оная слънчева жена, 
която тича боса по полето. 
На къра съм замръквала сама 
във лятна вечер нейде под небето. 
 

Аз бях и лудо влюбена жена. 
Не виждах никаква преграда. 
Преминах с тебе деветте села - 
в десето влязох пристануша млада. 
 

Аз бях оная предана жена, 
горчиво вино дето ти налива. 
Аз бях за теб и звук, и светлина, 
и две очи, които те опиват... 
 

Аз бях и непокорната жена, 
която не познаваше забрана. 
Гневът ти предизвиквах аз сама, 
но ти във мен все влюбен си остана. 
 

Сега ме гледаш с галещи очи, 
но не пред мен, а някъде отгоре. 
И казваш: „Мъката не ти личи... 
Успяла си и с туй да се пребориш!“ 
 

Дали съм вече същата жена, 
отгледала ти и деца, и внуци? 
Горчиво вино пия си сама - 
без теб отдавна и това научих... 
 

НЯКОГА И СЕГА 
 
(триптих) 
 

1. 
 

Любов ли бе или игра  
това – 
да идваш в празничния ден 
при мен 
в най-хубавия си пуловер, 
с букет кокичета от твоята градина, 
с бутилка от домашното си вино?... 
Какво те водеше насам – 

дискретна писта  
за кратко бягство от дома, 
жена любима –  удобен пристан, 
или лозичка неразлистена,  
очакваща… 
да я зареже твоята ръка? 
 

2. 
 

Любовната празнична вечер преваляше. 
Звучеше красива прелюдия: 
„Следобедът на един фавн“. 
И все по-мъчителен ставаше 
обратният път към дома… 

 

3. 
 

То беше някога. 
Fiesta e finita! 
Бутилката с домашното розе – 
изпита! 
Удобният и топъл пристан – 
в ледове скован... 
 

Лозичката зарязвам си сама! 
 

БЛЕНУВАНА ЛЮБОВ 
 

Да чуя в полунощ гласа ти  
и дълго да говорим до изключване.  
Да се отбиеш по вечеря, пътьом. 
На масата – каквото Бог е дал… 
Да слушаме любимата си музика 
на тъмно, само на уханна свещ… 
И чашата с домашно вино 
от теб налята, да ми подадеш… 
Да чувствам силата на мъжко рамо,  
и ласката на твоите ръце ...  
Да ме опиваш с погледа си само, 
да озаряваш моето лице. 
Когато се препълни от любов нощта, 
да тръгнеш тихо. Да потънеш в мрака...  
А аз отново във притома да те чакам! 
 
Александрина Шаханова, „Частица от Вселе-

ната“, 2018 
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РАЗЛИЧНИЯТ СВЯТ 
 

ПЪРВАТА ВЪЛНА НА КОВИД-19 
 

Отново съм на тихата алея . 
Тя толкова различна е сега - 
ни тротинетки, бягащи по нея, 
ни бебешки колички, ни припкащи деца. 
А пролетта така е разцъфтяла – 
ту в бяло, ту във розово-лила. 
Алеята потънала е цяла 
в зелено. Но... безлюдна е сега! 
 

Оглеждам се във ляво, вдясно 
и търся с поглед някой минувач, 
но виждам люлки, катерушки – празни. 
Ни весел смях по тях, ни детски плач. 
 

Очите ми се пълнят с влага. Нещо ми горчи... 
Поглеждам към небето с молитва на уста: 
„Дано да ни отмине, Боже милостив, 
и чашата горчива на Христа!...“ 
 

април, 2020 
 

ВТОРАТА ВЪЛНА НА КОВИД-19 
 

И пак е тиха моята алея, 
потънала във есенна тъга. 
Спортисти няма, бягащи по нея, 
ни млади майки с палави деца.  
 

Площадките отново са притихнали 
в очакване... Къде ли са сега 
познатите момченца и момиченца 
с изцапани ръчички и крачка?... 
Единствената пейка във зелено 
тъгува пак, останала сама. 
Била е някога леглото споделено, 
убежище за двама, топлина... 
Познатото дръвче, което беше 
отрупано със сочни плодове, 
сега облечено е в нова дрешка 
в красиви топли цветове. 
Ех, тази есен, толкова красива 
с килими от опадали листа, 
как жалко е, че бързо си отива 
със свойта златна красота!... 
 

октомври, 2020 
 

РАВНОСМЕТКА НА ЖИВОТА 
 

АТАНАС РАЙКОВ 
 

РАВНОСМЕТКА 
 

На село се родих и раснах. 
Встрани остана шумен град. 
По своя път чертица драснах. 
Не помня страх от студ и глад. 
 

Лудак над лудите се помня, 
смелчаг над смелите блестях. 
Душица палава, гальовна, 
от боя нивга не крещях. 
 

Дойдоха дни и щракна нещо 
ей тука нейде, вътре в мен, 
тъй силно, нежно и горещо, 
голямо, светло като ден. 
 

И всичко в мен дойде на място - 
борба, успехи, труд, любов. 
И с грижи вършех ясно, свястно. 
Аз за бъдещето бях готов. 
 

ЗА ВЯРАТА,  

НАДЕЖДАТА И ЛЮБОВТА 
 

Без вярата човекът е обречен. 
Без вярата настига го смъртта. 
А с нея той е силен и сърдечен, 
добър и весел - пулсира му кръвта. 
 

Без любовта човекът е нещастен. 
Без любовта върви към самота. 
Безсърдечен, тъжен и безвластен, 
загърбва радост и прямота. 
 

Надеждата окриля, вдъхва сила, 
надеждата омайва с чудеса. 
И хората са добри и мили 
с мечти към далечни небеса. 
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ЧУДОДАЕН СЪН 
 

ВЕЛЛА НЕДЕЛЧЕВА 
 

ПЪЛЕН С ИЛЮЗИИ СВЯТ 
 

Време заспало на хора забързани, 
загубили смисъла  
в един пълен с илюзии свят...  
Време на всеки трепет, слънчев лъч, 
миг на смях и тъга. 
Всяка стъпка е в един полуживнал свят  
с искри безутешни, слънца, 
облаци тежки, но крехки. 
Сякаш живеем, летейки в една 
черна и бяла мечта без болка, 
без радост, без усет, без чувства  
и миг на тъга. 
В една черна и бяла магия, 
дърпаща ни в една чужда 
за нас самота,  
ала самота примамлива – 
красота. 
 

ЖИВОТЪТ 
 

Животът е пълен с гами и притчи 
в един голям кръговрат. 
С бели и пъстри картини 
в големия чудодаен и 
приказен сън на този наш 
свят. 
Горе в небето елени връхлитат 
един подир друг и греят в 
небето като пролетен дъжд. 
Капка по капка през облака 
всяка минава и напоява 
цветенца, тревички и мили иглички. 
Чуруликат сияйно младите 
птички, а слънцето грее 
и потапя нас във вечен 
захлас. 
 

ПОГУБЕНА ДУША 
 
Не я обърквай с погрешните ти знаци, 
писна й от празни стъпки извървявани  
  по пътя на мълчаливостта. 
Загубена е тази нейна кауза, 
боли я да те вижда пак. 
Бягай и не я докосвай 
с омайващ поглед и с твойта красота! 
Недей да питаш, блуждаещите във въздуха 
слънца! Къде е теб не те интересува, 
душата й е в мъки и сълзи, 
уби една любов трупана с години 
И 
радостта на пламваща 
в сърцето й заря. 
* * * 
Там, някъде, по редове и страници 
из книгите на любовта, 
извяват се сълзи в безкрайността. 
Kъсно е! 
Погубена е в мъките на вечността… 
Изгуби я и няма да я видиш скоро  
  с усмивката на утринта... 
Беше твоя, но не пожела ... 
Беше…  и я пусна като камък в пещера! 
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ТАНЦ С ЖИВОТА 
 

ВЕРА КОСТАДИНОВА 
 

ТАНЦ С ЖИВОТА 
 

Ако аз те поканя на танц,  
ще танцуваш ли с мене, животе? 
Ще отмерваш ли крачките в ритъм, 
преминавайки през Голгота? 
Ще танцуваме блус 
спокойно и бавно, 
но, щом кръвта закипи 
ще преминем във рок 
много диво  
и славно. 
Ще си веем коси 
и от време на време 
ще проблясват синджири. 
Ще танцуваме волни, 
без бреме, 
без носа си да вирим... 
Ще ни сочат със пръст. 
Може камъни също да хвърлят. 
Но знаем – поели сме кръст, 
участта си достойно да носим. 
Дори да останем на хляб и вода, 
любов – милостиня 
пак няма да просим. 
Ето, стигнахме мястото. 
Нека е валс. 
Виж ме в робата – бялата. 
Но, да нямат очи. 
Да не могат да видят в мен тялото, 
как докато танцувахме с теб, 
то във рани кървящи 
е станало цялото. 
А последният танц е балет. 
Издигни ме високо, високо – 
във красив пирует. 
Да се чудят класици. 
И... всички лаици. 

ЧАСОВНИЦИ БЕЗ СТРЕЛКИ 
 
Онемяло е днешното време. 
Няма плач на камбана 
дори. 
Езикът изтръгнат мълчи 
във безвремие. 
Всичко, 
всичко в този свят  
се руши. 
Часовниците са огромни – 
без стрелки. 
Мъртви  
отброяват 
секунди 
взаимност. 
Няма хората. 
Няма бързащи хора отвън. 
Всичко вече е 
вътре –  
две души. 
Изживяващи миг – 
звезден миг  
на божествена  
вечност. 
 

ДОМЪТ НА САМОТНИКА 
 
Стари книги. 
Тежка миризма. 
Писалище с изсъхнало перо. 
С уста, напукана до кръв, 
лежи във ъгъла 
сред няколко змии. 
Чул щум, 
събужда се, 
Залита. 
И разритва 
змийското гнездо. 
Останали са само кожи. 
Паяжините  
разкъсва. 
Паяците – 
те къде са? 
Шумоленето не спира. 
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Котка. 
Може би е котка. 
Все пак – живо същество... 
В очите вече има порив. 
И надежда. 
И ето, само  
крачка го дели оттам. 
А там – 
от другата страна, 
една кибритопродавачка 
тъничко краче подвила, 
е седнала на прага – 
клечките брои. 
Нарича ги 
и 
кротко чака. 
 

МОЙ БЕДНИ ЗАРАТУСТРА 
 
Някога в предишните животи 
съм била твоя жена.  
Тичали сме боси 
по окосената трева. 
Някога в предишните животи 
моят мъж си бил  
и си носил на гръб брашното, 
за да омеся хляба от ръж. 
Някога в предишните животи 
до огнището във пещерата 
страстно сме се любили. 
Някога в предишните животи 
аз везала съм ризите,  
с които си бил на война, 
да пребориш Злото, 
да докараш Светлина. 
Но си се връщал 
със перчем разрошен 
при своята единствена жена. 
Някога в предишните животи 
Сме препълвали с любов света... 
Познах те. 
И ръка подадох. 
Пред тебе коленичих. 
А ти във другата загледан 
сам себе си не разпозна... 

...защото „ Щастието е жена“ – 
Нали така мой бедни, 
бедний  
Заратустра? 
 

ТИШИНА 
 
Изгорих клавишите. 
И струните разкъсах. 
Счупих го на две перото. 
И небето потъмня. 
Вървях по пясъци подвижни, 
не по твърдата земя. 
И исках 
само ти 
от всички 
да ме видиш. 
Няма те. 
Ни тук. 
Ни там... 
...Една огромна, 
тайнствена луна 
и 
тишина. 
 

И ТЕ ПИТАМ 
 
Както искаш – 
така ме наричай. 
Аз добре зная 
какво съм 
и какво била. 
Всичко можеш  
да кажеш. 
Само моля –  
Внимавай – 
Не обричай  
на мъчителна смърт 
любовта. 
И 
внезапно  
лицето ти 
стана 
лице 
на тълпа. 
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ПАРЕЩИ ДУМИ 
 
Разпилени думи 
събирам. 
От масата – 
с двете чаши кафе 
( неизпити ) 
От стените – 
( които издигнахме ) 
И от пода, 
където откривам 
богатство 
от смачкани четиристишия. 
Въздухът – огнен 
е изпълнен 
със парещи пръстите 
букви. 
Мълчаливо подреждам 
загадката аз 
във която горя. 
Вкус на метално горчиво. 
Не виждам, 
все още не виждам 
да отваряш ти 
нова врата. 
 

ЗАЗОРЯВАНЕ  
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

ВЕЧНИЯТ ГРАД 
 

Този град с крепости, 
този град на Асеневци, 
този град под Трапезица – 
вечен е! 
 

Този град – минало, 
този град – бъдеще, 
този град на науката средище – 
вечен е! 
 

В този град Янтра тече, 
в този град тропот ечи, 
в този град словото на Евтимий звучи 
вечно! 
 

В този град подвигът, 
в този град славата, 
в този град българското – тачат се 
вечно! 
 

Този град ме роди, 
този град ме плени, 
този град, изпълнен с мечти, 
мой е! 
 

18.03.2012 г. /по повод празника на Велико 
Търново – 22 март, знаменателна дата, на 
която цар Иван-Асен II побеждава в 1230 г. 
епирския владетел Тодор Комнин при Кло-
котница / 
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ПРЕДИ РАЗСЪМВАНЕ 
 

скоро ще съмне 
чуват се първи петли 
после тишина 
 

 
 

"Зазоряване" – фотохайга на Иванка Попова-
Велева 
 

ИЗГРЕВ 
 

изгрев 
експлозия от светлина 
Бог ли е това 
 

 
 

"Изгрев" – фотохайга на Иванка Попова-Велева 

НА МОЕТО УЧИЛИЩЕ 1  
 

Огромно и червено  
на хоризонта слънцето трепти. 
Вълните удрят се във кея  
и чуват се във „Жолио-Кюри” 

 

Училището цяло е на двора –  
очаква първия звънец, 
Когато еква млада песен,  
която бодро в утрото звучи: 
 

Beau lycée Joliot-Curie,  
tu remplis nos cœurs de joie2 
 

Сърцата пълнят се със радост,  
с надежди трепетни, с мечти, 
а умовете вече бродят  
из Космоса с безброй звезди. 
 

Тук всеки има своя Космос 
 и сам във него е звезда. 
Тук всеки има своя роза,  
лисица и змия боа. 
 

Тук всеки Малък принц е, 
 Гаврош, Козета или пък Реми3 
Тук всеки учи се на честност, 
 тъй както учи Сент-Екзюпери. 
 

Beau lycée Joliot-Curie, 
........ 
Les heureuses années d’école 
 tu nous prépares à la vie.4 
 

Огромно и червено  
на хоризонта слънцето блести. 

 

                                                                        
1 Гимназия с преподаване на френски език 

Фредерик Жолио-Кюри – гр. Варна. 
2 Мило училище Жолио-Кюри, ти 

изпълваш сърцата ни с радост.  
3 Герой от романа „Без дом” на Хектор 

Мало. 
4 През щастливите училищни години ти ни 

подготвяш за живота.. 
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МИНИАТЮРИ 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

МИНИАТЮРИ 
 
*** 
диви цветя 
в есенна драма 
светли пастели 
ни доизмислят 
без любов няма 
ничия истина 
 
*** 
стрелки отмерват 
вечност 
и идва миг 
на въплъщение 
 
*** 
свободна 
върху клада оцелявам – 
пепелна 
 
*** 
часовникът изтича 
минути, часове 
годините прелистват 
мигове 
 
*** 
слънце в зенита 
жарки чувства 
хралупа крие 
ласка пресъхнала 
 
*** 
душа без плевели 
цветя засяла 
дъжд от спомени 
 
 
 

*** 
никой не чул 
диалога на очите 
слънце озари 
океана от чувства – 
вик за обич 
знак дава есента 
листи рони сърцето 
в спиралите на нощта 
душата ми свети 
 
*** 
поглед кобалтов 
влюбен в себе си 
скършени криле 
воюват обич и омраза 
 
*** 
космически взрив 
любовно разпятие 
безброй вселени 
 
*** 
вали самота 
горчи от болка 
бодливи листи 
отвъд хоризонта 

 
*** 
в света притихнал 
кой да проговори 
улици пусти 
къщи без прозорци 
хора без очи 
 
*** 
вода и хоризонт 
от мрак и светлина 
и бисерни целувки 
в здрача 
 
*** 
боли ме струна 
песенна 
тъмни акорди молят 
в огъня – феникс 
пред полет 
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*** 
последно сбогом 
сетен залез 
цъфти лотосът 
на безкрая 
 

ТАНКА 
 
*** 
когато си тръгна 
потъмня небето 
пролетна луна 
самотата се настани 
и заплакаха звездите 
 
*** 
няма те любов 
сама съм със себе си 
в неугледния свят 
кой ще ме потърси 
във в последните ми дни 
 
*** 
сред сливови цветчета 
бяла ливада 
пролетен вятър 
капки роса целуват 
самотното ми сърце 
 
*** 
пред родния дом 
две зелени черници 
стоят като стражи 
спомен от детството 
скришом се промъкна 
 
*** 
белоснежна тишина 
в парка пред дома, ни звук, ни вик 
потръпвам от страх 
на телевизионния екран –  
поредния терористичен акт 
 

ПЪТЯТ КЪМ ДОМА 
 

ЛИЛИ ЧОЛАКОВА 
 

ОЧИТЕ НА МАМА 
 
Тези очи, във които протича тъгата 
като речна вода сред подмоли усойни, 
влачеща бремето тежко на камък в душата 
като кораб, наказан с огромни пробойни. 
 
Тези очи, във които дълбоко потъваш 
и смаляваш се чак до утробата свята, 
помнят мига на зачатие, в който заплувах 
като сламчица тънка – на обич печата... 
 
Тези очи, във които ликът ми изчезнал 
още в здрачните сънища майчини диша... 
В сухите орбити болката мъртва изглежда, 
ала всякоя радост за мама е лишна. 
 
Тези очи, във които се помня и... помнят. 
 

ПЪТ КЪМ ДОМА, КОЙТО БЕШЕ... 
 
Една пътечка кротко лъкатуши 
във  двора пуст, обрасъл със трева. 
Сред него стол, отдавна изтърбушен, 
протяга ампутирана ръка. 
 
А  в дъното къщурка оглушала 
напразно дири звук във утринта. 
Една самотна птица се е спряла 
като застинал сфинкс сред пепелта. 
 
Наблизо от асмата остаряла 
проплакват сълзи в сухите листа. 
В едно корито, мъртво оцеляло, 
със призраци боричкат се деца. 
 
Една пътечка вяло лъкатуши 
във двор – от слънце даже неогрян,  
където тъжен споменът се вслушва 
в един живот – роден, но неживян... 
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ОБЛАЧНА БАНИЦА 
 

На майка ми 
 
Онзи облак горе баница рисува. 
Ей такава – точена и вита. 
Пара топла там кълбенца образува; 
дъхав вкус притегля ненаситно. 
В този облак виждам мамини ръцете . 
Месят, после точат и увиват 
шупнал миг от смях със обич във сърцето.  
Плънка бяла сирене завиват.  
Облак сетне леко, леко се стопява... 
Чезне тази баница в небето. 
Може вече Господ  да я благославя 
в спомен мил от рая на детето… 
 

ЧЕРЕШОВА ПРОШКА 
 
А утрото е сиво, дъждоносно. 
Надвисват облаци с тъга пропити 
над мъртвите със вечните въпроси 
за онзи смисъл на живот отлитащ... 
 

Но думите изчезват непотребни, 
потъват някъде - се скриват кухи. 
Тъгата се насища до последно 
със спомен мъничък за миг разтуха. 
 

Черешите остават като прошка - 
червена, видима с очи незрими... 
На късове се времето разтрошва - 
врата отваря се в света невидим... 
 

Но слънцето отгоре се показва. 
Напомня - тука сме и още - живи! 
Задушница е! Тъжен прошкопразник - 
човекът истина от Там отпива... 

ОСЕМ ТАКТА ТИШИНА 
 

МАРИН МАРИНОВ 
 

БЛУС СЛЕД ПОЛУНОЩ 
 

От сън във сън душите преминават... 
И този тъмен блус на вятъра със есента 
как се влива във кръвта ми като старо бренди, 
как подува жилите, изтънява вените, 
как прокапва в пясъка от пръстите ми 
върху дъсчения под, 
сякаш съм във филм от друго време. 
 

Лека нощ на пеперудите, 
лека нощ на сънливите бозайници -  
хапете бавно стоплената гръд, 
утрото е само да се разпознаваме. 

 

ЦВЕТОВЕТЕ НА МОРЕТО 
 

Утре ще отплаваме. 
И сигурно ще разберем посоката на звездопадите, 
знака на отломъците вкаменена светлина 
върху вълните. 
Цяла нощ луната стъпваше в съня ни, 

 
смехът на свършваше 
под окачения фенер на мачтата... 
 
Но кой смени цвета на морето! 
 
Сутринта, 
черно от ударите на тежкия вятър, 
отново ни заключи в онемялото пристанице. 

 
Друго не остана, 
освен смиреното изкачване до стария параклис 
по каменните стъпала, 
да се промъкваме сред толкова молитви, 
втвърдени между скръбните стени, 
да палим доверчиво вощеници - 
да спре морето, да се укроти. 
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ЧАЙ 
 

   Знаех, че не бива така рязко да се изправям в леглото, когато се завръщам в зазо-
ряването, защото е толкова чувствителна, смазана от непрекъснатата грижа да не ми 
се случи нещо непоправимо, тази тревога, която я отпраща винаги към кърпичката, 
напоена с камфор и подгизнала от сълзи в миналите погребения, непоносимостта й 
към нови загуби и страха от потъването все в тази лъскавина на черната дреха, едно 
скръбно гарваново черно със синкави отблясъци, в подпухналия ритуал на чая за 
нощно бдение, който донесе със себе си в самото начало, заедно със старинния мо-
мински скрин, пълен с женските й тайни, (навярно купчинки писма в цветни 
пликове и листи, розови, разбира се, изписани с красивия й почерк, копринените 
панделки, разделили пликовете на равни части, самотни послания, заровени в скри-
на и забравени, преди да отпътуват); чаят, с ароматите на шоколад, от които 
благоухаеше цялата къща и ме изпълваха с наслада отначало, после полепнаха по 
стените, заляха завивките, станали тежки и сякаш винаги мокри, тя цялата излъчва-
ше този аромат, който се опитвах да отмахна от тялото й, да пресуша през 
втвърдените връхчета на смайващите й гърди пресищащата сладост на този какаов 
дъх, безполезен опит до следващата запарка и все пак, котешките й приплаквания и 
скимтящо хленчене, тъмните тласъци на кръвта, с които се отвинтвахме като по 
спирала от света; да не се изправям рязко изпод ленените завивки, докато тя говори 
на висок глас с някой в оттатъшното време, с някой, който не познавам, свидетелят 
на нощните ни бдения, преди потъването, всеки откъм своята страна. 
 
КОГАТО ПИША ПОЕЗИЯ 

 

Когато  пиша поезия,  
обичам да говоря мълчаливо с тебе, да слушам  
тихото бълбукане в тласъците на гласа ти, разкази 
за твоите места, красиви нощем зад притворените ти клепачи;  
езикът ти се плъзга по меките съгласни,  
заобля ръбчетата и думите излизат влажни,  
по-ефирни от мъгливите спирали 
над топлите течения. 
Когато пиша поезия,  
ти ме водиш по златистите си брегове, 
към устието на реката с пясъчните острови, потънали в треви 
и кичести дървета, с шума на диви гълъби след залеза,  
където съм те виждал да се гмуркаш по луна в тръстиките,  
с лице на видра, както ми се струваше понякога. 
От скелета на аламана, затрупан в пясъка  
край дюните, наднича таралеж,  
свива се за миг, после хуква сред тревите и се губи в сенките, 
сякаш влачи здрача подир себе си. 
По-нагоре, от терасите на хълма покрити с влажна пръст, 

36
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розовите храсти сипят  аромата си по белите води на прилива. 
Каква утеха за душите, които идваха да се напият  
от капището под скалата – платната на лодката,  
които бяха издути от вятъра, които свистяха по вятъра,  
сега са отпуснати и вечерта пада 
в нозете ми като стара монета от други времена. 
 

ВИНАГИ НА ЗАЗОРЯВАНЕ 
на Д                                                    

                                          
 „…и както е  разпуснала косите си, 

                                            не са по-светли пясъците по брега.“ 
 
                                                                                         М.М. 
          
Разбрах в последно време, 
че тя няма да спре да бълнува несвързано, 
няма да спре потрепването на ръката й, 
това опипване с пръстите, сякаш че докосва някой 
зад притворените си клепачи. 
Остатъците от кошмара, политането сякаш от високо, 
се събуждаха с нея ярки и подробни, 
и не можеше да ги отмахне от лицето си  
като грима, като натрапващата се сънливост  
с чашката кафе и няколко цигари. 
Започнах  да откривам сенки във очите й - 
отдалечени от мен, по-близки с хоризонта, 
същото, когато слънцето навлезе в облак 
и светлините посивеят. 
И меките й оправдания за това изплъзване, 
за това въртене извън ръцете ми по всяко време; 
взирането като зад стъкло, по което дишат непознати хора 
и го замъгляват. 
Но бягствата в отминали събития за нищо няма да послужат, 
а тя е там, прикрива се, 
заета да участва в красивите метаморфози на мъглата, 
в шепота на сладостните привидения. 
И не можех с никого да споделя, 
че понякога ме натъжава мисълта да си отида, 
да съм далеч – да спре плачът й, винаги на зазоряване. 
 

КВИНТЕТИ 
 
ІІ, 3 
 
Каквото е останало след лятото, 
остава тук за дългата тъга на дъждовете върху пясъка, 
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следи от пръсти, извити линии с форми на сърца, 
отпечатъци на колене, втвърдени до водата, 
тъгата, която трябваше да е моя, защото е есен 
и хоризонтът се огъва по вълните; 
очите ти са с цвят на скъпа пура, 
напомнят ми за южните морета, за островите нощем 
и един танц хула-хула под ниските съзвездия, 
толкова е просто да обичаш, 
но сега си мисля за другите неща, за тихото лице 
под сенките на боровия хълм, отсреща кормораните сушат 
крилете си на бриза и как ли се е казвало момичето, 
което се лекуваше под оголените от кората си дървета, 
кълвачът сипеше усърдно златен прах върху косите ?, 
сенките се спускаха по хълма 
и слушах нощем вятърът 
как търкаля изровените гласове по дюните. 
 

ПЪЛНОВРЕМИЕ 
 

Оранжевите лунни блясъци върху 
пустинното море, което не те иска, 
нито пуска да си тръгнеш. 
Розовите блясъци на златото  
в пясъчните наноси по устието на реките,  
линиите на скръбта по мрамора, 
който някога е бил лице на статуя. 
Луната бърше чело с порязаната си ръка,  
мълчи и нищо не помага да се завъртиш, 
да потърсиш нещо друго. 
 

 
 
художник Райна Дамяни 
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В ОБУВКИТЕ НА СИЗИФ 
 

МАЯ ДАНЕВА 
 
*** 
често забравяше, че животът е неин 
и че е само един 
докато абсурдът я срещна  
„на ъгъла на улицата“,  
точно както 
писателят казва  
влезе в обувките на Сизиф 
и за първи път позна 
какво е да е щастлив  
 
*** 
60 години 
все още се уча да живея 
в сговор 
със себе си 

 
*** 
с миши стъпки 
думите затварят 
рани 
поръбват ги 
ежедневно  
дори и само едно хайку на ден 
стига 
 
*** 
опознавам 
битието  
на дълбок океан 
шампионка съм 
по гмуркане 
в себе си 
 
*** 
мрачни стихотворения, 
казва поетът, че пише 
 

времето осветяват, 
казват критиците му 
 

*** 
какво е да си  
пет пари в кесия 
 

хайку 
привилегията 
да си три реда 
на цяла страница 
 

щедро боравене 
с пространството,  
коментира 
интериорен архитект 
 
*** 
2020 
толкова много хора  
ми казват 
„Чумата“ е тъжна  
книга 
(може би 
аз съм я чела 
от края към началото) 
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МОРСКА ПЯНА 
 

МАЯ ЦЕКОВА 
 

ЖЕНА 
 

Днес си толкова красива,  
цялата си обич и мечта!  
Вятърът в косите ти заспива,  
а в очите свети любовта.  
И усмивка топло Слънце  
в редом плиска светлина 
и дарява малко зрънце 
на надежда и вина.  
 

Днес си толкова красива,  
цялата си обич и мечта...  
Завинаги бъди щастлива 
обична и нежна българска жена.  
 

 
 
художник Габриела Цанева 
 
 
 

НА ПЪТ 
 

На път ще бъдеш ти 
когато с глас на гларус 
ще викне твоето дете.  
На път ще бъдеш 
още много дни и нощи,  
докато в косите ти 
изгрее морска пяна.  
Тогава бавно,  
уморен ще се завърнеш у дома.  
Ръка на рамото  
ще сложи старостта 
и само в твоя сън 
непобедимо, младо 
морето ще те плиска...  
 

СТРАХ 
 

Страхувам се да те докосна.  
А може би си сън?  
Един поглед само 
и в душата ми ще стане Пролет.  
Страхувам се да те обикна,  
че ще дойде Есента  
и ще ми останат 
пожълтелите листа.  
Страхувам се,  
но искам да те има,  
защото идва Зима 
и без теб 
ще съм съвсем сама... 
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ФРАГМЕНТИ 
 

МИЛА ДОЛАПЧИЕВА 
 
Ще стана рано. 
лъчи със поглед ще ловя, 
ще ме докосва пуловерът на голо, 
а долу,  
във селото, 
ще секат дърва. 
И не след дълго 
утрото ще пръсне аромат 
на топли джибри, на ракия, 
но аз 
от слънцето ще съм пияна − 
бистра чаша, 
очи преливат, 
от листата капе слънчева магия. 
 
*** 
Мъгливо утро. 
На дървото 
катеричка орехче гризе. 
Пази черупката корава 
сладост на сърце. 
Не опитвай силни длани − 
не знам кому говоря, 
аз черупката ще счупя, 
а ти... сънувай сладост във ръце. 
 
*** 
Комини, пушеци. 
Без плът ръце 
в молитви без слова 
нагоре се протягат, чезнат... 
 

Не само хората се молят, 
и не само в тях не спят души. 
Не само в хората е страх, 
не само хора зло руши. 
 
*** 
Гората нежно 
замеря ме с шишарки, 
от дървото 

отронва ги камбанен звън. 
Тъй глас далечен 
неспирно ме достига, 
от мен отлитат 
тихи мисли − 
с думи ги прибирам. 
И аз гора съм − 
с тях ще те замерям. 
 

*** 
Рекичка селска. 
И колко малко не достига 
с теб ръце да уловим 
от бряг до бряг. 
Ще добавя малко поглед, 
и ти − очи очи да хванат 
и ето − бреговете се събраха. 
Мостче наше, 
а старото − то пак е наше, 
нека си стои. 
 
*** 
В тихите нощи, 
когато чешмата остава сама, 
стават капките 
молитвени думи 
за всяка нечута душа. 
Виждам ви, скитници, 
от покой недокоснати, 
а съм още толкова млада 
да имам взор за това. 
 
*** 
Вечер. 
Прибирам се. 
Вали. 
Студени капки, като живи същества, 
ръцете ми докосват. 
Боли – неспирно, неприятно. 
Отминава. 
Прибрах се. 
Камината пламти. 
Искри горящи, 
като живи същества, 
ръцете ми докосват. 
Боли-неспирно пари. 
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Отминава. 
Прибрал ме беше манастирът. 
От свещта 
топли капки восък 
спомнят свидни хора 
как ръцете ми докосваха. 
Болеше − пак неспирно, 
мои мили, отлетели. 
Не отмина. 
И не отминава. 
 
*** 
И по тревата 
рисува месецът пътека, 
нощем зайци я прескачат. 
Някога със тях играех − 
книжка подир книжка, 
кукли приказки редяха. 
И винаги затварях 
страниците със вълка, 
сега го чакам − 
със сърце да го застрелям. 
 
*** 
Витоша, Витоша, 
тъй многолика взора ми докосваш, 
зелена, бяла, 
знойно разноцветна. 
Понякога мъгли те правят 
в смут загърната девица. 
Сякаш от отдавна 
магия в теб е заживяла, 
магия сякаш 
лик след лик върти. 
Спомни си, Витоша, за мене 
когато, остаряла, 
ликът ми спре да се променя, 
а дните станат все едни и същи; 
извикай ме тогава, 
от теб с частици ме дари. 
 

ВОДИТЕ НА ЖИВОТА 
 

НИКОЛИНА ПЕНЕВА 
 

ОТГОВОРЪТ НА ПЕСЕНТА 
 

Аз слушам песен и копнея. 
А песента поражда зов. 
И аз летя, летя към нея – 
към мойта истинска любов! 
И на криле духа ми носи 
таз песен – хит на вечността... 
На всички земни тук въпроси, 
дошли при мен от древността,  
тя дава отговор. А той е: 
Обичайте се, хора, днес! 
А този отговор и мой е. 
(...Това е за стиха ми чест...) 
 

ЖЕНА С ЦВЕТЕ 
 

Толкова цветята аз обичам, 
че превърнах своя дом в градина! 
Сутрин с тях ръцете си обкичвам, 
а сърцето цветно е! Години 
е така със мене и цветята. 
Сраснала съм се със тях! О, Боже! 
Нека цвете тука на земята 
е стихът ми! Да, това той може! 
Всяка сутрин аз жена съм с цвете. 
Тъй вървя по улиците градски. 
Във цветя превръщам стиховете)! 
(А врагът ме гледа... адски.) 
 

СТИХЪТ МИ Е МОГЪЩ 
 

Такова хубаво небе – 
подарък то е на земята! 
Към него вятърът гребе 
пространството – мъдрец се смята... 
Но нещо друго смятам аз – 
стихът ми е могъщ, туй зная! 
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Ще литне той във този час 
на облак бял ще кацне. Вая 
стиха си със любов към Бог, 
че той е сътворил тук всичко – 
земя, небе... Поклон дълбок! 
Сърцето ми не е самичко... 

 

СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА 
 

Една велика мисъл 
душата ми обхожда – 
че всичко има смисъл, 
щом има светла рожба... 
И всичко, сътворено 
с ума и със сърцето – 
от Бога е дарено. 
Тогава на лицето 
усмивка все ще свети, 
ще е щастлив човекът. 
... Със своите куплети 
събуждам вечен екот... 
 

МОЯТ ЗЛАТЕН СТИХ 
 

Имам малко, много искам. 
Но към зло не се стремя! 
Във ръцете си не стискам 
пистолет, кама... 
 

Искам моят стих да стигне 
всички земни висоти. 
И в небето да пристигне – 
Бог да посети... 
 

Искам да съм жива, здрава! 
Да живея сто лета! 
Много, много да направя! 
Златен стих да изплета!... 
 

Из „Водите на живота” – втори поетичен 

том, автор Николина Пенева, Издателство 

GAIANA, Русе, 2021 г. 
 
Подбор на стиховете: Надежда Радева 

 
 

ВИРТУАЛНИ ПЪТЕПИСИ 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

ПАРИЖ 
 

1. 
 

Две сърца от Париж, 
солничката е красива, 
бяло-черното днес 
се превръща в сиво, 
а Париж в този дъжд 
е молитвено-катедрален, 
цветна картичка от познат, 
заминал отдавна. 
 

Две сърца от Париж, 
солничката е банална, 
блудкав израз на нечия  
мисъл посредствена. 
Ах, Париж! С букинистите 
и оня художник, 
с булевардната есен 
на Шанз-Елизе. 
 

Две сърца от Париж, 
Нотр Дам ме изгаря, 
Жана д' Арк е отдавна 
скитница стара, 
пие с нас капучино 
в кафенето на ъгъла 
и заспива щастливо 
под моста с дъжда... 
 

2. 
 

Този Париж под мостовете  
кални на Сена, 
мине, не мине, и застава 
пред мене оголен. 
Твоят спомен за лодките 
и невръстната проститутка, 
върбите, заплакали 
преди толкова време, 
с години косите им, 
тъжно провесени, 
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вятърът ги разресва... 
Под твоя мост 
реката завихря трупа  
на едно младо момиче, 
дето ухаеше на лавандула, 
дето все се заричаше, 
че може да литне, 
само да му стигнат мечтите  
и да знае, 
че крилете Икарови  
все още стоят  
във музея на Лувър,  
а нощем някой ги слага 
на раменете си. 
Този Париж под мостовете  
кални на Сена 
и зиме, и лете тъгува за мене, 
тъгува за мене... 
 

3. 
 

Този Париж, 
за който чета в писмата... 
Ти отчаяно се събуждаш, 
а в утрото той ще протегне 
спасителна длан, 
тази простичка нужда 
на чувството да си сам - 
не къде да е, а в Париж. 
 

Бреговете на Сена 
са хлъзгави, 
джипиесът - излишен, 
аз сама ще намеря  
квартала 
на зрелите вишни, 
там, на тихата улица, 
облепена в зелено, 
сякаш гланцово блокче 
съм рязала, сякаш 
в детска рисунка  
съм влязла... 

4. 
 

Ще поседна наужким 
на тази пейка  
сред розите, 
отново е утрин,  

отново събуждам 
най-вече очите,  
ръцете, усмивката, 
ти ми пращаш  
по месинджър 
своето селфи. 
 

Съвсем си сериозен, 
изправен пред Нотр Дам, 
протегнал ръка, 
а отгоре те гледа 
поредният демон, 
езика изплезил 
към града, който може 
сред плача да се смее. 
 

Ще мина край тебе 
някак инкогнито, 
съвсем незначителна 
и тихо-тихо, 
а ти си щастлив 
да откриваш у себе си 
само огнени бури 
и страстно изригване. 
 

Искам мойта базилика 
там, на хълма Монмартър, 
след дъжда да ме вика 
по-хубава, бяла, 
там да срещам очите ти, 
там да плаче сърцето, 
после бавно да слизаме 
по ленивите камъни 
в някой слънчев следобед, 
а ти да ми казваш 
още днес да остана, 
още днес да остана... 
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ЛОНДОН 
 

1. 
 

И е странно, 
градът ме посреща 
с лица в шоколадово 
и канела, 
с нанизани броеници 
от къщи,  
прегърнати 
в мълчаливото пладне, 
покръстили 
в мътната Темза  
годините  
на своята младост. 
 

Врати  
в червено и синьо 
и улични дворчета, 
скрили  
копнежа ми  
да премина 
през всяко едно  
от тях. 
Тези лондонски 
крехки принцеси 
ме посрещат 
със сълзи и смях, 
приютяват, 
макар и за кратко, 
всички рани 
на нашите стъпки, 
всички пролети, 
рано напъпили... 
 

2. 
 

На тази снимка 
Лондон е в червено - 
от телефонната кабина, 
през аления залез 
над реката 
до двуетажния 
невидим автобус. 
 

И ти не знаеш даже 
да се смееш ли, 

или пък да заплачеш, 
невинен, побледнял 
и все тъй рус... 
 

3. 
 

Графитите 
и спалните чували, 
направо върху мраморния под, 
подземното метро 
е приласкало 
телата на бездомните, 
а бог не чува, 
вероятно е угрижен 
за някой, дето и това 
си няма. 
 

Връхлита ни мотрисата, 
така е тясно тук, 
но ние с теб стоим, 
повдигнати на пръсти 
от нетърпение 
да се качим 
на влака на мечтите си 
а вероятно -  
двама да възкръснем. 
Пристъпвам само аз, 
ти се оказваш  
зрителна измама. 
 

4. 
 

Почти като у Смирненски, 
( но не в Берлин, а в Лондон) 
над малката градинка 
разпускаше коси 
една дъждовна вечер, 
измокрена, любовна, 
лицето й - мастилено, 
но вече е във треска, 
навярно е настинала 
и зъбите й тракат, 
тя се увива в шала си, 
а ние с тебе чуваме 
заглъхването 
на линейката, 
отнесла състраданието 
на спомена, 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2021 

 

46 

 

жалейката, залепена 
на пътната врата. 
 

5. 
 

Над Тауър е нощ, 
мъглата се провира 
под мостовете, 
извива безсърдечно 
сиво змийско тяло, 
гърчи се и задушава 
новородените звезди. 
Ти ме придърпваш  
да вървим 
в средата сме на моста, 
но аз съм ослепяла вече, 
завръщането се отменя, 
през девет планини 
далече сме от царството 
на мамината торта 
от бисквити с крем 
в неделя. 
 

6. 
 

Пак мостове и крепости, 
гълчава... 
Дъждът попива 
в утрото 
и приласкава 
в студената си пазва 
часовете и минутите. 
Аз обещавам  
часовника да купя, 
нали ми го показа вчера, 
ще си го сложа 
в джоба 
и ще тиктакам с него 
по пътя, ще отмервам 
самотните ни крачки... 
 

До оная могила  
в здрача, 
до ония дървени 
кръстове,  
над които само вятърът 
плаче. 

ХАРМОНИЯ 
 

РОСИЦА КОПУКОВА 
 

ОБРЪЩАНЕ НА КОЛЕЛОТО 
 

Когато се обръща колелото, 
а ти не се досещаш за какво 
и неочаквано пристига злото, 
най-първо помисли за свойто зло. 
 

Ако във миналото го намериш 
и разбереш, къде си съгрешил, 
в пространството ни земно, триизмерно, 
навярно хубав път ще си открил. 
 

И вече, през страдания преминал, 
с човеците ще бъдеш по- човек. 
Самозабравилите се блокират – 
известна максима от памтивек. 
 

Изкуството е затова изкуство – 
да ни покаже що е красота 
и да възпее всяко топло чувство, 
което побеждава във света. 
 

10 април 2021 г., София 
 

ВЪЛШЕБНО 
 

Всичко е така вълшебно съчетано 
от Божествените цветове на Бога, 
няма ги в картини на художници, призвани 
да творят шедьоври нависоко. 
 

Няма го това невероятно съвършенство 
от нюанси и ухания, и нежност, 
само естеството на нещата е блаженство, 
само хоризонтът е безбрежност. 
 

Думите заглъхват точно, както и боите – 
свети само хармоничната природа, 
няма земен гений, отразил звездите 
и цветята, и дъжда, и облака в угода 
 

на Владетеля, създал небето и Земята... 
Цял живот един не мога да посоча. 
Пък поема в път да срещна красотата, 
без специална уговорка да насроча. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2021 

 

47 

 

Девствените цветове такива си остават, 
има нещо в тях непретворимо, 
могат да магнетизират и да възхищават – 
нямаш ги, но искаш ги неустоимо. 
 

18 май 2021 г., София - Симеоново – София 
 

ОБИЧАМ 
 

Обичам ги красивите неща - 
пасаж от музика и аромат на цвете 
и строфа, преродила се в душа, 
осмислила космично световете. 
 

Тук всичко ни е дадено във дар, 
проблемите сами си ги копаем, 
един е предобър, а друг е звяр 
и отговорът никога не знаем. 
 

На тази изумителна Земя, 
човеците създават лошотия. 
А пътят е единствен – светлина! 
Бог да ме пази. Аз ще съм от тия, 
 

които търсят общото добро. 
Имам късмет, на другите да нося. 
В живота си , вълшебно колело, 
аз за любов и за успех не прося. 
 

Обичам ги красивите неща. 
Сърца на топли хора да прегръщам. 
Който не сее справедливостта, 
Вселената неистово я връща. 
 

Вселената греховност не търпи, 
но хората докрай не го разбират. 
И се пречупват хиляди съдби, 
мнозина, още приживе, умират. 
 

13 май 2021 г., София 
 

ИМА ХОРА 
 

Има хора, а няма какво да говоря, 
има хора, с които мълча 
и намирам излишно да споря, 
и на тях вероятно горча. 
Но нивата различни са тука, 
в тази наша планета Земя, 
аз на белите хора съм слука, 

не на тези със черна душа. 
Има може би по-търпеливи 
със такива душици от мен, 
не че аз съм гордолюбива, 
но ценя всеки миг съхранен, 
чакат толкова много задачи, 
чудни хора и чудни дела, 
ако черното някъде крачи, 
ако черното няма крила, 
нито то, нито аз го разбирам, 
ни пресечно ще срещнем съдби. 
Да, признавам, аз просто избирам, 
както книги – добрите творби. 
 

1 юни 2021 г., София 
 

ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ 
 

Навярно имах договор със Бога 
и той разбра, преди да се родя, 
че идвам тук без някаква тревога- 
да ме приемат царска дъщеря. 
 

Че искам да творя, но до безкрайност. 
И в този, а и в другия живот. 
Писателството ми - небесна трайност, 
не е наложен някъде хомот. 
 

Това е вид на свободата лична. 
Бог знаеше. Надежда и оброк. 
Да пея, пиша, дишам и обичам, 
и да пътувам - пътник светлоок. 
 

Най-скъпите родители и близки 
да ми показват що е доброта. 
Едва ли, мисля си, ще ги настигна, 
но мога да я давам на света. 
 

17 юни 2021 г., София 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2021 

 

48 

 

ПОРИВИ 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

ПРОЛЕТНА НАДЕЖДА 
 

Чакахме те с декемврийски нощи – 
януарски хрупкави пъртини ... 
Февруарски хали виха мощни, 
та засмяна ти към нас да минеш! 
 

Да събудиш росните поляни – 
птиците с любовните си песни ... 
На децата с утрото засмяни  
във очите  Слънцето да блестне! 
 

Да се люшнат пак гори зелени 
и потоци песенно да тичат ... 
А череши – бели и червени, 
дървесата тежко да закичат! 
 

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

Пролетна изстрадана надежда – 
пълниш ни очите с радост чудна... 
С тез очи светът се днес оглежда, 
като влюбен до уши красавец буден! 
 

ПОРИВ ЗА ЛЕТЕЖ 
 

Винен от неспокойствие лирично 
аз порива ти срещам, роден бряг... 
А на морето с песента обична, 
отново тръпне в мен един моряк. 
Едно момче на двадесет години 
за първи път потегли по Света... 
На мостика ми младостта премина – 
романтиката, бе ми радостта! 
Посрещах там и вихри страховити 
и ласките сребристи съхраних... 
Затуй сълзят ми, от любов очите, 
до лудост как морето заплени! 
Летях след вихъра на албатроси 
край острови безименни кръжих... 
Що буреносен щорм поред ме носи, 

но цял Света крайбрежен посетих! 
Твой екипаж ще бъда аз до края – 
вълните плискащи да са край мен... 
Че с порив за летеж,  роден съм, зная 
и в звездни морски залези пленен! 
 

ПРИЯТЕЛСТВО 
 

Какво вълшебство тази дума крие, 
от нея лъха скрита топлина. 
Приятели откривате ли вие 
по пътя си, дори без имена? 
Приятели са Слънцето, звездите – 
природата край нас великолепна... 
ПРИЯТЕЛИ сме хората самите 
с историята наша достолепна. 
 

В ранило утро, гледам на перваза 
една гугутка песен ми реди... 
Насладата ме трогва и без фраза 
трошици и набързо надробих. 
Към работа, на двора ме посрещат 
две рози с аромата си червен... 
Поспирам аз ощастливен насреща 
с нагласата за ползотворен ден. 
А в улицата още недоспала, 
отекват стъпките на млад атлет... 
Със него младостта ми засияла 
се носи в спомените за късмет! 
И в този миг, запялата камбана – 
гърдите ми изпълва с благослов... 
С „приятели”, таз утрин бе постлана – 
да се преборя с вятър съм готов! 
 

През утрото с усмивка ведролика, 
аз радости безименни съзрях... 
Сърцето ми в лъчиста обич блика – 
с приятели добри забогатях! 
 

МАЙЧИЦЕ СВЯТА 
 

Дарила ми първата глътка 
от топлата гръд медоносна... 
Как сънен във твойта прегръдка 
търча по ливадата росна 
и галя тревичките нежни... 
Как Слънчо докосва ме весел 
с лъчи, до насита прилежни 
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в ефирната люлка понесъл! 
Причастие мое, 
с иконата влязло в сърцето 
и скътало там добрината... 
В труда те запомних и ето 
как срещам поредно зората – 
поливаш градинката китна 
с шибой, карамфили до мака... 
Денят – щъркел весел политна 
и залез забързан те чака! 
Слънчице мое, 
с любов във гърди надарило – 
в очите ми генът прозира! 
На воля богат, с хъс и сила 
и обич утешна напира! 
Приятел в беда да избавя, 
на грешника прошка да давам... 
Сърцето с любов да раздавам – 
честит, че простил побеждавам! 
 

ОТКРОВЕНИЯ 
 

Колко мигове страдни 
аз по теб посветих, 
колко мъка по тебе 
 изплаках... 
И след сянката тичах, 
зад дървета се крих, 
но заветния пристан, 
дочаках! 
Що потоци пенливи 
прегазих безумно 
и над пропасти дивни 
надничах... 
Чиста обич запазих 
в сърцето разумно, 
без и миг да пропусна - 
обичах! 
В нестинарска жарава 
крака потопих 
и с ламята триглава 
се борих! 
Аз жива вода 
в дън канарите открих – 
с росно биле сърце ти 
отворих! 

В писана стомна 
ти медовина 
налях 
и щуро към теб полетях 
 къдрокоса... 
Кога те зърнах – 
 душата ода  
запя, 
че търчеше към мене 
ти боса ! 
 

БИСЕРНА  РОСА 
 

Утрото се сънено прозява, 
до уши окъпано в роса... 
Слънцето едва глава подава, 
та блестят треви  под небеса! 
Сгушени са дървеса и храсти – 
орехът крилат дори мълчи... 
Малката брезичка „каза здрасти”, 
но виновно сведе пак очи. 
Из покоя уталожен крача – 
сещам му пленителния хлад. 
Питам се над трудната задача: 
„аз ли съм в момента най-богат”? 
И ме сепва птица бързокрила, 
тя задачата за миг реши: 
„на росата с бисерната сила 
пръв щастливец в утрото си ти!” 
Отдалече слънцето простена 
че попил съм  първите лъчи: 
„утрото е мигова вселена – 
сбирай и благата  и... мълчи!” 
 

Пих нектара от тревите цветни, 
свих поклон пред този земен рай! 
Ранни мигове - лицеприветни, 
легнахте в сърцето ми докрай! 
 

МОРНИ СТРОФИ 
 

С мечти склопили рамо 
в неистова умора, 
дотук отгатнах само 
житейската опора . 
Семейното огнище, приятелите мили, 
вълшебни сили вий сте – мечтите ми крепили! 
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Писалката ми черна отново лъкатуши... 
Дали е още верна? 
Какво се в текста гуши? 
И селото изплува, със хората край мене 
и слънцето с челото от вечността родено! 
А струва ми се грубо, от правила далече… 
Напразно ли се трудя? 
Не е ли краят вече? 
Подхвърлям, зачертавам и нова мисъл тлее, 
но верен си оставам, че пиша ли – живея! 
Живот! Семейство, книги! Приятели наблизо. 
А пеят вън авлиги 
и тъй ми се излиза! 
Напрягам се виновно, довършвам редовете, 
усещам безусловно – навън ухае цвете! 
 

ПОЧТИ ЛЯТНА ИМПРЕСИЯ 
 

Като младо конче подковано 
лятото е хукнало насам. 
Пролетта му казва „че е рано” – 
то отвръща „аз добре си знам!” 
А денят, разстлан като тепсия 
къпе се на жарките лъчи... 
Всеки хванал свойта орисия 
ту се радва, ту смутен мълчи. 
Надалеч Балкан в зелена риза, 
с голият си връх скалист стърчи... 
Щом на заник слънцето заслиза 
там звезда самотница търчи. 
Долу е полето пожълтяло – 
океан с пшенични класове... 
Пъдпъдъче пъстро е запяло, 
сладостно любимата зове! 
Завъртели пък коси отсреща, 
трима си откосите редят... 
Пот се стича по тела гореща, 
но по крачка те напред вървят. 
Само от реката уморена 
носи се едва приветен хлад. 
Там за миг проблясва бърза мрена 
в пръските на плитък водопад. 
Погледът ми шари из простора 
с дух  като море неукротим... 
Птици пеят над треви и хора – 
летен жив пейзаж незаменим! 

ПЪТ ПРЕЗ СВЕТОВЕ 
 

СТОЯНКА БОЯНОВА, 
МИНКО ТАНЕВ 
 

СТОЯНКА БОЯНОВА &  

МИНКО ТАНЕВ 
 

ВИБРАЦИИ 
 

Стоянка 
Навярно Бог те e изпратил 
да те обичам, както никога не съм обичала, 
да ме обичаш, както никога преди, 
за да преливат представите с любов, 
за да се вдигат вибрациите на Земята. 
 

Минко 
Възвишена. Мираж почти. 
През погледа за миг премина. 
И няма как да откънти 
с ефирни стъпки на богиня. 
 

Стоянка 
Ти ме целуна на върха на хълма  
и мракът розов ни обгърна. 
От слънцето и тебе всичко свети в розово. 
 

Минко 
И всички струни в мен искрят 
в съзвучията на безкрая - 
със словеса да я извая 
над земния живот и смърт. 
 

Стоянка 
Прозрачен си  
и аз навярно съм прозрачна.  
През нас протича светлина. 
 

Минко 
И силата на приливна вълна  
почувствах в твоя порив -  
и здрачът истинското ми лице позна, 
издигна ме нагоре. 
 

Стоянка 
Интуицията ми подсказва, че ще бъдем заедно 
в избрано от Бога време на Земята. 
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Минко 
Сърцето ми изпълни звездна кръв -  
пламти безкраят влюбен  
и хиляди слънца над нас искрят,  
за да не се изгубим. 
 

В планетарната антология THE WAY WE 
WERE /”ПЪТЯТ, НА КОЙТО БЯХМЕ”, POETRY 
PLANET, Полша, 2020; 

 НАГРАДА „КУПИДОН”  за съвместно стихот-
ворение, POETRY PLANET, Cupid Award, 2020 
 

СТОЯНКА БОЯНОВА 
 

ПЪТУВАНЕ 
 

Животът ми - пътуване през розите,  
оттам, където бях преди да се родя,  
дотам – когато от света си тръгна. 
Ще скрия в гънките на паметта  
душевно преживяното, мечтаното.  
Картините пресътворявам в себе си - 
планински върхове под звездни небеса, 
уханни долини със славеи и рози.  
Божествена енергия трепти  
над пътища и дом с любими хора -  
ще помня благите им гласове, 
ще взема мислите, надеждите  
и любовта. 
Това ще бъде моето богатство,  
което придобивам от света,  
преди да се превърна в цвят на роза. 
 

НАГРАДА в „Първи световен конкурс за поезия 
на вестници и телевизии“, 2020, Китай, проведен 
от Тhe International Journalists Association, World 
Newspaper, World Daily, World Television, World 
Satellite TV, World Live Television, World News и 
World Toutiao, публикувано в „POETRY”, списание 
с международно признание, вестник „SCIENCE 
HERALD” и сайт за китайска поезия. 

 
ПОСВЕЩЕНИЕ 

 

Ти, който вървиш скромно по пътя си  
и дочуваш сърцето на Земята,  
и долавяш въртенето на планетите,  
и усещаш пулса на звездите;  
ти който си звезден жител  

и искаш със светлина да пишеш;  
ти, който не си забравил,  
че сме създадени по подобие Божие  
и мечтаеш Божествено да се обичаме,  
и бленуваш да се завърнем в рая,  
да сме там, за където сме създадени;  
ти който... ако наистина съществуваш  
и аз те последвам  
и други ако натам са поели,  
и други...  
Ще се завърнем на земята свещена,  
ще бъдем на земята бленувана,  
ще бъдем там,  
където богоподобните  
живеят с Боговете. 
 

В антология на съвременната световна пое-
зия, ATUNIS GALAXY ANTHOLOGY, Demer Press, 
2020  

 

ПРОЗРЕНИЕ 
 

„Поезията е сестра на скръбта.“ - Марк 
Андре Хенри 

 

Земята - нашата зеница към вселената,  
а изворите – бистрите й сълзи. 
Солен e океанът и вълните са величествени.  
Реките - животворни, пеещи и напоителни. 
 

Крилата на орела висините възвисяват. 
Поляна с диви ягоди изгрява в утрото.  
В хининова кора горчилка зрее.  
От съвършенство се огъва песента на славея. 
 

Всемирна е тъгата на поетите  
по светове, докосвани в мечтите,  
където няма смърт, предателства и болести. 
И Бог твори хармония и обич.  
 

ЗЛАТНО ПЕРО, POEMarium, конкурс № 22 за 
стихотворение по цитат от 8 до 12 реда, тема: 
„Поезията е сестра на скръбта.“ - Марк Андре 
Хенри 

 

БЕЗСЛОВЕСНА РЕЧ 
 

Научих се да общувам с всемира мислено. 
Не пиша.  
Не говоря. 
 

Наум казвам на цветето колко е прелестно,  
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на росната капка колко е съвършена,  
на звездата колко е далечна,  
а се отразява в същността ми.  
Изпращам сигнали на съществата в космоса,  
на близките в отвъдните светове,  
на татко,  
който живее зад върховете на планините.  
Разговарям мислено с всемира. 
 

Събуждам се и ти казвам на глас: 
- Добро утро, любими!  
Да изпеем песничката за възхвала на Бог!  
 

ЧЕРВЕНО ПЕРО, POEMarium, конкурс № 64,  
тема: „Безсловесна реч”, стихотворение от 8 до 16 
реда 

 

* 
Невероятен си. 
Когато те прегръщам,  
докосвам сякаш себе си.  
Трансформираме се  
в ново значимо същество, 
подчинено на космическия ритъм. 
 

ПЛАТИНЕНА ЗВЕЗДА, LITERATURE LOVERS’ 
ASSOCIATION,   конкурс № 85 за стихотворение 
по илюстрация, до 24 думи, от 4 до 8 стиха, мак-
симум 6 думи на ред, тема: „Важен/Значим” 
 

МИНКО ТАНЕВ 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 

Обикнах нощната картина 
на хълма призрачно красив – 
далеч оттук ако замина, 
сърцето ще я възкреси.  
 

Обикнах блесналите бездни 
на утринния сняг и дим - 
завинаги ако изчезна, 
плътта им ще ме прероди. 
 

Обикнах слънчeвите мрежи 
на тази прелестна игра - 
все някой ще ме забележи, 
по склона ако заискря. 
   

Око на птица ще вторача 
в учудения небосвод 

и леко ще отлитна в здрача 
на своя следващи живот. 
 

НАГРАДА в „Първи световен конкурс за поезия 
на вестници и телевизии“, 2020, Китай, проведен 
от Тhe International Journalists Association, World 
Newspaper, World Daily, World Television, World 
Satellite TV, World Live Television, World News и 
World Toutiao, публикувано в „POETRY”, списание 
с международно признание, вестник „SCIENCE 
HERALD” и сайт за китайска поезия; ЧЕРВЕНО 
ПЕРО, POEMarium,Poetic Parley-52, тема: „Пое-
тично вдъхновение”, от 8 до 16 реда; В антология 
на съвременната световна поезия, ATUNIS 
GALAXY ANTHOLOGY, 2021 

  
ОГНЕНИ ФАНТАЗИИ 

 

Бях лунен прилив, плиснал слънчев знак – 
светлинен дъжд прозорците разнежи. 
И стаята внезапно осъзна 
прегръдките ни летни, неизбежни. 
Със звездната вихрушка си дошла – 
сияйна, безпределна, ненагледна – 
припламналите ангелски крила 
космическия ритъм да възседнат. 
Небесна ласка да ни възвиси 
в мига, преди със здрача да отминем. 
Разгръщах огнените ти коси 
и преоткривах ери и богини. 
 

ЧЕРВЕНО ПЕРО, POEMarium,Poetic Parley-61, 
тема: „ОГЪН ОТ ЖЕЛАНИЕ”, стихотворение от 8 
до 16 реда; СРЕБЪРЕН ВАЛЕНТИН, Literature 
Lovers' Association, конкурс № 70, вариант  до 24 
думи; БРОНЗОВА ЗВЕЗДА, GLOBAL LITERARY 
SOCIETY - вариант  до 40 думи, тема: „Поезия” 
 

СИМВОЛИКА НА СЕНКИТЕ  
 

„Поезията е ехо, поканило сeнките да 
танцуват.“ -  Карл Сандбърг 

 

Боже, озари живота ми,  
моите видения и пътища  
със светлината си - 
слухът ми Те вика,  
очите ми молят. 
 

Копнеещото ми сърце разчита 
звездната Ти азбука - 
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превежда ми небесна притча 
за митични герои. 
 

Съзидателната мощ пулсира  
величествено и тревожно. 
Свещта. Проблясъкът на Словото. 
Посланието от Всемира.  
 

ПОЕТ НА МЕСЕЦА, декември 2020, 
POEMarium, конкурс № 23 за стихотворение по 
цитат от 8 до 12 реда, тема: „Поезията е ехо, 
поканило сeнките да танцуват.“ - Карл Сандбърг. 
Стихотворението е анализирано от Mohan Lal 
Verma. 

 

АРХИПЕЛАЗИ 
  

Вулканичен щрих припламна 
в пръски лъчезарни 
и над звездното ти рамо 
слънчево догарях. 
  

Пъстроока, многолика – 
моя блян отнесе 
и бeзкраят ме повика 
в погледа проблеснал. 
  

Над сияйни кръгозори 
и копнеж разломен 
Атлантида се разтвори 
във внезапен спомен. 
 

В антология на съвременната световна пое-
зия, ATUNIS GALAXY ANTHOLOGY, 2021; 
ЗЛАТНА ЗВЕЗДА за принос в световната литера-
тура, GLOBAL LITERARY SOCIETY , конкурс № 12, 
тема: „Връзка/Отношение”, вариант до 40 думи  

 

* 
Мои са бреговете на Марица  
със селищата над водата. 
Речни аметисти ме размесват 
в калейдоскопи със звезди. 
Пия през тръстиките 
вихрите на моето раждане. 
 

ПЛАТИНЕНА ЗВЕЗДА, LITERATURE LOVERS’ 
ASSOCIATION, конкурс № 80, тема: „Вода”, до 24 
думи; ЗЛАТНА ЗВЕЗДА за принос в световната 
литература, GLOBAL LITERARY SOCIETY , кон-
курс № 10 , тема: „Родина”, вариант на 
стихотворението до четиридесет думи, 2019 

ПРЕГОРЯЛО 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

ПРЕГОРЯЛА БЪРЗИНА 
 

Защо дърветата са цъфнали така, 
че сякаш за последно ще им е това? 
Дали от идещия студ са стреснати 
или от минал зов са те притиснати? 
 

Не знам. Но щураво цъфтят дърветата. 
По къщите, деретата, полетата. 
Навсякъде дървета нацъфтели са. 
Дали от страх или, че толкоз смели са? 
 

Но помня аз и днеска дядови слова – 
те рано цъфнат ли, не е добро това. 
Не се ли със времето всичко развива, 
то ражда се рано. И рано загива. 
 

СЪБУДЕНО ЛЯТО 
 

Сякаш лимонено резенче, 
грее отгоре месец над нас. 
Майка изгубило еленче 
блее и плаче с най-тъжен глас. 
 

Вечер пристъпва. Светулкова. 
Морни тела върху тревата 
звуци попиват. Гъдулкови. 
Слизат ангели на земята. 
 

Милва вятър брестово клонче, 
сякаш гали го самодива. 
Младо, необяздено конче, 
вей сред поле огнена грива. 
 

И е кораб, сякаш, липата, 
плуващ сред дунавските жита. 
Пада лунен прах по лицата. 
Лятна вечер заспива в нощта. 
 

Утро теменужно се буди. 
Жарък, пристъпва летният ден. 
Ти ли, вълшебнице, събуди 
спящата дълго обич у мен? 
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ЛУННАТА ПТИЧА СОНАТА 
 

Със криле, разперени в небето, 
гълъбка кръжи ни над главите. 
Влюбен поглед рее над полето, 
гълъба си дири в равнините. 
 

Но във висините, там, над нея, 
нещо със криле комай ѝ маха. 
Черна точка трепкащо чернее. 
Гълъба крилете ѝ познаха. 
 

И отвърна поглед от земята. 
Гълъбката литна из Безкрая. 
Снощи двете птици от Луната, 
дето пяха, те ли са? Не зная… 

 

ДЕНЯТ НА МЪРТВИТЕ ВЪСТАНАЛИ 
 

Няма в България българи вече. 
Тя по смъртност е първата във света. 
Всичко българско тръгна и изтече. 
Тука оставиха ни само смъртта. 
 

И да гласуваме пак ни приканват. 
Има ли смисъл? Та те и без нас 
своите мисли в живота прокарват. 
Отново ще скрият нашия глас. 
 

Първа по смъртност. И първа по бедност. 
Мила България пак е последна. 
Кой ли от нейната звънчева нежност 
пак във живота напред ще погледне? 
 

Сигурно, чакам го, ще дойде денят, 
живи и мъртви когато ще станат. 
Мъртвите, щом неимоверно растат, 
ден ще настъпи и те да въстанат!… 
 

ЩАСТИЕ ОТ БУРЯ 
 

Буря живота пак атакува. 
Вихър го свива, вятър го псува. 
Вкопчен в него, човек се страхува. 
В бурите злобни той не добрува. 
 

Щото, въвлечен, и с тях бушува. 
В битки жестоки Дух се вълнува. 
Бие сърце, победа жадува. 
После чак виждат, че не си струва. 
 

Но с бурите човек съществува. 
В техния вихър трябва да плува. 
Щастие бурята му дарува, 
че само със смърт то се купува. 
 

НЕЖНА ДРАМА 
 

Човек се ражда сам. И сам умира. 
Но във живота все вървят по двама. 
Къде и как самите се намират, 
не знам. Но сам да си е нежна драма. 
 

И не, че тя при двамата я няма. 
И не, че сам не можеш да живееш. 
Но сам да си е празнота голяма. 
Макар, че с друг ти също ще изтлееш. 
 

Да бъдеш сам или пък да не бъдеш?! 
Въпрос такъв и Хамлет си задава. 
Ти сам да си или да се развъдиш – 
единствено душа и Бог решават! 
 

ЕДИН КЪМ ДРУГ,  

НЕ СРЕЩУ ДРУГ, НАМЕРЕНИ 
 

Отдавна, уж, един към друг се движим. 
И тъкмо да се срещнем, се разминем. 
Че срещу друг вървели сме безгрижни, 
оттук без среща пак ще си заминем. 
 

Защото как ли и из висините 
дори и птиците не се пресрещат? 
Това не правят даже и звездите. 
Противу друг се с другия не среща. 
 

Един към друг, не срещу друг, когато 
започнем да вървим и да се дирим, 
на другия сърцето най-богато 
ний сред изгубените ще намерим. 
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ЕЗИК ЕДИНСТВЕН И СВЕЩЕН 
 

Къде си, вярна, ти, любов народна? 
Къде блестиш ти, искра любородна? 

Д. Чинтулов 
 

Език свещен, със речник вече те четат. 
Какво остана от словата ти гальовни? 
От онзи тих захлас пред древен, чутен рът? 
От нашите поети родни, но световни? 

 

Не си ли ти, словата гдето сътвори – 
любов, родина, мама, страдам и обичам? 
До Вечност, със които ти ни възвиси? 
Затуй ли днес със речник трябва да те сричам?! 

 

Езико мой, не в речник аз ще те творя. 
И твойте думи святи няма да тълкувам. 
Аз тебе вечно само ще боготворя. 
Ще те сънувам, нежно ще шептя, целувам!... 

 

Любов народна от звуците гальовни 
се лее вред по родните поля, балкани. 
Искри любородни разтапят окови. 
За теб, езико мой, на битка сме призвани!                                       
 

А нейде там гора, когато зашуми, 
подухне вятър и, родни, заблестят звезди, 
от теб бунтовна песен чувам да ечи. 
Език единствен на майката земя си ти! 
 

ЩАСТЛИВИЯТ ДОМ НА ДУШАТА 
 

Живея на дърветата във клоните. 
И там е моят светъл и просторен дом. 
Напълно на природата в законите, 
на щастие се радвам тука огромно. 
 

Аз тихо нощем говоря със звездите. 
Със бухали, със свраки, с кукумявките. 
С дърветата пък ми преминават дните. 
Броя на клони зелени прозявките. 
 

Щастливец съм, орисан от съдбата тъй. 
И горд поет единствен аз оставам тук. 
Че щастието ми зад мъката се крий. 
Че гордата душа превърнал съм в юмрук. 
 

Със мъката, така, и със душата ми, 
щастлив във тоз просторен дом оставам аз. 
Недейте да измервате тъгата ми. 
Че най-щастливият съм аз от всички вас. 

ДОБРО И ЗЛО – НА ЗЕМЯТА 
 

ХРИСТО АНГЕЛОВ 
 

ПОСЛЕДНОТО ШОУ 
 
Светът върви по тънък, хлъзгав лед! 
Ледът пращи и се пропуква... 
Обезумял, светът върви „напред“!? 
На него нищо не му пука! 
 

Живей! Яде! Пие! Търгува! 
И сляп и глух леда не чува.. 
Но в миг отваря се под него бездна 
и в нея той завинаги изчезва... 
 

МЪНИЧКАТА ФЕЯ 
 
Пролет! Слънцето огряло 
топли ласкаво земята. 
Малкото момиче засияло 
босо тича сред цветята! 
 
И смехът звънлив и весел 
покрай нас се разпилява. 
Радостта ти той понесъл 
клонки нежно разлюлява! 
 
Ти пристъпваш със нозете 
с леки стъпки по тревата 
ти самата живо цвете 
с слънце грейнало в косата... 
 
Ти се радваш и се смееш 
Боже, колко си красива,  
малка лъчезарна фея! 
Цял живот да си щастлива! 
 
Учените да се реят 
край Венера, край Луната! 
Аз щастлив съм, че живея 
с тебе тука на Земята... 
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МОЯТ СВЯТ 
 

ХРИСТИНА ВЪЧЕВА 
 

ДЪЖДЪТ ПО ПАВАЖА 
 

Дъждът чатка по паважа 
като токчета на млада жена, 
грациозно извива снага - 
танцува, 
сякаш жадува нечии ръце, 
рамене. 
Прегръдка жадува - страстна 
и ревностна. 
И грейва деня 
като влюбена в него жена.. 
Мой дъжд! – топъл и жаден, 
ти, който покълваш  
живота на тази земя, 
измий всички дяволски мисли 
във мен. 
И пречисти 
душата ми – трепетно  жадна! 
Със светлина! 
 

ЯБЪЛКАТА 
 

Дърво, в градината на мойта радост, 
цъфтиш ти, с  бели цветове 
и царствено корона си разперило, 
измерваш нови светове. 
Безспорна, истинска е твойта 
          красота. 
Стъблото ти – стопанин мъдър – 
изправено стои. 
Танцува слънцето във твоята корона 
и този танц очите ми огрява! 
Ти! Радост във сърцето ми, 
за  мен си посадено, 
но радват ти се птици, хора и пчели. 
Погалват те, извиват песен  
    и отлитат, 
а твойта  хубост грее и цъфти... 
Най-после натежаха плодовете ти, 
от слънце – сладостно прокапали. 
Божествен аромат 

от ябълки червени носиш…. 
Какво да кажа? – възхитена! 
Хармония и благодат 
за мойто тяло и душа си! 
 

МОЯТ СВЯТ 
 

Във самодивско цвете 
моята душа е вплетена. 
От утринна роса зачевам своя дъх, 
че моят свят 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. 
 

ДАР ЗА МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ 
 

За днес си пожелавам 
лъч от светлината, 
като ласка на дете  

в сърцето ми да грее, 
като прегръдка 

на любим човек да топли 
и смеха щастлив на моите деца 
да разнасят жадни ветровете. 
В бащин дом по залез да се 

връщам, 
усмирила тръни,  

да ме гали мойта роза. 
С аромат на билки лековити 
бащината къща да ме мами , 

а пък мамината песен  
върховете на Родопа да прегръща... 
Светлина от лятно слънце пазя- 
дар за моите приятели. 
И когато , 

нежно утро се разпуква, 
като радост първородна 
мислите им с обич 

да облича. 
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ВЯТЪРЪТ 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 
*** 
Отнася вятърът 
теменужени листенца – 
с тях и спомена. 
 

*** 
Последна пролет – 
буря изтръгна 
вековното дърво. 
 

*** 
Майски ветрец – 
треперят от вълнение 
крилцата на пчелите. 
 

*** 
Жарък вятър – 
побеляват косите 
на жълтурчето. 
 

*** 
Сърдити тополи – 
все с гръб 
към вятъра. 
 

*** 
Мирис на шибои – 
спомен от дома 
вятърът донесе. 
 

*** 
Пясъкът  
скрипти под стъпките, 
полъх грабна гласа му. 
 

*** 
Лятна буря – 
в строго зелено 
гостуват си клоните. 
 

*** 
Промъкна се 
из клоните крадец – 
последната ябълка отнесе. 

*** 
октомврийски вятър – 
по покрива 
потропват жълъди. 
 

*** 
Настръхнаха листата, 
мислите на вятъра 
прочели. 
 

*** 
Самотен вятър – 
да шушнат ги няма 
листата. 
 

*** 
Стърже вятър по стърнищата – 
роши перушината 
на гладните птици. 
 

*** 
Крие се 
премръзналият вятър 
в дима на комините. 
 

*** 
Пролазва вятър 
под вратите – 
така студено е в обувките. 
 

*** 
В кръг се лута 
слисаният вятър – 
зимна вихрушка. 
 

*** 
По-добре  
ме понеси, ветре, 
няма да ме спреш! 
 

*** 
Онези думи, 
които бях забравила, 
промълви вятърът. 
 

*** 
Тичам да те хвана, ветре, 
но ти бягаш  
и от себе си. 
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КОЛЕКЦИЯ 1 ЮНИ 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

КОТЕНЦЕ 
 

  На Иренка и Снежана 
 

Мое котенце мило, 
мъркаш до мама сладко, 
пееш за приказка бяла, 
глава до гръдта й опряло, 
от нейния поглед изгрява, 
денят с китка от здравец. 
Забързани ручеи тичат, 
от нейния глас накичени. 
Ръцете й с ласка обгръщат, 
твоята приказна къща. 
Мъркай си сладко до мама, 
светът да откриваме двама. 
 

ПРОЛЕТ 
 

Слънце чудно грее 
с весела усмивка. 
Вятърът ми пее 
песен закачливка. 
Викат ме цветята – 
минзухар, кокиче. 
Ако ги откъсна, 
с тях ще се закича. 
Викат ли ме с песен 
птиците навън, 
водоскоци тичат 
в моя детски сън. 
Пролет пак пристига 
и със стъпки леки, 
пролетта ни вдига  
в новите пътеки …  
 

ДЕТЕЛИНКА  
 

Малката Зафирка 
е много работлива. 
сутрин рано става, 
цветя окопава. 
 

Плевелите чисти 
и събира листи. 
С лейката сънлива 
почва да полива. 
Всичко тя подрежда. 
Мамина надежда! 
В нейната градинка 
сякаш, че расте  
като детелинка 
мамино дете… 
 

КАТЯ ТОНЧЕВА 
 

 
 

„Мистична нощ”, худ. Катя Тончева, 15 г. 
 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

ПОВИКВАНЕ 
 

- Хей, слънчице, кажи ми как 
повикваш през април цветята? 
Кажи ми как им даваш знак, 
та пак да пременят земята? 
 

- Лъчите ми през пролетта 
под земната кора проникват, 
подръпват пъстрите цветя 
с горещи пръсти и... поникват. 
 

ЦВЕТЯ БЕЗ НЕКТАР 
 

Вдъхновен рисува днес художникът. 
Погледнете: пъстри, истински цветя 
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никнат върху листа на триножника. 
Даже и една пчелица долетя, 
кацна върху розова циклама, 
върху всяко цвете тя застана… 
Изненадата й бе голяма – 
сред цветя остана с празна кана! 
 

БУКВИТЕ 
 

Още в древни времена 
солунските двама братя 
са засели семена 
на славяните в сърцата. 
 

Разгневени врагове 
тези семена горели, 
по села и градове 
не горели те, а грели. 
Щом кълни в народна нива, 
не загнива мъдро семе 
и народът не унива 
даже в най-жестоко време. 
 

Трийсет буквички безсмъртни 
в топлина и в студове 
разцъфтяват в дол и в рът и 
раждат думи-плодове! 
 

ЛИЛИ ЧОЛАКОВА 
 

ЛЮЛКА 
 

Помниш ли онази люлка?... 
Как се смееше небето? 
А пък двамата крещяхме 
и го ритахме с крачета. 
Раменцата си опрели, 
смеехме се до премала... 
Горе облаче летеше 
със усмивка сиво-бяла. 
Колко чудно бе тогава! 
И светът голям... И всичко!... 
Колко чиста радост детска 
в две преплетени ръчички! 
А пък днес на тази люлка 
виж, децата ни се люшкат. 
Сякаш в тях сме преродени... 
И отново ти ме гушкаш!... 

МАРУСЯ НИКОЛОВА 
 

ПЕВЦИ ОТ КЛАСА 
 

Кресливата жабка 
глътна росна капка, 
че остана без глас, 
да квак-квака в захлас.      
Чуйте, чуйте пак:  
-Квака-квака-квак! 
За певец след мен, признавам, 
без дори да се смущавам, 
магарето инатливо, 
че и-и-ика фалшиво. 
 

ШИШАРКИ 
 

Борове зелени –  
стройни и напети  
със смола налети. 
Шишарки за гердан 
и красив колан. 
Вятърът заблъска 
клони натежали. 
Скъса се колана, 
пръсна се гердана.  
Катерица сива 
ловко две си скрива – 
хубави дрънкалки, 
за децата малки. 
Зайко се уплаши, 
спусна се да бяга. 
-Дали е градушка, 
или стрелят с пушка? 
 

ЦВЕТЯ ИЛИ ПЕПЕРУДИ 
 

Пчела гледа и се чуди –  
цветя или пеперуди?! 
Бели, сини, жълти, пъстри 
ще ги пипне нежно с пръсти. 
Ако трепнат боязливо 
и се извисят красиво, 
то тогава тя ще знае –  
с тях ще може да играе. 
Но ако са ароматни 
и са цветове приятни, 
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тя ще смукне от нектара – 
никой няма да се скара. 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

ПРОЛЕТ ЗАПЯЛА 
 

Пролет запяла е вънка – 
пеят дървета, цветя… 
Зайко излезе от трънка, 
с дълъг мустак се засмя! 
 

Крушата цъфна на двора – 
щъркел прегази води… 
Живнаха трудови хора, 
глъчка полето роди. 
Птици любовно запяха – 
буйнаха млади треви… 
А под къщовната стряха 
пиле гнездо си изви! 
 

ПЕСЕНТА НА ЩУРЧЕТО 
 

В леглото ли вечер се гушна, 
звездички да гледам желая… 
Щурчето запяло да слушам 
и дълго така да мечтая! 
 

То пита ме сякаш по име, 
с кого през деня ще играя? 
И с песните свои плени ме, 
че слушам ги вече до края. 
 

Щурчето си искам да хвана – 
другарче то мило ми стана… 
До мен всяка вечер да пее, 
луната щом вънка изгрее! 
 

РАБОТЛИВКА 
 

Засмяно утро ме покани 
в поле от слънчоглед златисти. 
Небето с акварел сребристи 
наднича в кътчета мечтани. 
По наедряла цветна пита – 
крилца потрепващи ме спират. 
Пчелица пърхащо превита – 
нектар си в „кошничките” сбира. 
Далече слънцето намигна, 

лъчистият си поздрав прати. 
Щастливката с плода се вдигна – 
политна в своите палати! 
 

С труда закърмен всеотдайно, 
успехи ще събираш трайно! 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

ВРАБЧОВА ИЗЯВА  
 

Гарван крачи из тревата, 
гордо вдигнал си главата. 
А до него сврака вряка 
и подскача с двата крака. 
 
Шум се вдигна до небето. 
Чак уплаши се детето, 
дето в бебешка количка 
майка  му след него тичка. 
 

И настана суматоха. 
Много птици надойдоха. 
Гарванът изграка – Гра-а-а… А! 
Свраката изкряка – Кря-я-я… Я! 
 

А тревата окосена 
се превърна в миг на сцена. 
От свирачи до играчи, 
всеки се на нея качи. 
 

Пък врабецът непослушен, 
най пред всички се промуши. 
Рошави пера разтърси. 
Песен чикаща изтърси. 
 

Всички гръмко му се смяха. 
Но не стигна до пердаха. 
Тук поуката каква е – 
кой не може, да си трае. 
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САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ 
 

ЕПИГРАМИ 
 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

НА РАЗСЪМВАНЕ ВСИЧКО Е РОЗОВО 
 

Отиват си мутрите един по един 
без „Вени, види, вици“ 
и изтекли по едното „амин“, 
расте броят на веселите вдовици. 
 

СКОРОГОВОРКА 
 

Петър пари пере, 
през пет банки препира, 
Пери, Петре парите, 
аз ще опитам пешкира... 
 

ЩРАК, МАРИЙКЕ 
 

Кафене до кафене и все пълни. 
Да му се чудиш на тоя народ: 
хем живота го е ударил, 
хем той го е ударил на живот. 
 

НА ПРОЩАВАНЕ 
 

Малко съм крал бе, хора! 
Ето – отивам в затвора. 
 

ФАЛШИФИКАЦИИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 
 

С пари фалшиви, със фалшиво злато 
човек изкарваше си я затвор, я бой. 
Докато накрая не измисли 
фалшив да е самия той. 
 

ЛЮБОВ 
 

Бих те обичал до гроба, 
ала не си ми по джоба. 
 

ПОЛИТИЦИТЕ СА КАТО ЯТО 
 

Политиците са като ято, 
готови винаги за път, 

но най-щастливи са когато 
по пътя нещо окрадат... 
 

АЛХИМИК И СЪПРУГА 
 

„Философски камък създадох!“, 
щастлив на жена си той казва. 
А жена му го срязва: 
„Да бе създал камък за пазва !“ 
 

СВЕЩНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ 
 

Свещена е частната собственост 
и ти стават нещата докрай ясни, 
като видиш, че и държавните ни мъже 
до един са все частни. 
 

БРОИЛКА ЗА ВЪЗРАСТНИ 
 

Ти и той, и тя, и те – 
ха на него, ха на теб. 
Хайде ,всичкото за мен, 
ех, светът е съвършен. 
 

ЗАПИСКИ  

ПО БЪЛГАРСКИТЕ ДЕМОКРАЦИИ 
 

Пустата приватизация, 
станала ПРИМАТизация. 
 

МЕЖДУ ДЕЦА 
 

- Богат е моят татко – 
купил си е кон! 
- Нищо не е твоят татко – 
моят си купи закон. 
 

БЪЛГАРИАДА 
 

Не ни трябва Троянския кон, 
не че тоя номер стар е, 
но не си струва строеж на Троянския кон, 
като ни стига и само Троянско магаре. 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОТОК 
 

Тук обрали банка, 
друга там - след час. 
Да забравяме завинаги, 
че банките обират нас. 
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ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

ИМПРЕСИИ 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 

РАЗДЯЛАТА 
 

1. 
Какво е раздялата? Когато градът, 

който напускаш, се пресели в теб. Тогава 
оловни облаци донасят нощта. Жълтеят 
влажни есенни брези и вятър отвсякъде 
се надига. Една светлина в небето пътува 
на север – и знаеш: време е! От днес най-
зрим през нощта ще бъде градът, който 
си напуснал. 

О, този миг, нека спре мигът на раз-
дялата, когато се вграждат в теб сенките 
и светлините на пътя, нощите и дните, 
сезоните и годините … 

Мигът, в който се изпълваш с любов. 
 

2. 
Далеч по пътя, под тъмните хълмисти 

очертания, светлеят есенни тополи. Една 
след друга се запалват предвечерни 
светлини. Облаците се кълбят и скриват 
здрача в своята вълниста тъмнина. Пътят 
се изписва зад гърба ни, слива се със 
всички пътища, които сме изминали … 

Някога, в едно отдавнашно завръща-
не, пътуваше до мене близкият човек. 
Напусках мястото, а времето си тръгва-
ше нечуто. Пътуваше до мене близкият 
човек, ала се връщаше завинаги и сам, 
изтичаше със дъждовете и нощта … 

Далеч по пътя, под тъмните хълмисти 
очертания, блещука нощен град. 

МЪЛЧАНИЕ 

 
Звън. А аз премълчах. Така би могъл 

да бъде всеки. Дори някой, отдавна сля-
зъл в подземията, където се спускат 
корените на тревите. Може да се обажда 
винаги, когато мълча. 

Навярно всяко наше мълчание, всяко 
несбъдване принадлежи на мъртвите. 
Тогава те ни говорят. Тайно. И гранит-
ните устни на Емили благодарят през 
разстоянията: „Ако не съм вече жива – / 
щом дойдат ония птички – / дай на чер-
веношийката / от паметните трошички“ 
… Когато не знаем кой търси пътя към 
нас, разговаряме с някого, когото обича-
ме. Златно мълчание! 

 

ЗНАМ ИМЕТО ТИ 
 

Две циганчета се къпят в езерцето 
насред градината. Мургави, слабички 
момичета на около осем и дванайсет 
години в прилепнали мокри дрешки. 
Цамбуркат като кучетата, които не се 
страхуват да се разхладят в горещия ден. 

По асфалтовите алеи наоколо сноват 
деца с тротинетки и велосипеди. Майки 
разхождат количките си, над които се 
поклащат разтворени чадърчета. По 
пейките тук и там влюбени. Старци, 
насядали в рехавите сенки на брезите … 

Лято е. Пладне. А някаква тишина, 
упойващо спокойна, изпълва въздуха, 
трепти над разноцветните петунии. Коя 
е? Има ли име? 

Мургавите момичета излизат от езер-
цето. Изцеждат върху себе си мокрите 
дрешки и гонейки се, и със смях, се отда-
лечават. Кацат гълъби, пият вода от 
локвите край спрелия фонтан.  
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Приближавам каменното корито. 
И… две жълти листа! Довети от вятъра, 
може би тази нощ. Чак сега забелязвам 
прошарените корони на дърветата. 
Светлеещи петна, като слънчеви зайчета, 
в още буйния листак. 

Ето откъде идвала тишината. Вече 
знам коя е. 

Мургавият глас на лятото прозвънява 
в далечния смях и сънища 

надвисват в белите облаци над пок-
ривите отсреща. 

Знам името ти, тишина! Знам твоето 
име! 

 

ЦВЕТОВЕТЕ 
 

Колко е пъстра градината днес! Лято 
е. Червени, жълти, оранжеви, сини, бе-
ли… разноцветни са дрехите на деца, 
младежи и възрастни. 

Алеите цъфтят: фланелки с всевъз-
можни щампи, дълги поли, шорти и 
леки панталони, фосфоресциращи ма-
ратонки и сандали с цветни каишки, 
кокетни шапчици, обърнати с козирките 
назад жокейки… Всички сноват нагоре-
надолу – истински калейдоскоп от весе-
ли багри! 

И аз се включвам в лятната вакхана-
лия – с току що купената си лилава 
блуза. Днес съм лилавият цвят сред 
множеството. Един от лилавите нюанси 
в картината. Приятно е да бъдеш част от 
цялото, да вдишваш въздуха, който ся-
каш се усмихва, напоен с радост. Толкова 
пъстрота, а обединена в едно, толкова 
различни лица, а рисуващи едно лице – 
лицето на летния ден. 

Утре ще бъде същото. Но цветът вече 
ще е друг. Всички дни носят нещо ново. 
С какъв ли цвят ще посрещна утрешния 
ден? 

ПОРТУГАЛСКИ ИМПРЕСИИ 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

1. 
 

Хубав час, ела. 
Аз искам да те видя жив и здрав, 
да чуя твойте думи за Иберия, 
за нейната история, народа ú… 
 

Катул (87 пр. Хр.) 
 

„Сега е час за пиене, момче…“ 
 

Стратон (Древногръцки поет) 
 

съдба – 
в гърдите отлежават 
звуци и слова 
 

ФАДО. Не пий порто бързо – порто 
никога не се пие бързо. Остави се с глът-
ката си на ритъма на фадо и тогава 
непознатият език ще ти заговори със 
словото на тъгата − едно и също във вся-
ка реч, от всички времена. Нейде 
дълбоко в теб, където нещата нямат 
имена, нещо поема тъгата ти и както в 
овала на чаша вае образа ú и те прави 
друг. Не пий порто бързо – нека другият 
свикне с теб, а ти ще го научиш да гово-
ри и крие нещата с имена. А фадо вече 
се е поселило в теб и колкото по-черен е 
вопълът му, толкова повече златни иск-
рици проблясват в чашата.  

Виждаш се да събираш миди в черна-
та тиня в устието на Тежу; да тласкаш 
бъчви с вино в тъмния трюм на кораба; 
боси нозе танцуват върху черното гроз-
де; черна забрадка не ще дочака вече син 
да слезе от палубата… 

 

„И събирам ритъма на тези 
сърца в музиката, която откраднах от 
гръдта им еднозвучна.“ 
 

Нуно Жудис, Бял Пасторал 
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Миг… и е останала само сладката и 
упойваща тъга на фадо да вика забрава-
та. На бавни глътки… 

 

2. 
„Музо – изличи в паметта си войните, 
заедно с мен възслави 
сватбите на боговете…“ 
 

Стезихор (VII в. пр. Хр.) 
 

ОБИДУШ. Погледнат от крепостната 
стена, Обидуш прилича на огромна 
кошница с цветя. Те те правят гост на 
нескончаемата сватба на един старинен 
град с безвремието. Чашите за това тър-
жество са от шоколад, а неговият вкус ти 
носи допир до сладостта на първото 
докосване. 

 

„Каква ли друга милост от небето 
е по-желана в този час блажен? 
Химен, о Хименей, ела, 
Химен, о Хименей.“ 
 

Сватбена песен, Катул (87 пр. Хр.) 
 

Тук всяка крачка докосва стъпки, от-
давна поселени в небето, стъпки на мир 
и покой, приютили сърца, пориви на 
плахи девици,  

 

„когато слънцето припада 
в хоризонта на завесите и стъклата 
отразяват любящите се.“ 
 

Нуну Жудис, Защита на съвършенс-
твото.  

 

Нощите тук ти носят още по-силно 
усещане за прокудено настояще.   

А и ти не съжаляваш за него. Цветята 
от къщите издишват извечния си аромат, 
светлините на посадата стават факли, 
кротък звън на черковни камбани, свята 
майчина ръка придърпва звездна завив-
ка, а ти следваш копнежа си по дома, 
закътан в лабиринта от тесни среднове-
ковни улички. 

 

изплува домът, 
все по-бял и по-бял, 
сред хаоса на последните звуци 

3. 
„И в онези дни дойде 
Иисус от Назарет Галилейски 
и бе кръстен от Йоан в Йордан.“ 
 

Марк 1, 9 
 

там 
бях нявга 
дете 
 

НАЗАРЕ. Име, разделило нявга вре-
мето на две. И алея покрай океана 
разделя брега на две. От едната ú страна 
– огромни равни плажове с цвят на старо 
злато; от другата – град с тесни улички с 
малки рибни ресторанти и почти дома-
шен уют. Тръгваш и… след малко се 
загубваш. Трудно ти е да задържиш в 
паметта си многоликия образ на обрат-
ния път. Сякаш се разпадаш на мисли, 
зареяни в безбройните гънки на съзна-
нието. Всяка от тях носи забрава на 
предишната. Улички без начало, нез-
найно накъде. И когато започнеш да се 
губиш и в себе си, пред теб, между пок-
ривите на къщите се мярва синевата на 
огромни океански вълни. Оставаш в нея 
заедно с прилива и тя постепенно се 
разширява с мълчанието ти, за да погъл-
не всичко наоколо. Пред океана си, а 
вълните са станали люлка и една обича-
на свята ръка люлее града в нея. Като да 
е дете в своя първи сън.  

 

„Прекосявам тези приливи и отливи 
по книжния си бряг… “ 
 

Нуну Жудис, Прилив – отлив 
 

4. 
КАБО ДА РОКА. До тук можеш да 

вървиш след залеза. До тук стига и Хели-
ос:  
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„А пред него жребците тичат, докато 
най-сетне запре той колата си златна и 
през небето подкара конете си към Океана.” 

 

Омирови химни, XXXL Към Хели-
ос, Хезиод 

 

Мощните копита на Слънчевите коне 
са разчупили каменния нос на множест-
во канари, а прибоят долу напомня 
огнения им дъх. Вечер можеш да го ви-
диш и в залеза на Слънцето. 

Със залеза постепенно се стопяват 
контурите на нещата – и край теб и в 
света на словото. Не че думите изчезват – 
те пак са тук, но обсебени от немощ пред 
света на залеза, чиито лъчи изваждат от 
океана представа за безконечност. Това е 
моментът на залеза на думите – отвъд 
него остават само усещанията 

 

„с ония чисти очи към тая безкрайност 
пред тях“ 

 

Фернанду Песоа, Морска ода, 
 

а думата ще разчупва черупката на 
смисъла, за да стане по-вярна на гледка-
та отпред или ще роди нова като още 
една стъпка към същността на нещата. А 
Слънцето вече е потънало в океана, но 
залезът не свършва – той диша с нескон-
чаемия възторг от залеза на думите: 

 

„Какво дълбоко неспокойство, 
какво желание за друго нещо, 
о, друго нещо за някаква страна, 
за някакъв момент, за някакъв живот, 
какво желание, може би, за други 
състояния на душата…” 
 

Фернанду Песоа, Два откъса от оди 
 

5. 
 

„Лозарите 
със венци от лоза 
честват славния Дионисий, 
гроздоносният.“ 
 

Мелеагър (I в.) 

JOSE MARIA da FONSECA WINERY. 
В тъмните и прохладни изби на 
прочутата винарна царят тишината и 
покоят на свещено усамотение. 

 

В буре-дом, 
до буре-дом 
от сън люлени спят, 
от век събрани 
слънчеви лъчи. 
 

В полумрака започваш да съзираш 
полегнали морни фигури на спящи 
менади, играещите по стените сенки се 
сгъстяват в образа на танцуващ сатир, 
още миг и … лицето ти докосват листа от 
бръшлян, венчали главата на Зевсовия 
син Дионис, а стъкленото жертвениче с 
благословена напитка в ръката се прев-
ръща в бронзов кратер – плискат се 
глътки в него. Тук виното носи не само 
опиянение; то е и лек … 

 

„ … о Бакхусе… И все пак най-доброто 
лекарство си остава виното. 
Налей да се напием… 
… Защото виното 
е огледало 
на човека…“ 
 

Алкей (VII в. BC) 
 

„За едно светло пътуване в търсене 
на едно светло пространство, …“ 
 

Антониу Рамуш Роза, Конят 
 

А вън е светлина, но сякаш жад-
на да се втурне вътре и добие ново 
одеяние. 

 

Божествен грозд; 
тъй стар, 
тъй нов… 
 

Както неувяхващи са и древните думи: 
 

„Недей посажда нищо друго 
преди лоза до посадиш.“ 
Алкей (VII в. BC) 
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6. 
 

„Слава на теб, Посейдон! 
Земетръсецо с тъмните къдри! 
Благ и блажен остани и помагай 
ни в плаване морско!“ 
 

Хезиод, Омирови химни, XXII Към 
Посейдон 

 

ПАМЕТНИКЪТ НА ОТКРИВАТЕ-
ЛИТЕ.  

Слваа на теб, Енрике! Мореплаватею, 
принце със светли мечти. Благ и блажен 
оставаш в открития морски. 

 

„…аз искам през смъртта да пренеса 
една душа, която се прелива от море… 
 

Фернанду Песоа, Морска ода 
 

Мечтите ти, мореплавателю, ще раж-
дат пътища към светове, платна, пълни с 
вятър ще изпишат по Земята кръг, отво-
рил очи за формата. Към поколенията 
призивни думи безгласно ще летят: 

 

„Вие, които сте били по страни и земи, 
където никога не ще стъпи моя крак!“ 
 

Фернанду Песоа, Морска ода 
 

А те и на паметника те следват, и теб 
и словата ти. 

 

Малка е люлката 
на езика ти, 
мореплавателю, 
но многолюден и просторен 
е неговият дом. 
 

Преводите на цитираните в импресиите 
поетични фрагменти са съответно дело на 
Ралица Константинова: Хезиод; Борислав 
Георгиев: Алкей, Катул, Стратон, Мелеагър, 
Стезихор, Сидония Пожарлиева: Нуну Жудис; 
Георги Мицков: Фернанду Песоа, Антониу 
Рамуш Роза. 
 

из „Португалски импресии“,  
автор Александър Алекс. Дъбришки 

ПРИЗРАЦИ 
 

ВЕСИСЛАВА САВОВА 
 

Отличие на конкурса на името на Агоп 
Мелконян от 2014 г.  

 

– Ти не чуваш ли? 
Тя се сепва. Що за глас е това? Нали 

от години вече е сама в тази къща накрай 
града. Познава всеки неин ъгъл, като се 
старае да я поддържа достатъчно чиста. 
В началото не убиваше паяците и ги 
чакаше да умрат, като им устройваше 
погребения. Слагаше всяко паяче в че-
рупка от орех, разковаваше някоя от 
дъските на стените, прибираше черуп-
ката вътре, а после връщаше дъската на 
място, като отбелязваше върху нея номе-
ра на поредния майстор на дантели с 
тебешир. Когато едната стая заприлича 
на паякова гробница, спря. Знае, че тру-
повете им няма да се вмиришат, а 
изящните паяжини, останали след тях, 
придават такава красота на опустялата 
къща, че дори не иска да помисля за 
тапети на стените или пердета на про-
зорците. На кого ли биха му потрябвали 
пердета? В целия град няма жива душа. 
То, май, и мъртвите си отидоха. 

Преди да свикне със самотата, някой 
призрак я навестяваше от време на вре-
ме, но не за да я изплаши, а само защото 
още не беше осъзнал, че вече няма тяло. 
Постепенно обаче умрелите по-отдавна 
се погрижиха за тях – да намерят пътя си 
– и тя остана сама с паяците. С паяците и 
невъзможността да се справи с липсата 
на спомени от времето преди призраци-
те. И все пак – животът продължава. И тя 
трябва да го живее. Не знае защо, но 
знае, че така трябва. Храни се със зелен-
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чуци от градината. Годината беше добра 
и един картоф й стига да си направи 
яхния за цяла седмица, а и доматът, кой-
то ползва за салата, беше също толкова 
голям, че с удоволствие би го споделила 
с кокошките. Обаче и те се превърнаха в 
призраци, а после последваха стопаните 
си към онази светлина, която макар и 
едва да прозира между вечно сивите 
облаци, със сигурност няма нищо общо 
със слънцето. Един ден й хрумна да се 
опита да тръгне към нея, но тъкмо нап-
рави седем крачки и се блъсна в 
невидима преграда. Продълговатото й 
лице, със сенки под очите и удължено от 
обрамчилата го руса коса, остана беля-
зано. 

А сега този глас. Дали най-после свет-
лината не е готова да я приеме? 

– Ти не чуваш ли? 
– Чувам, как да не чувам – скърцат ста-

ри доспехи, дрънчат ръждясали мечове. 
Чувам, как да не чувам? 

Вторият глас я сепна още повече. С 
един някак си може да се справи, но два 
вече са в повече. Те разговарят помежду 
си някъде в мъртвия град, а дори не я 
забелязват. Някъде, кой знае къде, но със 
сигурност тя не вижда това място. Там, 
откъдето идват гласовете, започва битка 
между забравени рицари. Или рицари, 
забравили кои са. Всяка битка предпола-
га готовност да се простиш с живота си. 
А когато този живот е забравен, той няма 
как да не бъде пожертван. 

– А усещаш ли? 
Никакъв отговор. Тя обаче усеща и 

челото й се покрива с едва забележими 
бръчици, а неестествено щръкналите й 
уши, които се опитва да скрие дори сега, 
когато няма кой да я види, се изхитряват 
и пробиват пелената от копринена коса, 
спуснала се над тях. Чипият й нос се 

удължава и надушва... Преди да опреде-
ли какво надушва, първият глас повтаря 
въпроса си: 

– А усещаш ли? 
– Усещам, как да не усещам – миризмата 

на кръв, която ме задушава и иска да ме пов-
лече със себе си. Усещам, как да не усещам? 

Тя притваря големите си очи, а сен-
ките под тях се спускат чак до 
изпъкналите скули, потъмнявайки бяла-
та й кожа. Картината също се изхитрява 
и се вмъква под клепачите й. 

Ширнала се току до хоризонта угар 
бавно се оцветява в червено. Кръвта на-
мира своето място и се плъзга по 
някогашните оризови лехи, както по 
артериите, които бе снабдявала с живот. 

Артериите на онези скупчени един 
върху друг рицари, които образуват 
Железния хълм ... Тогава първият глас 
прекъсва видението: 

– А искаш ли? 
– Искам, как да не искам – разходка в 

светлината. Искам, как да не искам? 
Разходка във, а не – под светлината? 

Защо пък не? Но нали онази преграда я 
беше спряла и тя не можа да продължи. 
Оттогава трябваше да крие и белега. 

– А виждаш ли? 
– Виждам, как да не виждам – мъртъв 

елф, препречил вратата към светлината. 
Виждам, как да не виждам? 

Елф? Защо тази дума й се стори така 
позната? В този момент чифт огромни 
криле покриха небето и тя усети полъха 
им. Но не почувства болка, а по-скоро 
ласка по белязаното си лице. 

– А помниш ли? 
– Помня, как да не помня – някои се пре-

върнаха в кристали, други се скриха в гората 
и само тя остана на земята да чака, но не 
издържа. Помня, как да не помня? 
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В този момент нещо изсвистява във 
въздуха и остра болка пронизва цялото й 
тяло. 

Чифтът криле пада пред нея, а тя 
покрива лице с ръце. Миг преди... 

– Не прощаваш ли? 
– Прощавам, как да не прощавам – тя е 

толкова красива и не е виновна, не е виновна. 
Прощавам, как да не прощавам? 

Тогава усеща как топлина залива тя-
лото й. Отваря леко очи и през гъстите 
мигли вижда светлината – онази, която 
преди време й беше отказана. Тогава 
чува трети глас. Той обаче й е познат: 

– Ела, малка Елди, време е за закуска-
аа... 

Гласът на баба й, която беше първият 
мъртвец, видян от нея. Тъкмо бяха под-
готвили погребението, а на небето вече 
имаше отпечатък от гигантска гъба. То-
гава не трябваше да крие ушите си, 
защото другите имаха същите. И косите 
им бяха като от коприна и удължаваха 
бледите им, почти прозрачни лица. В 
онзи ден всички бяха дошли да изпратят 
старата Елди и стояха, навели глави, 
пред онази дупка в земята, готова да 
погълне дървената кутия. В нея лежеше 
кукла, подобна на любимата й баба. 
Един мъж пееше някаква песен, от която 
в стомаха на малката Елди танцуваха 
пеперуди. Тя дори не видя гъбата. Само 
се стресна от виковете.  

После започна да се храни с огромни-
те зеленчуци от градината и да устройва 
паешки погребения. Постепенно беше 
започнала да забравя, а ето че сега чува 
любимия глас, готов да я приласкае. И си 
спомня. 

 

Из „С аромат на лотос“, автор Весислава 
Савова, изд. gabriell-e-lit, 2021ОТИ ДА СЕ КОСИМ 

 

ОТИ ДА СЕ КОСИМ 
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

(Размисли за страданието, причинено от 
загубите в живота) 

 

Едно от най-болезнените неща в жи-
вота е загубата. И никой не обича да 
губи. Отговорът на въпроса „Какво по-
точно?” е важен – той определя не само 
вида на нашата загуба, но и нейния ма-
щаб. Защото колкото по-скъпо ни е 
нещо, толкова повече ни боли и толкова 
повече страдаме от неговата загуба. И не 
само това. Отговорът определя също и 
ценностната ни система, ще рече – що за 
хора сме. Да загубиш ключовете си, нап-
ример, е много неприятно, но това е 
поправима щета – материална щета, 
биха казали някои. Да загубиш от тотото 
пък е илюзия, тъй като само си предпо-
лагал, в най-добрия случай само си се 
надявал, че ще спечелиш, но е трябвало 
да предвидиш и обратния вариант и 
като цяло - да се научиш да не разчиташ 
на хазарта, сиреч на случайността. А 
тотото е хазартна игра, зависеща изклю-
чително от случайността. Но, като на 
всяка игра, и на нея са й измислили пра-
вила. Създали са дори Закон за хазарта, 
отнасящ се до всички видове хазартни 
игри. Нали се сещате дали в него е оста-
вено място на случайността. Така де, 
хазната трябва да се пълни! А загубата – 
боли, не боли – си остава за сметка на 
играчите комарджии.     

Ще се изненадате ли, ако ви кажа 
обаче, че съществува „рай на играчите”? 
Да? Не? Е, добре. Това е мястото, където 
можеш само да печелиш, но не и да гу-
биш!!! Интересно, нали?! Още през 
шейсетте години на 20-ти век Хасе Зе-
терберг, известен шведски журналист, 
използва този израз в своя лекция в уни-
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верситета в Осло, за да обозначи сканди-
навския тип „държава на всеобщото 
благоденствие”. Според датски, швeдс-
ки, норвежки специалисти – юристи, 
социолози, социални работници, анали-
затори, индустриалци дори – не е 
толкова сигурно дали журналистът би 
използвал същия израз и днес, на фона 
на високия брой тежко зависими от ал-
кохола и наркотиците, на ширещата се 
проституция, на нарастващото число на 
зависещите от социални помощи скан-
динавци – пороци, с които 
скандинавското обществото се бори, но 
които обуславят въпреки това ръста на 
престъпността. Бедност и престъпност. 
Звучи познато. Нали? Но у нас... О! у нас 
престъпления извършва не само лум-
пенпролетариатът. Престъпления се 
извършват  и от банкери и кредитни 
милионери, извършват се и „по високите 
етажи на властта”, та чак до покрива на 
сградата (наречена държава), превърнат 
в тераса. И то, оказва се, имаме изобилие 
- тераса до тераса. Както и стотици „къ-
щи за гости” (построени с европари, уж 
за създаване на поминък в селските ре-
гиони, но попаднали в „частен джоб”), 
сред които и „къщи за тъщи”. Чисто 
български феномен. Ашколсун! Машал-
ла!... „Европа цяла сега нази гледа.../ Този 
срам голям е, тя ще го съзре/ ако би мълча-
ли, да мрем –  по-добре!” Мм-да, ето докъде 
я докарахме, бедни ми байо Вазове! Язък 
за пролятата кръв на героите... 

Ще ми позволите да се върна на „ко-
мара”. Естествено нямам предвид 
„жилещото двукрило насекомо с дълги 
тънки крака – Culex”, а думата, с която се 
обозначава цялата съвкупност от хазарт-
ни игри. Питала съм се каква може да е 
връзката между тях и не съм намирала 
категоричен отговор. Хм! А може би 
идва от това, че при загуба те боли, все 

едно че те е ужилило това дребно кръ-
вожадно насекомо?! Виж ти! Ще излезе 
метафора. Колко поетично! Езикът на-
истина е голям творец! 

И в спорта често става дума за загуби. 
Спортистите естествено се подготвят да 
победят противника, да спечелят играта 
или състезанието. Те полагат много уси-
лия, тренират усърдно. Но тъй като 
загубата съвсем не е изключена, те тряб-
ва да бъдат (психически) подготвени и за 
това. Слушах внимателно интервю с 
нашия голям гимнастик Данчо Йовчев, 
който обясняваше подробно как стара-
телно подготвя сина си, млада надежда в 
тениса, да е готов ... да губи. И напълно 
има право. Да приемаш загубата спо-
койно, както и да губиш с достойнство, е 
„висш пилотаж”, мисля аз. А на това 
човек се учи. 

На един конкурс за работа наблюда-
вах любопитна случка. Бяха се явили 7 
кандидати за едно място. На първия етап 
отпаднаха половината, а на втория тряб-
ваше да остане един. Борбата беше 
оспорвана, тъй като и тримата бяха дос-
тойни конкуренти. Особено се 
открояваха двама от кандидатите. Ня-
маше как – беше избран единият. 
Другият, колкото и да му беше неприят-
но – човешко е да те боли от загубата, 
изчака журито да се разпусне и отиде да 
поздрави своя противник. На следващия 
подобен конкурс той зае достойно своето 
място. Сега двамата са приятели. Звучи 
добре, нали? Обнадеждаващо. И това е 
самата истина.  

Подобен тип поведение ни отдалеча-
ва от възможността да загубим своето 
себеуважение, своето достойнство или 
своето човешко аз. Това са морални цен-
ности, а щетите от тяхната загуба – едни 
от най-високите. Ще го разбере онзи, 
който споделя подобни ценности. За 
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останалите, уви! те са неразбираеми. 
Terra incognita. „К’во толкова?!”. Цвета-
нов. 

Муха го ухапала. Мухата Це-Це. „Го-
рящата свещ [разбирайте – всичко, което 
лъщи] привлича не една муха” е отбеля-
зал големият френски писател Виктор 
Юго. Изкушавам се да приведа в тази 
връзка още един цитат от „Парижката 
света Богородица”, написана в далечната 
1832 г., в която се разказва, както е извес-
тно на мнозина, една вълнуваща 
история, разиграла се в Средновековен 
Париж, но която звучи толкова актуално 
и днес. Hic еt nunc /Тук и сега/. Реплика-
та е поставена „в устата” не на кой да е, а 
на краля на Франция - Луи ХI и е отпра-
вена към неговите най-приближени 
царедворци: „Пасха господня! Не се ли 
наситихте? Не е ли много богат и неве-
роятен вашият улов? И не се ли боите, че 
още една голяма риба може да обърне 
лодката ви? Тщеславието ще ви погуби, 
драги. Разорението и позорът вървят по 
петите на необузданата амбиция. По-
размислете над думите ми и не искайте 
вече нищо.” 5 Такъв е съветът на Юго, 
такова е неговото послание. A bon 
entendeur,  salut ! / На способния да схва-
не, привет./  

А как ви се струва на този фон загу-
бата на управляващите от ГЕРБ на 
последните парламентарни избори?! 
Истинско пророчество! Нали? Ама на 
тях и на ум не им идва да отворят и поп-
рочетат нещо от световната класика. На 
тях и „Винету” им стига. И сега какво? 

                                                                        
5 Препрочитах „Парижката света Богоро-

дица”, когато на 15.04.2019 г. рухна 

стрелката на опожарената катедрала пред 

очите на потресените хора от целия свят. И 

това се случи в седмицата на католическата 

Пасха.  

Ще им гледаме сеира какви ще ги вър-
шат само и само „да не изпуснат 
(евро)кокала”, да се закрепят във властта, 
защото като паднеш от високо, много 
боли. А никой не иска сам да си причи-
нява болка и страдание, освен ако не е 
отчаян мазохист. Затова ще се борят от-
чаяно и докрай! Само че случващото се е 
за сметка на всички нас – гласоподавате-
ли и данъкоплатци, в едно. 

Приятелството, както впрочем и лю-
бовта, е една от най-великите морални 
ценности в живота на човека. За него е 
писано много. Съществуват толкова ли-
тературни творби, има мъдрости, които 
битуват във всеки език и то от векове, 
създадени са филми и т.н., и т.н. – все 
доказателства за значението, което чове-
кът му отдава. За съжаление, понякога се 
случва приятелството да пострада... 

Кога се губи едно приятелство? – Ка-
тегорично смятам, че се губи тогава, 
когато „Интереса клати феса” подмени 
„Приятел в нужда се познава”, а това е 
rien moins que предателство. Там, където 
има предателство, не може да има прия-
телство. Двете са несъвместими. Както и 
в любовта. Компромиси с доверието не 
са възможни. Предателството, tout court, е 
най-голямото падение. La chute. Затова от 
него страдаме най-болезнено.  

Не мога да подмина с мълчание и 
най-съдбовната от всички загуби в живо-
та. Коя е тя? Ами, това е загубата на 
самия живот. La perte capitale. Страдание-
то, причинено от загубата на най-
близките ни хора – на родители, на брат 
или сестра, на съпруг или съпруга, (не 
дай боже!) на дете – е сред най-тежките 
изпитания в живота на човек. Скръбта е 
дълбока, разтърсваща, неутешима. Рана-
та не заздравява, не се затваря никога. 
Горчивата обида от несправедливия 
жребий  и безсилието да променим 
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участта си засядат завинаги в гърлото. 
Душàт. Смазват. Понякога дори убиват. 
Но тук се проявява силата на характера – 
да се изправиш и да продължиш, поне-
съл болката. Малцина го могат, уви! 

Едно от ефикасните средства, с което 
има шанс да се приглуши болката, да се 
притъпи страданието, [освен музиката, 
която лекува душата] е иронията и осо-
бено самоиронията.  

Чувството за хумор е залегнало дъл-
боко в народните умотворения – 
поговорки и пословици, приказки и пес-
ни, притчи и сказания, и това не е 
случайно. През какви ли не премеждия, 
през какви ли не изпитания е преминал 
народът ни в своята многовековна исто-
рия. И всеки път се е изправял и е 
продължавал нататък по-силен и по-
мъдър. А има ли по-големи зевзеци у нас 
от шопите? Не мисля. Да си припомним 
само: „Оти да се косим, като че ми ми-
не?” Колко е просто, но и колко е мъдро. 
Затова тази „наивна” фраза ни кара да се 
усмихнем широко и да въздъхнем като 
от снет от плещите ни товар.  

 
26 април 2019 г. Разпети петък, с допълнение 

от 05 април 2021 г. 
 

СРЕЩА С ВИПУСКА 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 
Да се родиш като човек се случва, но да 

живееш като човек, това е изкуство 
 

китайска поговорка 
 

Не е важно колко пъти падаш, а колко 
пъти се изправяш 

 

древна сентенция 
 

Всеки идва сам и сам си отива от този 
свят. Има много срещи и раздели. Когато 
човек се докосне до най-ранната си мла-
дост, когато са се пресекли пътеките му с 
неговите съученици, когато е преминал 
през много препятствия, за които се каз-
ва, че са „благословени, защото ни 
помагат да растем“ и се предполага, че 
сме порасли, ние се връщаме към коре-
ните си, а там винаги е уютно. Човек се 
чувства по-освободен и се преоткрива, 
сравнявайки се с това, което е бил. 

А човек е многолик. И може би зави-
си какво искаш от него. Какво е 
препатил, какви страници са изписани и 
на коя от тях ще отвориш душата му. 
Предишните момичета и момчета вече 
поотраснали са други, и пак същите, 
както се пее в една песен. Едни с изгла-
дени ръбове, други не толкова 
излъскани, нараними, защото животът 
ги е поочукал. 

Животът, този най-добър наш учител 
ни коригира, ограничава ни. Но мъдри-
те приемат тези ограничения и се борят 
за свободата си. Всеки от нас вече е из-
вървял част от Пътя към храма. Важно е 
всеки да играе себе си, а това може би е 
най-трудното. Но всеки е това, което сам 
иска да бъде. 
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По пътя има срещи и раздели, много 
върхове и падини. И си спомням стихо-
вете от една песен. 
 

Приятели другари, мои братя.           
Разделяме се, тръгваме на път.          
По пътя често има бури, вятър,  
но бурите не ще ни повалят.         
Често има срещи след раздяла. 
Ще минат дни, ще мине младостта. 
И ние ще се срещнем някой ден по пътя, 
по отъпкания път на старостта. 

 

Срещаме се, обръщайки глава назад 
към пролетта, към най-хубавия период 
от живота ни – нашата младост. Тогава, 
когато сме летели на крилете на най-
смелите си мечти и желания за доказва-
не, и за споделена обич. И това е било 
нашата най-съкровена същност. 

Всеки открива своя живот и има своя 
истина. Всеки е преодолявал най-
различни трудности. Бил е високо над 
тревата. Но са го и стъпквали. Но стъп-
ките в  тревата стават пътека. Искали сме 
светът да ни е по мярка, но това просто 
не се случва в живота. Човек трябва да 
има сили да се изправи и да продължи 
по пътя си. 

Сега, когато сме вече с посребрени 
коси, си мисля, колко различно изглеж-
дат нещата, когато идваш и когато си 
отиваш. Когато разбираш, че си толкова 
богат, колкото повече си дал от себе си, 
колкото повече обич си получил и си 
дарил, колкото повече споделена мъка и 
радост е изпитвала сърцето ти и си бил 
съпричастен с болката и радостта на 
другите. Приятелството, почтеността , 
състраданието, които са в основата на 
добрите взаимоотношения между хората 
са безценни. Само те идват отвътре, от 
сърцето. Само те са като цвете, което за 

да разцъфти и не увехне трябва ежед-
невно да се полива с обич. 

Любовта като жизнена енергия и 
жажда за живот ни дава сили и осмисля 
живота ни. Нейният най-прекрасен и 
удивителен плод – цветята на живота, 
нашите деца, с нас вървят по Пътя и в 
голяма степен от нас зависи, как те ще 
посрещнат и осмислят бурните и слън-
чевите дни. И ние родителите, както 
казват мъдрите хора сме длъжни да оси-
гурим на децата си не само гнездо, а да 
им да им дадем и криле, да им вдъхнем 
вяра, че най-важната задача на човека 
според Ерих Фром е да предизвика себе 
си и да стане такъв, какъвто е всъщност. 

Опитът и знанията, натрупани от нас, 
изстраданите истини в нашия живот ни 
дават силата да прощаваме и непрости-
мото, за да се прекъсне натрупаната 
злоба, завист, алчност. Да можем да по-
дадем ръка на падналия, омерзения, 
отхвърления. Това е богатството на съст-
радателното сърце. Важно е доколко 
всичко това сме успели да го предадем 
на нашите деца и внуци, за да вървят 
напред по Пътя. Да вземат не пепелта, а 
искрата от огнището – духовността, най-
добрите човешки качества, на които се 
крепи животът. 

Всички вярваме в това и се надяваме 
да е така. 
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НЕИЗКУШЕНИЯТ МЪЖ 
 

МАРГАРИТА НЕШКОВА 
 

Той се държеше възпитано и учтиво с 
всички. Беше машинен инженер, наско-
ро назначен в Кооперацията, по 
поддръжката на шевните машини. 

Всички мъже се изкушаваха от кук-
ленската красота на Милена: стегнатият 
бюст, силните овални бедра... Но него 
сякаш това не го впечатляваше. 

Милена видя неговата жена: средна 
на ръст, със светлокафяви коси и очи, с 
бяло луничаво лице. Та тя можеше ли 
въобще да се мери с нея?! Милена имаше 
всичко, което мъжете харесваха и всичко, 
което жена му нямаше... И въоръжена 
със самочувствието, че е изключително 
красива, започна да го ухажва напористо 
и страстно. 

Той беше интелигентен, чувствите-
лен и бързо разбра, че Милена, една от 
шивачките в детския цех за конфекция, е 
влюбена в него, макар да нямаше поводи 
за това, но тя като сянка го следваше 
винаги, когато идваше в цеха, а машини-
те често се повреждаха. 

Той гледаше овалното й бяло лице, 
гъстите черни мигли, естествено къдра-
вата й коса, тънките устни, „рязани 
сякаш с пара” /израз на селските жени 
от Северна България, като белег за кра-
сота/...  Но за него оставаше като красива 
картина, затворена в рамка, на която 
човек може да се полюбува, но която не 
биваше да докосва, защото тя оставаше в 
шепите на времето, непредназначена за 
него... 

В един момент усети, че му е жал за 
нея и може би и той има вина да е така 
влюбена, ставайки център на просташки 
подмятания и шеги. Тогава реши, че 

трябва да направи нещо. Определи й 
среща в едно заведение. И тя дойде. 

Гледаше го с големите си зелено-сини 
очи, като два дълбоки кладенеца, готови 
да погълнат светлината на небето. Всич-
ко в нея трепереше от вълнение и 
копнеж да се разтопи в обятията му. 

Той я докосна по отпуснатата ръка, 
положена върху масата, а тя примижа от 
удоволствие, но усети, че си отмести 
ръката и хващайки я по рамото, сякаш я 
разтърси от дълбок сън. 

- Виж, Милена, определих ти тази 
среща, защото искам да ти подаря нещо. 
Разказвала си ми всичко за детството си. 
Много деца са останали сираци и аз ти 
съчувствам. Знам, че си свободна и раз-
ведена, че се грижиш добре за дома и 
децата си. Разказвала си ми за съпруга 
си, че е пияница... Той действително 
може да не е на твоето интелектуално 
ниво, както казваш, но аз... Аз, мила, не 
мога да отговоря на чувствата ти. Не 
мога да ти дам това, което ти си готова да 
ми дадеш и това ще е нечестно от моя 
страна - ако започнем да се виждаме. С 
една дума... Аз съм влюбен в жена си и 
не искам да й изневерявам. 

Разговорите ни с теб, в цеха, не бяха 
нито неприятни, нито отегчителни. Раз-
брах, че обичаш поезията, затова искам 
да ти подаря нещо. Ето ти тази книга със 
стиховете на един руски класик. 

Ти не само си красива, но и умна, 
силна жена. Можеш да работиш и пак да 
учиш вечерно или задочно. Това ще ти 
помогне да опознаеш по-добре света и 
хората, да обогатиш културата си... 

   

Тя вече не схващаше значението на 
думите му.  

Слушаше само мелодията на благия 
му глас и сякаш летеше. Ту падаше, ту се 
издигаше... Влагата от дълбоките кла-
денци на очите й се надигаше и те току 
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да прелеят. Той вече беше протегнал 
ръката си за довиждане и повтори: 

- Милена, аз ще си тръгвам. Ако ис-
каш остани и си допий сока, ако искаш 
да те изпратя? 

Най-после тя намери сили да стане и 
му подаде ръка. 

- Е, довиждане. Аз ще си тръгна след 
малко. И все пак... 

Той рязко я прекъсна: 
- Сбогом, Милена, няма да има друг 

път! Разбира се, като се видим няма да се 
отминаваме, можем да си казваме „Здра-
вей”... 

Тя гледаше след него, как фината му 
средновисока фигура се отдалечава. Не 
можеше да си обясни с какво така завла-
дяващо влезе в сърцето й, а той как можа 
да я подмине, нея, която толкова мъже 
преследваха - нахални, брутални, жадни 
да откъснат цветето на любовта й... А той 
я подмина... И едва ли, до края на живо-
та си,щеше да осъзнане, че е срещнала 
един истински мъж, но който, като Бог 
от друга религия, се е врекъл на друга... 

Прибра се като премазана вкъщи. 
Сложи децата да вечерят, каза, че е из-
морена и се чувства зле и се прибра в 
стаята си. Седна на стола до прозореца и 
разтвори книгата, която й беше подарил, 
със стихове на Сергей Есенин и с вълне-
ние прочете посвещението: „На Милена, 
с пожелание да срещне човека, който ще 
отговори на светлите й чувства със съ-
щите!” 

Дни наред разтваряше тази книга, 
станала за нея като Библия, четеше я и 
препрочиташе и това й носеше спокойс-
твие и даже вдъхновение. 

Милена започна да пише стихове. 
Ставаше й хубаво и леко на душата, но 
недостатъчно, за да излекува болките й. 
 

из „Посърнали птици”,  
автор Маргарита Нешкова 

ЕМОЦИОНАЛНИЯТ ИНВАЛИД 
 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 
 
Родил съм се в далечната 1970 г. в 

бедно работническо семейство от изцяло 
селски тип. На доверие приемам, че съм 
бил чакано дете, понеже баща ми вед-
нъж изживял разочарованието да добие 
женско чедо от първата си жена, на която 
бил втори мъж. В още по-далечната 1963 
г., когато ратифицирали брака си и сви-
ли гнездо в любовна квартира, да си 
разведен било толкова срамно, че хората 
сменяли квартала, в който живеели, или 
отивали в града, където никой не ги поз-
навал. На БКП й трябвали граждани, а 
не селяни, така че поощрявали урбани-
зацията, дори я подпомагали посред-
ством големи инвестиции в селското 
стопанство и високи надници, при вида 
на които надничарят неминуемо започ-
вал да наднича в градския сектор, където 
уменията му да върти мотика или брад-
ва, били оценявани ниско, но имало 
сума ти нови професии, които били лес-
ни за усвояване и гарантирали пълен 
стомах. Пълният стомах е нещо, което, 
странно но факт, обикновено не бил 
присъщ на селските маси, които иначе 
хранели всички, макар принадената 
стойност на продукта им да била доста 
ниска, тъй като стопанството на Бълга-
рия било от екстензивен тип. И така, 
творците на благата, противно на песен-
та „Да живей, живей труда“, не ги 
ползвали и често били гладни, че и дри-
пави. На седмия конгрес на партията 
начертали един доста оптимистичен 
петилетен план, който окончателно 
пропъдил малкото останали по селата 
младежи и ги превърнал в пролетарии 
със селски навици, които високо се цене-
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ли от ръководството, което също произ-
хождало от въпросните маси.  

Баща ми, който не блестял с нищо, и 
както казваше „избутал до седми клас“ с 
бутилка мляко всеки ден, дарение от 
неговия баща за даскала, които той лич-
но пренасял на крехките си рамене до 
школото,  се присъединил към другите 
10 горди абитуриенти и получил кетап 
за завършено основно образование в 
селото. С дипломата в ръка и леко под-
бутване от отеца си се цанил на 16 
години в Български пощи на длъжност 
пощальон, което му осигурило служебно 
колело – невиждан за времето си лукс, и 
фуражка в комплект с кожена чанта. От 
висотата на новопридобитата си длъж-
ност, започнал да си търси жена. 

В селото не били останали кой знае 
колко хора, но повечето били булки. На 
коя мъжа войник, на друга на гурбет, на 
трета вече в града и работи до скъсване 
на три места, за да събере пари, та да 
вземе жената и челядта при него...  

В градовете, в резултат на урбаниза-
цията, рязко се повишило търсенето на 
недвижими имоти, а държавната поли-
тика считала за спекула даването под 
наем и продажбите, като ги наказвала с 
цялата строгост на закона, кое трудов 
лагер, защото и работна ръка нямало за 
грандиозните строежи в Девня, Креми-
ковци и Димитровград, кое в кауша или 
Белене. Ето защо намирането на кварти-
ра не било проста работа. Трябвали 
връзки, доверени хора, гаранти, че няма 
да пропееш и прочее.  

В това отношение баща ми споделял 
тревогите на кахърните булки в селото и 
къде плачел с тях, къде ги утешавал или 
се смеел на някоя забавна случка, която 
му разказвали , или пък сам прочитал, 
защото тънкото изкуство на четенето не 

било силата на селските булки. Тях ги 
бивало да цепят дърва, да копаят боста-
на, да раждат деца и след десет дена да 
подхванат къщата, че и по-рано. Татко 
им четял писмата, те плачели, и той пла-
чел, често го проклинали в качеството му 
на носител на лоши вести.  

Селото си било останало някъде в 18 
век и освен, че построили язовир, за да 
направят земеделието интензивно чрез 
поливане, и това,  че на хоремага до бъл-
гарското знаме се веело и червеното със 
сърп и чук, други разлики не се забеляз-
вали чак до 1968 г., когато докарали и 
ток. Въпросът с канализацията и водоп-
ровода отлежава и до днес в областните 
проекти за евроинтеграция. Строежът на 
язовира бил събитието на века и всички 
се включили да мъкнат камъни и копаят 
пръст с каруците за стената.  

Доброволните помагачи, с които би 
се гордяла всяка организация от черве-
ния кръст до корона вирусните 
доброволци, се наричали бригадири. 
Бригадирите се гордеели много с прино-
са си към грандиозните строежи в 
републиката под ръководството на БКП. 
Имали си бригадирски песни, брига-
дирски устав, бригадирски генерали и 
бригадирски дух. След като приключи-
ли със строежа на язовирната стена и 
отчели мероприятието, язовирът започ-
нал да се пълни, а собствениците на 
земята, която вече не била тяхна, понеже 
била внесена  в ТКЗС (трудово коопера-
тивно земеделско стопанство) с 
носталгия си спомняли за добрата ре-
колта от точно тези земи… 

Дотук споменах само малка част от 
предпоставките да стана емоционален 
инвалид, но ще ви разкажа и за други-
те… 
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ЗЛАТНАТА  ЖЕНА 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 
Вартоломей знаеше, че иманяри се 

навъртат край селото. Чужди хора, кой 
знае откъде, лицата им като пръстта, 
която нощем ровеха, в очите им просвет-
ваше огънчето на безумие. Виждаше 
таласъмът,  че лукавият се е сговорил с 
тия двамата да прекопаят селото, да пре-
търсят къщите, талканите, всяка барака, 
изпречила се на пътя им. 

Най-напред ги видя в гората, бродеха 
из храсталаците с фенерчета в ръцете и 
си шъткаха един другиму. Вадеха от 
джобовете шарени конци и ги връзваха 
тук и там. Вартоломей много искаше да 
разбере какво отбелязват и започна да ги 
следи. Не пипаше нищо, не разместваше, 
гледаше да стъпва тихо, беше невидим. 

Няколко нощи таласъмът броеше 
стъпките на иманярите и ето че те най-
сетне спряха на широкото място, което 
отделяше последните къщи от началото 
на гората. И угасиха фенерите, и наста-
на черна нощ, ни лаеше куче, ни петел 
се обаждаше, замлъкнаха даже птиците. 
Вартоломей се уплаши, чак се изненада 
от себе си. 

 Тогава го видя как просто се появи от 
нищото. Плахо, оранжево пламъче треп-
каше в средата на голата поляна и сякаш 
намигаше някому. Ни луна, ни звезди, 
светът се изпразни, превърна се в една от 
ония, черните дупки, и засмука живота в 
себе си. Вартоломей притаи дъх. Беше 
чувал историята за Селвер Али и знаеше 
странното парче земя, където нищо не 
никнеше. Ей тъй на, ни трева зеленееше, 
ни трън цъфтеше, само гола пръст, която 
лятото посивяваше и се носеше към го-

рата като облак прах, а зимата се омес-
ваше в дълбока, лепкава кал. 

Пламъчето очертаваше все по-големи 
кръгове, сякаш прекаждаше поляната 
преди богослужение. Вартоломей, загле-
дан в него, почти забрави иманярите, 
присламчили се благоговейно към теа-
търа от светлина и сенки. 

- Почваме ли? - попита плахо едини-
ят. 

- Още малко, казано е в полунощ... - 
гласът на втория беше дрезгав, навярно 
от цигарите. 

Вартоломей огледа потъмнялото не-
бе, послуша ветровете, кротки и сънливи 
в тоя час на нощта, и реши, че няма да 
чака дълго. 

И ето, двамата мъже измъкнаха отня-
къде одеяло и мълчаливо закрачиха към 
играещото пламъче на изоставената 
поляна. В началото вървяха някак спъна-
то, колебливо, после забързаха. 
Вартоломей се виеше след тях, втренчил 
недоверчиви очи в огъня. Чудеше се 
дали духът на Селвер Али е още тука,  
дали все пак не е отлетял за Стамбул, 
както се канеше последния път. 

Странен човек беше Селвер. Добър 
към деца и старци, а към мъжете и жени-
те - безогледен и жесток. Когато дойде в 
селото, със себе си водеше магаре, нато-
варено с дисаги, тежки дисаги, магарето 
едвам пристъпваше. Някои казаха тога-
ва, че Селвер си кара златото и хич не се 
плаши от разбойниците по пътищата.  

И вдигна Селвер Али къща на това, 
същото място, до гората да е, ама все 
едно се посели в пустинята. И жена си 
доведе от другаде, от гората излязоха, 
кога се явиха пред ходжата. 

Хора разказваха, че от тоя ден златото 
взело да се топи, да изчезва малко по 
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малко. Тръгнало било след жена му Ай-
рие, която го напуснала една нощ. Но 
Вартоломей знаеше, че Селвер беше 
убил Айрие и я беше погребал в двора 
на къщата. Оттогава и мястото боледу-
ваше, стоеше като тумор върху зелената 
гръд на селската земя. 

Пламъчето изчезна под одеялото на 
иманярите. Те постояха една-две мину-
ти, сякаш в почуда от онова, което бяха 
сторили, после затичаха към гората. Сега 
щяха да дебнат кога стопанинът на сък-
ровището ще го напусне, и ако имаха 
кураж, да го изровят. Таласъмът не ги 
последва. Изчака да се скрият и бавно 
запристъпя към одеялото, което се беше 
размърдало. 

Една жена седеше на земята със 
скръстени в скута ръце. Беше само по 
риза. Криеше нещо и се усмихваше. 

- Айрие ли се казваш? - попита Вар-
толомей. 

- Айрие, Айрие - повтори тя и му по-
каза златната фигурка, която пазеше в 
шепите си. 

- Ето, това съм аз... Виждаш ли колко 
съм красива? 

После му подаде фигурката, която 
просветваше в мрака като запалена. Вар-
толомей я взе, наистина беше гореща, за 
малко да я изпусне. 

- Ей тъй ме държеше Селвер Али, на 
миндера ме слагаше и по цял ден ме 
гледаше, щото ме беше позлатил цялата. 
Най-много злато натрупа на гърдите ми, 
блеснах, ама не като варакосаните икони 
в християнската черква. Трупаше, тру-
паше, докато една нощ започнах да се 
задушавам. Викам му, Селвер, тежи вече, 
стига слага туй злато, няма да понеса 
повече. А той само се смее и прибавя 
още и още. И ето, сега се моля някой да 

го изрови проклетото, да ми олекне, да 
прегори пламъкът му, да си ида най-
сетне у дома. 

Вартоломей мълчеше. Протегна нес-
ръчно загрубялата си лапа, погали 
жената по тънката забрадка. 

- Ще ги върна, - каза, - иманярите. Ще 
ги върна. И ще копая заедно с тях. Ще 
извадим златото, обещавам. 

Айрие се усмихна, загърна се с одея-
лото и се стопи в мрака. Беше като 
измислица, но таласъмът несръчно стис-
каше златната фигурка на красива, 
млада жена, чието сърце вече биеше в 
дланите му. 
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СТАРАТА ЧЕРЕША 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 
Хубаво нещо са спомените. Връщат 

ти отминали радости, приятели, незаб-
равими срещи. Припомнят времето на 
буйната младост и скритите пориви. 
Навяват дори и лиха тъга. 

Беше преди много години. Купих си 
място и посадих лозе. Изкопах кладенец, 
та бликна вода. Щастието ми бе безгра-
нично! Засадих и фиданки – орехи, 
круши, сливи. И една череша. Държа да 
подчертая, когато я купувах продавачът 
ми я препоръча - „Унгарска е приятел, 
ранна и не капризна, ще ме помниш с 
добро цял живот!” 

Послушах съвета и посадих фиданка-
та. Грижих се за нея старателно,  поливах 
я ,окопавах, торих – вложих за нея дори 
и любов! И тя растеше като малко дете, 
въздигаше ствол и превиваше младите 
си клони от вятъра. Започна да плодода-
ва, да ме радва! Но... 

Много години минаха оттогава. Жи-
вотът ми вече не позволяваше да работя 
физическа работа. Примирих се с това и 
всичко остана далечен  спомен... 

 Наскоро ми се удаде възможност да 
навестя бившето си „ духовно усамоте-
ние”. Случайно, но много вълнуващо! 
Като че ли се срещнах с приятели от 
младостта! Обходих лозите, обрасли до 
неузнаваемост, надникнах в дълбината 
на изоставения кладенец, извисих взор 
към орехите. И неусетно - спрях прад  
Черешата! Моята радост с годините на 
младостта и връзка с природата. Най- 
вече за унгарската череша - моята стара 
приятелка, която да си призная бях по-
забравил. А тя, сякаш неспирно се бе 

надявала на тази ни среща. Като за раз-
говор, като за спомени, като за любов! И 
което бе голямата ми изненада – със 
плод! Очите ми отрониха виновно сълзи! 
Милата, безмълвно искаше да ми изкаже 
своята мъка и самотност. Без да искам се 
поклоних за урока, който едно досто-
лепно дърво ми даде без думи. Просто и  
убедително! 

Мъдростта на природата е винаги 
смайващо правдива! Дали сме разбрали, 
дали сме осъзнали колко нагледно ТЯ 
непринудено ни припомня това? Дано е 
по-скоро! 
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ТЕКЕЗЕСАРСКИЯТ ШАМАР 
 

ХРИСТО ИВАНОВ 
 

Детството ми премина на улица с 
много деца, с които почти всеки ден иг-
раехме. Така беше и този ден, за които 
искам да разкажа. Летен ден на 1963 г. 
или 1964 г., аз съм бил на седем-осем 
години. 

Играем си ние на нашата улица с на-
борката ми Павлина, и по-малките 
Данчето, Стоян и Мариянка и чуваме 
откъм полето силен шум на някаква 
земеделска машина. Сигурно е новата 
комбайна, която е купило ТКЗС-то в 
моето село. За младите читатели ТКЗС 
означава трудово-кооперативно земе-
делско стопанство. След тя вече жънеше 
нивите, граничещи със селото. Не усто-
яхме на любопитството, не беше за 
изпускане да погледаме отблизо ком-
байната. Такава машина бяхме виждали 
само по кинопрегледите. Оставихме 
играта и отидохме до края на улицата, 
откъдето започваше полето. Спряхме до 
мрежата, с която беше преградена ули-
цата, за да не може да влизат животни и 
хора в посевите. Всички улици бяха така 
преградени, явно от ТКЗС-то. Комбай-
ната за около половин час пожъна 
нивата и потегли към друга. Минахме 
през вратата, оставена за кооператорите 
на стърнището. Интересно ни беше как 
мащината беше подстригала пшеницата.  

Имаше няколко непожънати класа и 
аз откъснах два, за да ги разгледам.  Беше 
от новия, съветски сорт без осил, „Безос-
тая“. В това време момичетата видяха, че 
има полски цветя и започнаха да си бе-
рат за венчета. След няколко минути 
чухме колелото на председателя на 
ТКЗС-то, явно дошъл с цел да провери 
докъде е пожънала комбайната. Той се 

казваше Христо Донев и беше дядо на 
Павлина. Тя много му се зарадва, но той 
ни погледна лошо и се развика: 

- Вие какво правите в полето? 
- Ами, дядо, ние си берем цветя, за да 

си изплетем венчета – отговори внучката 
му и с усмивка показа букетчето си. 

- А ти бре, Христо, защо си откъснал 
от пшеницата? 

Докато да му кажа, че ми е интересен 
сорта, за който говорят по радиото, той 
ми завъртя един шамар: 

- Ето, да знаеш, друг път да не крадеш 
от кооперацията! И да не съм ви видял 
друг път, да влизате в полето! 

Толкова много ме заболя от този ша-
мар, че не ми остана време да се чудя 
откъде ми знае името…  

Не, не от шамара ме заболя, от думата 
„крадеш“ ме заболя, но за това си дадох 
сметка по-късно, както и затова, че ме бе 
ударил целенасочено. Искал е да си от-
мъсти на дядо ми Христо, че близо 
година не е искал да влезе в ТКЗС-то, а 
голяма част от останалите стопани вика-
ли „Ще влезем в ТКЗС-то, когато и бай 
Христо Дочев (дядо ми) влезе в него.“ 
Така председателят закъснял с изпълне-
нието на партийните срокове. Бил 
безсилен да се противопостави на дядо 
ми и да му въздейства силово, защото 
дядо беше привърженик на БЗНС и кмет 
на селото до деветоюнския преврат през 
1923 г., а баща ми, Георги, бил ремсист 
преди 09.09.1944 г. 

След няколко години се оказа, че два-
та житни класа, за които ме удари 
Христо Донев, съм ги откъснал от незас-
троено дворно място, собственост на 
дядо ми. То незаконно било включено в 
ТКЗС-то, затова ни го върнаха, но взети-
те реколти никой не ни върна…  

Е, кой беше крадецът, тогава?! 
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ВОЛОВЕТЕ  
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 

Човекът още на зазоряване бил на 
мелницата, но имало много хора, та чак 
късно през нощта успял да смели житото 
и крайно уморен, потеглил с каруцата 
към къщи. Искало му се бързо да стигне, 
затова все му се струвало, че воловете 
сякаш нарочно тъпчат на място. Викал 
им, ръгал ги и ги бил с остена, но те така 
и не се забързали. Без да иска, се поуне-
съл, отпуснал се върху чувалите с 
брашно и дълбоко заспал. 

По някое време воловете взели да се 
ослушват. Десният вол притеснено по-
питал: 
– Къде отиде нашият господар? Никакъв 
не се чува. 

– И аз това се питам. Да не би да е 
слязъл от каруцата, без да разберем, и да 
сме продължили без него? Я да спрем и 
да го изчакаме! – предложил левият. 

Спрели, чакали бая време, силно му-
чали – стопанинът им да ги чуе, но той 
нито се появил, нито се обадил. 

Наумили да се върнат и да го потър-
сят. Така и направили. Обърнали се и 
тръгнали обратно към мелницата, но 
като стигнали до мястото, където за пос-
ледно им се карал и ги бил, се сетили, че 
няма как да е по-назад. 

Сменили отново посоката и пак пое-
ли към къщи. По пътя не спирали да се 
тревожат: 

– Какво ще правим без господар? 
– Кой ще ни храни и пои? 
– А кой ще ни разпрегне? 
– Няма и кой да ни вика! 
– Няма и кой да ни бие! 
Почувствали се много нещастни. 

Вървели с несигурни стъпки и умува-
ли какво да правят. Десният вол на 
няколко пъти предположил, че стопани-
нът им навярно вече си е отишъл у дома 
и сега сигурно се чуди къде са. Затова 
предложил и те да побързат да се прибе-
рат. Пък ако го няма, там да го чакат. 
Левият все възразявал: 

– А ако е умрял и не се върне? И ние 
ли да умрем от глад и жажда, впрегнати 
в каруцата? 

След известно време левият вол 
спрял. 

– Мисля, че е по-добре да си потър-
сим нов господар! Той ще ни разпрегне, 
ще ни нахрани, ще ни напои. Той ще ни 
се кара и той ще ни бие. 

Десният вол не се съгласил и про-
дължавал да дърпал каруцата напред 
към къщи.  

Левият се заинатил и теглел встрани, 
решен да си търси нов господар.  

Упорствали, докато обърнали кару-
цата и заедно с нея се гътнали на земята. 
Заспалият им стопанин се изтърколил до 
тях и се събудил. Като осъзнал какво е 
станало, грабнал остена и така както 
били паднали, започнал яко да ги нала-
га. 

– Каруцата ще ми обръщате! Като ви 
подканях да побързате, едвам пъплехте, 
сякаш бяхте умрели, а като задремах, сте 
се развилнели. 

През всичкото това време воловете 
радостно мучали. 

– Имаме си господар! Имаме си гос-
подар! Намери се! Намери се! Ще има 
кой да ни храни и пои! Ще има и кой да 
ни вика! Ще има и кой да ни бие! Да ни 
бие! Да ни бие! Да ни бие! 
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САТИРИЧНА ПРОЗА 
 

ПАРАДОКСИ 
 

МАЯ ЦЕКОВА 
 

Късият ум има дълга история. 
 

Народе, докато пасеш трева, все ще те 
доят! 

 

Късогледият политик е принуден да 
дърпа конците изкъсо. 

 

Всеки властник без лице се крепи на 
тълпа от задници. 

 

Ако кралят разсмива народа, настъ-
пило е шутовско време. 

 

Ако всички те продават, значи акци-
ите ти са паднали. 

 

Черен петък не е за тези, дето бял ден 
не виждат. 

 

Всеки заживял в оазис, започва да ба-
ламосва пустинника, че вижда мираж. 

 

Когато горе си плетат кошницата, те 
гледат да оплитат тия долу в лъжи. 

 

Дресьорите идват и си отиват, поли-
тическият цирк си остава. 

 

ПЛОДОВЕ 
 
Трагедия имаме тогава, когато коме-

дианти определят парите на народа. 
 

Внимавай на кого търсиш сметка, за 
да не се наложи да я плащаш ти. 

 

Отнесохме се с Природата като с 
футболна топка, сега е неин ред да ни 
бие дузпата. 

 

Когато корабът потъва, пръв преди 
плъховете го напуска Салонният лъв. 

 

Изпуснеш ли Влака на живота, започ-
ваш да гониш Михаля. 

 

Пред някои хора, създали си Рай на 
Земята, на дявола му остава само да се 
прекръсти. 

 

Най-вече удрят под кръста ония, чи-
ито органи за мислене се намират под 
кръста. 

 

Не чакай от човек с две леви ръце , да 
ти подаде десница. 

 

Ако смехът ти пред публиката зависи 
от звукооператора, значи смехът ти е 
фалшив. 

 

Там, където всеки те гледа в ръцете, 
не разчитай на диалог очи в очи. 

 

ПАРАЛЕЛИЗМИ 
 

Властта спи най-спокойно, когато на-
родът е заспал. 

 

Социалните мрежи са пълни с шара-
ни. 

 

Заиграеш ли по свирката на други, 
значи си изпял песента си. 

 

На българския кон с капаци, са му 
вързани и очите. 
 

Сред хора, размахали кокал, за човек, 
развяващ знаме място няма. 

 

Видят ли те, че стискаш зъби, всеки ти 
се озъбва. 

 

Едва вкараш някого в пътя и той за-
почва да се мотае в краката ти. 

 

Най- доходоносно е да има кой да ти 
носи доходи. 

 

Всички дървени философи, все за 
железни хора се представят. 

 

Веднъж да те съборят, всички дре-
босъци се струпват да те гледат отвисоко. 
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УСМИВКИТЕ НА МЪДРОСТТА 
 

НИКОЛИНА ПЕНЕВА 
 

* * * 
Усмихваш ли се,  
ще изглеждаш победител. 
 

* * * 
Кажи истината, но избери пред кого! 
 

* * * 
Решиха да отровят гения, 
но го почерпиха с безсмъртие. 
 

* * * 
Никога не беше падал ниско,  
че откъде да падне?! 
 

* * * 
Глупостта не се засрамва –  
откъде този акъл? 
 

* * * 
Държавата никога не е длъжница – 
стой встрани от нея! 
 

* * * 
Глупавия живот го побеждават нес-

тандартните личности. 
 

* * * 
Посочиха го с пръст и стана ВИП?! 
* * * 
Политик е този, който създава  
общество, а не тълпа. 
 

* * * 
Който много мисли –  
да му мисли! 
 

* * * 
Реалният живот и сериалите –  
кой кого отразява?! 
 

* * * 
Оптимизъм е да не виждаш нищо 

добро, но да се надяваш! 

* * * 
Бива си го – прави от нещо нищо! 
 

* * * 
И пияните от любов предизвикват 

катастрофи – но в живота! 
 

* * * 
Няма услуга –  
няма заслуга... 
 

* * * 
Движението е живот, 
мързелът е начин на живот. 
 

* * * 
Пазарна икономика –  
всеки се продава... 
 

* * * 
Освиркаха го, а той помисли,  
че му дават старт. 
 

* * * 
Времето не се преодолява,  
то се живее... 
 

* * * 
Подреди си сам нещата,  
да не те подредят другите. 
 

* * * 
На всеки, който не умее да плува,  
морето е до колене... 
 

* * * 
Хората се делят на две категории – 
прочути и нечути. 
 

* * * 
Не обиквай лошите неща,  
дори нищо друго да няма! 
 

* * * 
Съвременен журналист –  
има мисли за продан... 
 

* * * 
Натрупа състояние,  
но затрупа съвестта си. 
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* * * 
Всяко зло отваря вратите на по-

голямо зло 
 

* * * 
Спомените често пъти тежат 
повече от днешните проблеми. 
 

* * * 
Хем си проспа младостта,  
хем пита къде е тя 
 

* * * 
Голяма двойка са –  
тя е гола вода, 
той е голо вино –  
живот като на кино! 
 

* * * 
Не прописвай,  
ако не знаеш азбуката!... 
 

* * * 
Ръцете му са чисти, 
защото пипа винаги с ръкавици. 
 

* * * 
Не се влияе от клюката,  
но си извади поуката! 
 

* * * 
Загърби смелите,  
вече се учи от успелите. 
 

* * * 
Той послуша детето  
и неочаквано успя. 
 

* * * 
Много мераци,  
но няма юнаци. 
 

* * * 
Всички остаряват,  
но едни поумняват,  
а други – оглупяват. 
 

АФОРИЗМИ 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

Щом като „все нещо ти липсва”, може 
да се окаже че и „нещо не ти достига!” 

 

Аз постоянно тегля от главата си, но 
за жалост тя не се оказва да е банка. 

 

Необходими са толкова много закони, 
та и законът за бездомните кучета се 
закучи. 

 

Уж за всички има място под слънцето, 
а някои се гушат все под сенчестия биз-
нес. 
 

Толкова много ни лъжат, че вече ни-
що не е за вярване. 

 

За да му е широко около врата, се 
прави на стеснителен. 

 

Нямаме „никакъв изход“, докато не 
платим на входа! 

 

Дори и подливането на вода може да 
ти запали чергата! 
 

Не се вижда никакъв край, а ние 
трябва да свързваме двата? 

 

Тъкмо се поокопитим малко и хоп... 
пак ставаме говеда. 

 

Искаш ли да откриеш истината, чети 
написаното между  редовете. 

    
С малко пари се преживява, но без 

любов не. 
 

Труден е пътят срещу течението, но 
само той води до кристалния извор. 

  

Светът е пребогат на земни красоти, 
но най-големите са в майката Родина.   
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Умните глави винаги откриват исти-
ната в простите неща.     

  
Беше време някога – по словата ги 

познаваха, а сега… по парите. 
 

Най-убедително лъже оня, който е 
наясно с истината! 

 

На безочливия никога не казвай ис-
тината в очите! 

 

Понякога и нормален човек може да 
взема луди пари. 

 

Физиономията ти е вече смачкана, не 
се ли обезличиш навреме. 

 

Прави се че не забелязваш, да не те 
набележат! 

 

И по върховете се срещат корени на 
злото. 

 

Като видят че си тежиш на мястото, 
веднага се сещат да ти намерят кантар. 

 

Мечтите биват смели, чисти и крила-
ти, но най-хубаво,  че са безплатни. 

 

Понякога глупака обира каймака, а 
работягата усеща тоягата. 

 

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

 ПЪТЯТ ПРЕЗ СВЕТОВЕ НА 
СТОЯНКА БОЯНОВА И МИН-
КО ТАНЕВ 

 

Издателство Cyberwit.net, Индия,  за 
поезия, проза и изкуства на автори от 
цял свят, публикува стихосбирка на бъл-
гарски и английски „Път през светове/ 
Road through worlds”, 2021, на Стоянка 
Боянова и Минко Танев. Това е втора 
книга на българските поети, издадена 
след специална покана към тях и мно-
жество участия в предишни издания: 
Haiku A Concise Anthology, Anthology 
Horizon, Taj Mahal Review, The Poetic 
Achievement of Ban'ya Natsuishi и двуе-
зичната „Върхове под звездите / Tops 
Under the Stars“.  

 

 
 

Стоянка Боянова и Минко Танев са 
тандем в живота и в поезията. Двамата се 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2021 

 

85 

 

срещат в литературните клубове на един 
от най-старите градове в света – Плов-
див, България. Стоянка учи физика, 
Минко - българска филология. Чувстват 
взаимна симпатия, без да бъдат близки. 
Пътищата им се разделят. Отново се 
виждат след 25 години на събрание на 
Съюза на българските писатели в Со-
фия. В момента на срещата Стоянка 
Боянова работи като главен експерт в 
Българския институт по метрология, 
София. Издала е 9 стихосбирки, роман и 
сборник с къси разкази. Редактирала е 
книги и речници. Минко Танев е препо-
давател по български език на 
чуждестранни студенти в Медицинския 
университет - Пловдив. Редактор във в. 
„Академия медика”. Редактирал  над 70 
книги. Автор на 6 стихосбирки. Както е 
казано в електронния сайт Konect E-
ZINE: „Срещнахме се по средата на на-
шата легенда, когато душата е уморена, 
но мъдра“.   

Пътищата им се сливат. Пишат, пре-
веждат и участват активно в глобални 
литературни и хайку общества. Публи-
куват в антологии и издания: Япония, 
Филипини, Индия, Китай, Виетнам, 
Русия, Румъния, България, Северна Ма-
кедония, Сърбия, Хърватска, Полша, 
Германия, Франция, Англия, САЩ, Ар-
жентина, Нигерия,  ЮАР.  

Двамата са в европейския Топ 100 на 
най-креативните хайку автори,  антоло-
гията на най-добрите световни поети, 
2019 г., Temirqazyq, Съюз на писателите 
на световните нации, включени са в 
„Songs of Peace” – World’s Biggest Poetry 
Anthology, 2020 – най-голямата съвре-
менна световна антология,  ATUNIS 
GALAXY ANTHOLOGY– 2020, 2021 -  
антология на съвременната световна 
поезия, „Първата, втората и третата ан-

тология на световното гогьоши“, в анто-
логии „Световно хайку”. С награди от 
„Първия световен конкурс за поезия на 
вестници и телевизии”, 2020, Китай. 

През 2019 г. издават съвместна двуе-
зична книга „Върхове под 
звездите”/Tops Under the Stars,  
Cyberwit.net, Индия.  

Настоящият сборник „Път през све-
тове” включва стихове от световни, 
планетарни и глобални антологии, как-
то и спечелили награди в международни 
конкурси:  GLOBAL LITERARY SOCIETY,  
LITERATURE LOVERS' ASSOCIATION, 
POEMarium, POETRY  PLANET, 
KONECT E-ZINE, BRAINBUD, WORLD 
NATIONS WRITERS' UNION, ROSAS Y 
ORQUÍDEAS POÉTICAS и др. предимно 
през 2019 и 2020 г. Всъщност това са две 
книги в една - „Озарени пространства” 
от Стоянка и „Форми и флуиди” от 
Минко, като започва и завършва със съв-
местно стихотворение. Разпространява 
се чрез Амазон. 

За творчеството им Негово превъзхо-
дителство, посланика на мира и 
литературата, професор, д-р Джоузеф С. 
Спенс-старши САЩ (майстор на 
Epulaeryu) пише: „Уникалните им думи 
са насърчаващи, възвисяващи и стиму-
лиращи сетивата и живота. Те, двамата, 
са най-възвишени хайку поети, които 
някога съм познавал от тази част на света 
в усилията им да издигнат човечеството 
в световен мащаб с думи на вдъхновение 
и милост. Тяхната мотивация, положи-
телна нагласа и вътрешно оплодено 
творчество са извън нормалното разби-
ране на другите.” („Тадж Махал Ревю”, 
брой 19, декември 2019,  Cyberwit) 

Вижте книгата тук: 
https://www.cyberwit.net/publications/1689 

 

редакционна статия 

https://atunispoetry.com/
https://atunispoetry.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FCyberwit.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PUatL0nas0FLD7PE9JnH_6Mmx0-fxGP09vTURF0L5k-iZYgJjDdDf9iI&h=AT0otFxH2hp6SUFfeUfvaWy43qfvisQYHxR-flOHiqIMWdKZP8zkHbKX-B99sv8XTkEfBg-wurHkPUR2v4or0RlW7-PlZp8ufhCeImJbV7l0mLzknFlhYzPtBHeDG-MQ15ZHcliI7L1en7AJH9Aa&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT11phXuEdIfKEmFSCtM_ZBMA6k0_KWNMSGfQKZVYeHraqIHlTKMFhFJaBv5qVOq9B96ZnRnE7124Fy46MMELB5O3kFllMkWQU4fxl-E4bsXnRLs2UoEo3gMfV0Sq2KrZ0ZmxLpt-ccgJzkm9vI
https://www.cyberwit.net/publications/1689?fbclid=IwAR1aK0OZ8Ij9w2Ooae5vMpYOevCql6KBAewr36dVRdHzoK28XHmBOgTOEr0
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ПАНДЕМИЯТА КАТО ИЗВОР 
НА КЪСНА ЛЮБОВ И НОВА 
ПОЕЗИЯ 

 

Три книги на Живодар Душков, кои-
то наскоро получих с автографи, ме 
накараха да видя пандемията като извор 
на нова поезия и късна любов – поне към 
този извод водят заглавията на книгите и 
тяхното необикновено съдържание. 

 

 
 

„Нашият град днес“ е книга, сърце-
вината на която е само едно кратко 
стихотворение… но преведено на 37 
езика само за три месеца… Темата – она-
зи, която вълнува човечеството през 
последната година и половина – панде-
мията… Нашият град днес, пуст и 
тревожен… нашият град утре, когато 
надеждата и животът се завръщат, за да 
стане светът отново наш, оня, когото 
познаваме и още помним от вчера. Кни-
гата съдържа въведение и приложение 
от още едно стихотворение „Нашият 
град утре”, както и авторови фотогра-
фии. Картината на корицата е на 
художника Марко Монев /1939-2004/ 
Предисловието въвежда читателя към 

онова, което той вече познава от живо-
та… 

 

Пуст е градът 
Няма ги даже 
гълъби, 
псета, 
котки бездомни. 
Точно такъв 
града ни не помня – 
карантинен... 
Сякаш прокажен... 
Носещ тъга... 
Мъртвило веещ... 
Тук-там пристъпват  
хора със маски... 
 

Пак ще си весел! 
Пак ще си ласкав! 
Пак ще си ти! 
И ще живееш! 
 

19 март 2020 
 

„Късна любов“ е заглавието на втора-
та книга – вълнуваща изповед, изящна 
словесност… едва ли мога да кажа пове-
че за онова, до което читателят вече се е  
докоснал – част от стихотворенията бяха 
публикувани в брой 1/2021 на списание-
то. Въздействието на книгата подсилва и 
снимката на корицата /фотограф Сев-
далин Атанасов/. 

Най-информативната и интересна 
част от третата – „Поезия. Апева“ – пред-
говорът, в който авторът представя 
новата поетична форма апева, като дава 
примери с текстове от стихосбирката, е 
поместена в настоящия брой. 

Книгите са дело на плевенското изда-
телство МЕДИАТЕХ. Правят впечатление 
елегантният формат и нестандартният 
дизайн и графично оформление на 
книжното тяло на Юлиян Нецков. 

Лек път към читателя на книгите и 
ново вдъхновение на автора! 
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ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
 

ОСМИЯТ ТАКТ НА ТИШИНАТА 
 

БОЖИДАР ПАНГЕЛОВ 
 
С голямо притеснение полагам тези 

думи, защото ясно осъзнавам, че всеки 
звук в повече е в състояние да наруши 
идеалната хармония на тишината.  

Онази особена тишина на морската 
раковина, допряна до ухото.  

 

 
 

Както отбелязва авторът, животът му 
е тясно свързан с морето, което го храни. 
То е негова съдба. Сигурно затова в текс-
товете образността е непредсказуема, 
защото как да предскажеш „зеленото 
издигане на дивите води”; момента, ко-
гато някой докосва рамото ти, „като 
сянка на глухарче”. Виталността на ези-
ка е извън всякакво съмнение, когато „се 
взираш с изумление от мостовете на 
мъглата”. Възторг, в античното разбира-
не на случващото се. Тук е мястото да 
отбележа очевидните пристрастия към 
някои от големите имена в поезията, 

като Сеферис, Куазимодо и пр., полъхът 
на чието творчество провокира част от 
текстовете. 

В същото време бързам да предупре-
дя втренчения поглед, че е абсурд „само 
да се доверяваме на опита”, че всякакви 
сравнения, недостигнали дъното на жи-
вота са безплодни упражнения на 
мисълта. Тук хуманността не е милозли-
ва, болката от загубата изравнява 
всякакви различия и моряците се прек-
ръстват, когато с „накъсания зов от 
минарето” разбират, че съпругата на 
капитана Мустафа си е отишла. Човекът 
е смирен пред неизбежното с въпроса 
„но кой смени цветовете на морето”, за 
да достигне до доверието на запалените 
„вощеници”.  

Ето защо всяко сравнение с херме-
тичност на езика е осъдено на провал, 
защото разговорът винаги е първо в себе 
си, като истина, която неизбежно дости-
га до читателя с отворени сетива. Поезия 
деликатна, без натрапване, без водене 
наникъде, нещо, което не е характерно 
за традициите в българското стихотвор-
чество, защото „когато розите на 
Андерсен танцуват в  залите на светли-
ната” и „две по две душите се събират”, 
разказът е много тих, „да не чуе ня-
кой/да се натъжи”. 

Универсалните ценности са любима 
територия в поетиката, но в същото вре-
ме те са с дълбоки корени от живота в 
тази страна, без всякаква насилствена 
концептуалност, без заиграване с „наци-
оналното”. Предполагам, че на мнозина 
ще се стори пресилено мнението ми, че 
стихосбирката идва, за да запълни една 
голяма празнота в българската поезия. 
Но в случая съм категоричен. 

Сега, при свечеряване, отварям тази 
книга, за да чуя осмия такт на тишината. 
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УСПЕХ В СОНЕТНАТА ФОРМА 
 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

С новата си стихосбирка „Сонети“ 
Маргарита Нешкова се представя пред 
читателите със стихове в една определе-
на стихотворна форма – сонети. 

Сонетите й се отличават със стегнат 
поетичен изказ, силна чувствителност, 
ярка образност и емоционална насите-
ност.       

Сонетът е една от най-трудните пое-
тични форми. Той не позволява словесно 
разточителство, многословие и безчувст-
вено съчинителство. Нешкова се е 
съобразила с тези изисквания и сполуки-
те й са безспорни.        

Основоположници на сонета в све-
товната поезия са италианските поети 
Данте и Петрарка през епохата на Въз-
раждането. Върхови постижения в 
сонета достига великият Шекспир. Те са 
преведени великолепно на български 
език от талантливите Валери Петров и 
Владимир Свинтила.    

Маргарита Нешкова е възприела из-
цяло именно Шекспировата поетична 
форма, която се състои от три карте-
на/куплета/ и завършващо двустишие. 
В това двустишие авторката много спо-
лучливо извежда основната идея на 
всяко стихотворение. 

В българската поезия най-издържани 
във всяко отношение са сонетите на 
Иван Вазов, Кирил Христов, Николай 
Лилиев, Димчо Дебелянов, Елисавета  
Багряна и др. 

Поздравяваме Маргарита Нешкова с 
безспорния  успех, който е постигнала с 
новата си книга, но нека читателят сам 
се убеди: 

 

ПРОЛЕТНИ НАДЕЖДИ 
 

Пчелен хор жужи в клонака,        
пеят птиците игриви 
и пътеките сънливи 
гонят самотата, мрака… 
 

Зелено, свежо из гората 
пъди зимната умора, 
порив буен на тревата 
поздравява птици, хора… 
 

Слънцето с лъчи гальовни 
навестява всичко живо, 
ручеите многословни 
пеят: всичко е красиво! 
 

Като изворче бълбука 
и надежда за сполука. 
 

ИСТИНА ИЛИ СЪН 
 

Ясна звездна нощ е тука.     
На вратата вятърът почука – 
скри се в старата лозница 
и притихна като птица… 
 

Нощта, косите си разплела, 
до звездния екран достигна. 
Запя щурец, светулка смела 
като падаща звезда намигна. 
 

Нощ е, а го няма мрака - 
скри се да поспи и той, 
знае – никои не го чака. 
Щурецът е сега герой… 
 

Истина или пък сън, 
но красиво, светло е навън! 
 

Да й пожелаем още много творчески 
достижения! 
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МИСИЯТА НА ТВОРЕЦА 
 

НАДЕЖДА РАДЕВА 
 

Вторият поетичен том „Водите на 
живота” на русенската поетеса Николи-
на Пенева събира 174 лирични творби, 
сравнително кратки като произведения 
(до три куплета или 14 стиха най-много), 
но богати на теми и емоционално съ-
държание, организирани в два раздела: 
„По горния път” и „Път към небето”.  

На фона на обемното творчество на 
авторката (зад гърба си има 45 издадени 
книги до този момент) настоящият том с 
поезия не изглежда така голям и може да 
се приеме като логично продължение на 
работата ѝ като пишещ човек.  

 

 
 

Картина на корицата: худ. Йорданка Нешева 
 

Защото процесът по създаването на 
лиричните текстове при Николина Пе-
нева е ежедневен, вдъхновението е 
неделим фактор от нейната същност на 
жена и творец. Със „светлината от Бог” 
тя се потапя дълбоко във водите на живо-

та, където всичко сътворено си заслужа-
ва да бъде облечено в стих и с 
чувствителността си на лирик не би мог-
ла да подмине. Така през призмата на 
поетичния образ изплуват обикновени, 
но свидни за духовния човек обекти, 
картини и възприятия от действител-
ността: сънят, утрото, градът, есента, 
лятото, домът, обкичен с цветя, вятърът, 
дъждът от перли, калаената луна, белите 
гълъби, родната къща, детството... 

Запазено място в сбирката има обра-
зът на жената-творец, в който ярко се 
припознава образът на самата авторка: 
„Аз със своите куплети, /що ги пиша у дома/ 
пръскам светлина...” или „Моите куплети 
дават туй, което друг не може”. Същност-
та на креативната личност е неразривно 
свързана с нейния Бог и тази позиция 
неколкократно е заявена: и като мисия в 
живота: „Стихове ще пиша до насита, за да 
хваля моя славен Бог”, и като признател-
ност, че именно Бог я е дарил с таланта, 
който има – светлината е „дар от моя 
Господ Бог” „и всичко сътворено с  ума и със 
сърцето – от Бога е дарено”, и не на пос-
ледно място като молитва: „моля се на Бог 
сърдечно”, „чувствам Божии ръце...” 

Николина Пенева изгражда образа на 
красивата, силна, горда и впечатляваща 
жена, така е в стихотворенията: „Жена с 
цвете”, „Лъвица в мрачния ден”, „Жена-
та пред огледалото”, „Аз и мъжете”, 
„Моята женска упоритост”, „Поетесата 
на Бог”, „Аз, модерната жена”, „Красота 
за хората”, „Жена – цветна есен”. Лири-
ческата ѝ героиня е зряла, осъзнала 
ценностите в живота: „Да пишеш стих е 
славно нещо!”(стих. „Тишина за сътворя-
ване на стих”), тя се храни с любов: 
„Няма аз да те оставя моя слънчева любов.” 
(стих. „Чрез любовта”) и признава ней-
ното величие: „Феномен си остава любовта 
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– най е нужна на света.” (стих. „Късна 
есен”) или „И луната ще се пръсне, ако 
няма тук любов, на земята...”(стих. „Лю-
бовта ще пребъде”). 

Забележителни са последните две 
стихотворения в книгата, озаглавени: 
„Моят златен стих” и „Господ ме избра”. 
В тях авторката изповядва своето верую в 
живота и обобщава идеите си, изказани в 
много други творби от поетичния том, а 
именно, че творчеството е доброта, то е 
дар както за пишещия, така и за четя-
щия, че Господ подкрепя човешките 
таланти и дава смисъла на живота въоб-
ще: 

 

„Всъщност аз съм много лична – 
Божия съм дъщеря! 
Поетеса съм обична. 
Мене Господ ме избра!” 
 

Жената поет изживява своя апотеоз в 
себеотдаването на лиричното слово, в 
изплитането на златния стих, както тя 
сама емоционално заявява и не оставя 
място за никакво колебание у читателя. 
Стих подир стих Николина Пенева ни 
води през водите на живота – „земните и 
вечни неща”, посочва ни неговите цен-
ности и ни изпълва с позитивизъм. И 
няма да сгрешим, ако кажем, че с изда-
ването на тази книга тя е изпълнила 
своята мисия на творец. 

 
Надежда Радева, филолог 

ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
 

155 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕ-
НИЕТО НА ЕДИН ДУХОВЕН 
АРИСТОКРАТ 

 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 
 

Пенчо Славейков е роден на 
27.04.1866 г. в гр. Трявна. Той е пети син 
на Петко Рачев Славейков и Ирина Рай-
кова – след Иван, Христо, Рачо и Райко. 
По-голяма от Пенчо е сестра му Донка, 
по-малка е Пенка. Опознал е страната 
със скитанията на своя баща: Стара За-
гора, Търново, Сливен, Казанлък, 
София. От 1881 г. до 1885 г. семейството 
му живее в Пловдив. Нещастен случай 
тук през 1883 г. (заспива на пързалката) 
принуждава подвижния, жизнерадостен 
немирник до края на живота си да се 
движи с бастун, да говори със затрудне-
ние, а дясната му ръка непрекъснато да 
трепери. От 1892 г. е студент по филосо-
фия в Лайпциг (Германия). Шестте 
години тук са време, през което усвоява 
и немската литература и култура. Него-
ви кумири са Гьоте и Хайне. Запознава се 
и със западноевропейската литература. 
Владее много езици, някои от които и 
писмено. 

След завръщането си от Германия, 
Пенчо Славейков е идеен и творчески 
ръководител на списание „Мисъл“, из-
давано от д-р Кр. Кръстев.  
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Бил е поддиректор и директор на 
Народната библиотека в София, а също 
така една година директор и на Народ-
ния театър. Член е на Българското 
книжовно дружество (учредено през 
1869 г. в гр. Браила – Румъния), преиме-
нувано през 1911 г. Българска академия 
на науките (БАН). Вярна негова спътни-
ца и другарка в живота е Мара Белчева. 

През 1888 г. е отпечатана дебютната 
му сбирка „Момини сълзи“. Стоян Ми-
хайловски се отзовава ласкаво за нея. А 
Иван Вазов пише от Одеса: „Аз прочетох 
с наслаждение „Момини сълзи“, дето 
блика струя от толкова нова, игрива и 
нежна поезия.“ Само че по-късно Пенчо 
Славейков ще се отрече от тези 54 песни, 
наречени от него „недъгавчета“. Той 
ненавижда понятията, направление 
„школа“. Гордият му творчески идеал е 
„свободен ум“ и „свободно сърце“. 

Титаничен е за художествено съвър-
шенство. Богат на мотиви и сюжети. И 
все пак своеобразно консервативен е той, 
модернистът, и в личния си бит. Работи 
всяка нощ на свещ. Газената лампа в 
стаята му светва, само когато има гости. 

През 90-те години на 19 век излизат 
още две негови книги: „Епически пес-
ни“, книга първа (1896) и „Блянове“, 
епически песни , книга втора (1898), плод 
на все по-задълбочен литературен 
труд. А през 1907 г. издава „Епически 
песни“ – подбор от посочените по-горе 
две книги.  

Тук той е тълкувател на чужди състо-
яния, на големи общочовешки 
проблеми. Търси отговор на мъчителни 
въпроси из сферата на човешката етич-
ност: „Цар Самуил“, „Змейново любе“, 
„Cis moll”, “Ралица“, „Коледари“, „Ми-
кел Анджело“, „Неразделни“... В 

лирическата сбирка „Сън за щастие“ 
(1907) той е тих. Преобладава задушевен 
копнеж несбъднати блянове: „Ни лъх не 
дъхва над полени“, „Капчици дъждов-
ни“, „Спи езерото“, „Докле е младост 
златно слънце грей“... 

През 1910 г. е отпечатана антологията 
„На острова на блажените“. Една ориги-
нална книга. Зрялата книга на Пенчо 
Славейков. Тук са включени: „Кулата 
край морето“, „Самоубиец“, „Сто дваде-
сет души“, „Псалом на поета“, 
„Катунари“... 

През 1911 г. излиза сборника с прево-
ди на Пенчо Славейков „Немски 
поети“. През същата година започва 
печатането (та чак до 1913 г.) на първите 
три части на „Кървава песен“. Трябва да 
посочим и неговите мистифицирани 
автопортрети. Автопортретът „Олаф ван 
Гелдерн“ е въведение към „Епически 
песни“, а очеркът „Иво Доля“ е включен 
в антологията „На острова на блажени-
те“. Писал е и много литературно-
критични статии. 

В очерка за своя най-близък двойник 
Иво Доля, Пенчо Славейков определя 
годината на смъртта си 1934 г., т.е., че ще 
живее през 20-ти век толкова, колкото и 
предишния век. За съжаление пророчес-
твото не се сбъдва. Умира на 28 май 1912 
година в Комо Брунате (Италия) на 46 
години. Погребали са го в църквата на 
селото, а през 1921 година (преди 100 
години!) костите му са преместени в 
София и погребани в софийските гро-
бища. А за най-подходящо заключение 
да цитираме думите на Пейо Яворов, 
изречени за Пенчо Славейков: „Трябва-
ше да го загубим, за да видим по 
отворената грамадна празнина, колко 
голям е бил той.“ 
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ПОЗИЦИЯ 
 

СРЕЩА С МУКТАНАНДА 
 

ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

Беше съвсем в началото на 80-те. Една 
моя курсистка ме покани да видя съби-
рането на почитатели на Муктананда в 
Лос Анжелис. Не бях виждал истински 
индуски гуру и приех с радост. 

В една огромна палатка бяха насяда-
ли – може би 4-5,000. В единия й край 
чакаше огромна опашка от почитатели –  
да бъдат благословени и лекувани. Моя-
та курсистка изглежда имаше „връзки” 
(навсякъде е така), защото ме заведе отп-
ред и пошушна нещо на преводачката 
на мъдреца. 

Муктананда веднага ме извика при 
себе си и ме запита кой ми е дал „the gift 
of healing” (да лекувам). Бях доста изне-
надан, тогава още не възприемах 
образователната психологическа работа 
със здрави хора за лечение. Отговорих 
му, че идвам от една малка, древна стра-
на, където на старобългарски думата за 
„ум” се родее със свещената индуска 
мантра „ом” (на старобългарски се пишe 
„оум”, но се е произнасяла, казах, като 
мантрата. ) 

Той кимна с глава одобрително, осо-
бено след като обясних, че България е на 
кръстопътя на Запад и Изток, и Север и 
Юг, в центъра на Балканите. 

Изглеждаше напълно удовлетворен, 
че мога да лекувам душите (странно, 
нали?). 

Вече си тръгвах, когато ме повика об-
ратно и ме попита какво може да 
направи той за мен. „Не знам, Баба, аз 

просто исках да Ви видя— не съм като 
всички тези хора, които се нуждаят от 
Вас.” 

Муктананда настоя. Замислих се, 
после се сетих. И го запитах: 

- Какво да правя, Баба: изнасям лек-
ции по света, курсове, практически 
семинари (workshops) – раздавам не 
толкова знания и техники, колкото ду-
шата, сърцето си…и ето, все ми забиват 
нож в гърба. Колкото си по въздействащ, 
толкова е по- сигурно, че ще те уязвят. 

Чакам отговора и си мисля: „Така, 
фокус-покус, факирът ще ми даде ня-
каква „техника”: я да обгърна този, 
който ме уязвява с въображаема бяла 
светлина, я нещо друго, пак от този род!” 

Ала Муктананда се усмихна замисле-
но и се обърна към преводачката да ми 
предаде: 

- Така ще бъде и занапред – по целия 
свят, където работите. Дарбата не Ви е 
дадена безвъзмездно. Заедно с нея Ви е 
дадена и болката. Едното е дадено с дру-
гото. 

- Как да се предпазя тогава? 
- Няма предпазване. Ще трябва да го 

приемете дълбоко в себе си … и със себе 
си. Друг път няма! Като неизбежност, но 
и като благодат… 

Тогава разбрах, че е истински гуру, не 
индуски факир. (Гуру означава духовен 
Учител, като Петър Дънов.) 

Много, много по- късно, на 66 години, 
вече като писател, разбрах, че тази болка 
е дадена за цял живот. Независимо дали 
си талантлив или не много (като мен, 
поета). 

Стига да си се врекъл на Него. Да 
вършиш Неговата работа – да помагаш, 
да лекуваш душите с това, което пишеш. 

Изглежда, че винаги е така. 
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ЗА ДУМИТЕ  
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

В памет на Й. Радичков 
 

- Искам думата....  
- И дума да не става... Че откъде накъ-

де?! Тук думата имат само признатите 
майстори на словото. Другите нямат 
думата.  

- ??? !!! 
 

Но, тъй като не разбирам от дума или 
защото по-точно трудно вземам от дума, 
продължавам. 

Впрочем, да вземеш, както и да ти да-
дат думата, макар че съвсем не е едно и 
също, все пак изразите имат и нещо об-
що, а то е, че и в двата случая това не е 
много разумно. Особено ако не можеш 
да изразиш някоя твоя „гениална” мисъл 
с думи прости. Не върви в такъв случай да 
си търсиш думите, камо ли, като не ги 
намираш и се ядосаш на опонента си,  да 
заявиш: „Нямам думи!” или още по-
нелепото: „Взе ми думите от устата!”. В 
съкровищницата на всеки език има думи 
за всяко нещо. Трябва само умело да си 
служиш с тях, а не да ти теглят думите с 
ченгел от устата. За теб тяхната употре-
ба трябва да е като детска игра... Апропо, 
играта на думи прави речта ни, сиреч 
„думите в действие”, цветиста, образна и 
духовита. Според философите тя дори 
разкрива самата същност на човека. До 
този извод достига в края на едно свое 
хитроумно изследване и Исак Паси, за-
давайки си преди това въпроса: „Homo 
ludens ли е човекът?” (Играещо същество 
ли е човекът? Или още: Лудуващо съ-
щество ли е той? Тук много интересна е 
връзката между лат. : „луденс” и луд, 

лудувам, лудетина, лудория и т.н., като 
последните имат общ корен и затова са 
думи от едно семейство!) И си отговаря 
положително. А думата на такъв учен 
безспорно тежи. Освен това думата му на 
две не става – категоричен е и няма място 
за възражения. Защото е дълбоко убеден в 
правотата на своите думи.  

Но не са само философите, които се 
вълнуват от употребата на думите. Све-
товноизвестни учени в различни 
области, като например забележителни-
ят норвежки криминолог Нилс Кристи, 
считат, че „думите са добро средство за 
прикриване на нашите деяния”. Според 
Кристи, използването на думата „клиент” 
за „лице, което подлежи на наказание”, 
на „обитател” вместо „затворник” или 
на „стая” вместо „килия” и т.н., е щадя-
що за потърпевшите, но и по-удобно за 
властите от системата на наказателното 
правосъдие, които налагайки своите, 
макар и справедливи, законосъобразни  
наказания, съзнателно (подчертано от 
автора Н.К.) причиняват страдание. За 
тях думите заместители са „словесен 
щит”. Същевременно е напълно разби-
раемо, че професорите по наказателно 
право не обичали да ги наричат „профе-
сори по правото за причиняване на 
страдание”. Виж върху какви неща раз-
съждават хората! Евала!  

 Да дадеш дума не е като да дадеш повод. 
Повод - като например за размисъл, си-
реч да си служиш мислено с думите. 
Между тях има съществена разлика. 
Поводът може да е за размисъл, но при 
някои люде може и да не е. Уви! Поводът 
може да е за кавги, за (не дай, боже!) оби-
ди или заплахи. Все с думи. Обидни думи, 
груби думи, грозни думи, мръсни думи, ру-
гатни, псувни. Майната му. А не може ли 
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просто да се каже: „Не ме интересува и 
не искам да зная”? Изглежда, не може. 
Споменатият израз е къде-къде по-
експресивен и кратък. При втория белег 
говорим за „икономия на речевите сред-
ства”. По-просто казано: пестим си 
думите. Прагматика. Но да си дойдем на 
думата... 

Да дадеш дума е да обещаеш, а обеща-
нието е като хвърления камък - връщане 
назад няма. Затова думата трябва да се 
държи здраво. И всеки, който държи 
(здраво) на думата си, е уважаван човек – 
на него може да се разчита. Казват, че 
дума дупка не прави, но ако думата е тежка 
като камък, не само дупка в сърцето ще 
направи, но и на парчета може да го 
разбие. Виж, добрата дума е по-друго 
нещо. Казано е : „Добрата дума железни 
врати отваря”. От нея и криле могат да 
ти поникнат. Чувстваш се окрилен. Си-
гурно затова още древните римляни са 
свързвали думите с летенето - …. (Verba 
volant) думите отлитат, но написаното 
остава (scripta manent), с основание твър-
дят те.   

Интересен феномен са сложните ду-
ми. Като думата изречение, най-дългата в 
българския език: Непротивоконститу-
ционствувателствувайте!  

Някои „изследователи” броят думите 
в него, а други – от колко букви е съста-
вено. Но все пак тук поне не стои 
въпросът за слятото, полуслятото или 
разделното писане на думата, който въп-
рос представлява трудност не само за 
зрелостници и кандидат-студенти, но и 
за много по-образовани люде, които си 
служат с думите. Въпросната българска 
дума е „целокупна” и „неделима” като 
самия народ! Поне засега. А сещате ли се 
за прелюбопитния израз „драсни-пални 

клечица", който езиковедът (и не само!) 
Иван Богоров, в стремежа си да запази 
„чистотата” на  българския език, се 
опитва да въведе, за да замени чуждата 
дума „кибрит"? Всички  знаем дали е 
успял в това си начинание, защото и 
днес ще чуем в магазина: „Един кибрит, 
моля!”, последвано от „Колко (ви дъл-
жа)?” и отговор: „Пет стотинки”. Това е 
може би единствената стока, чиято цена 
не е помръднала от преди „промените”. 
Устойчива е като самата дума. В същия 
дух е и най-новото „умотворение” (Не 
знам чие?! Може би на някой научен 
сътрудник от БАН!), което чух буквално 
преди няколко дни. То гласи: думата 
„уикенд” да бъде заменена  с „краесед-
мица”. Вероятно по модела и под 
влияние на „краесловие” (сричка или 
звук, който стои в края на думата)? Bonne 
chance!  

Но да не забравяме, че ставаше дума за 
сложните думи. Такива думи като : раз-
вейпрах,  

нехранимайка (-o),  
скубисвекърва,  
лайкучка, 
вадидуша, 
вариклечко,  
бутниколиба,  
паликъща,  
лапнимуха, лапнишаран,  
прескочикобила,  
стърчиопашка,  
кърпикожух,  
ритнитопка и др.под.  
 

Тези думи, освен че са съставени от 
две лексеми, от които първата е заповед-
на форма на глагола, срв. ритни-, бутни-, 
пали-, прескочи-, вари-, скуби-, лай-, стърчи-
, кърпи- и т.н., а с втората се назовава 
обектът, върху който ще бъде упражнена 
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агресията – -майка, -свекърва, -кучка, -
кобила, -муха, -шаран и пр., тези думи, 
написани слято (какъвто е правописът 
им!), означават нещо не чак дотам раз-
бираемо на пръв поглед. Колцина ще се 
сетят, че „вариклечко” е скъперник, „преско-
чикобила” е игра, а „кърпикожух” – цвете? 
Да не говорим за горките чужденци, ако 
им се наложи да учат несравнимия ни по 
своята красота и богатство език!  

И като отворихме дума за чужденците, 
се питам дали и как биха превели на 
съответния свой език нашата прекрасна 
поговорка: Думам ти дъще, сещай се снахо! 
Тук също има много прагматика и далеч 
преди американците да разработят тази 
езиковедска теория, очевидно българка-
та я е прилагала на практика. (Пък уж 
американците били първи във всяко 
нещо! Не думай!). Е, какво? Лошо ли е да 
изтъкна още едно достойнство на бъл-
гарката? – Не е! 

Та, ето как неусетно, от дума на дума, 
си дойдохме на думата – за думата. И пом-
нете ми думата, че може още много да се 
издума и за Ботевия в. „Дума на българс-
ките емигранти”, и за социалистическия 
в. „Дума”, но нека има и за друг път.    

Е, хайде. И ако има нещо, вземам си 
думите обратно!  

 
 

ЦЕЛТА НА ФИЛОСОФИЯТА 
 

ПЕТЪР ГЛАВЕЕВ 
 
„Истинската цел на философията е 

да създава не книги, а хора.“ Много ми 
харесва тази мисъл на немския философ 
Лудвиг Фойербах. Човекът, който се 
стреми към философско осмисляне на 
света – той се старае на първо място да 
бъде истински човек. Той търси смисъла 
на живота, стреми се да обогатява света 
все повече и повече и полага усилия да 
даде максималното от себе си за доброто 
на този свят. Той не толкова обича да 
чете книги, колкото прилага това, което 
знае като мъдрост, в живота си. 

Буквално преведено философия зна-
чи „любов към мъдростта“.  А мъдростта 
е наличие на одухотворен ум, тя е спо-
собността да се отделя зърното от 
плявата и да се дава точна преценка на 
това кое е добро и кое зло, кое е полезно 
и кое вредно. Мъдрият човек знае, че е 
роден преди всичко да дава, а след това 
да получава… Той е наясно с факта, че 
животът ни е ценен с нашия принос за 
доброто на другите, с всеотдайността ни 
и със силния ни устрем да разгърнем 
потенциала си за благото на нашите 
ближни. Всеки човек е уникален и при-
тежава специфични дарби и таланти, с 
които може да обогати света. И мъдрият, 
т. е. философски настроеният човек е 
напълно наясно с тази истина и той се 
стреми да развие всичките си качества за 
създаването на един по-добър свят.  

Философията цели да ни помогне да 
открием смисъла на живота. А смисълът 
на живота ни е да оставяме трайни следи 
след себе си – следи на доброта, следи на 
плодотворен и достойно изживян живот. 
Смисълът на живота е всеки ден да пра-
вим света едно по-добро място за 
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живеене – с дела, с усмивка, с благород-
ни жестове… За да получиш, трябва да 
дадеш. Много ми е болно, че хората все 
по-често говорят за печалби и все по-
малко за своя принос към света. Мисията 
и призванието в живота са все по-малко 
търсени, а стремежът към извличане на 
материална изгода от всичко е повсемес-
тен. Робството на вещите измества 
уважението към човека като духовно 
същество. А колко е прав Ерих Фром: 
„Не човекът, който има много, а човекът, 
който е много, представлява истински 
ощастливеният и осъзнал се човек!“. Да 
бъдеш истински човек означава да имаш 
високи морални принципи и да дейст-
ваш винаги така, че да не нарушаваш 
добруването на другите хора. Да бъдеш 
истински човек означава да обичаш да 
правиш добро от цялото си сърце. За 
това е призвана и философията – да 
възвръща любовта към мъдростта, към 
изконните ценности и към целта на чо-
вешкото съществуване. Тя е призвана да 
ни напомня, че сме длъжни постоянно 
да изграждаме човешкото в себе си – с 
всяка дума, с всяка постъпка, с всеки 
жест. Философията трябва и да ни вну-
шава, че знанието и нравствеността 
трябва да вървят ръка за ръка, защото 
„който върви напред в знание, а изостава 
в нравственост, се придвижва по-скоро 
назад, отколкото напред“ (според Арис-
тотел). Знанието без нравственост може 
да унищожи човечеството.  

Който обича мъдростта, той обича 
живота. Нека да обичаме мъдростта и да 
живеем достойно като даваме своя при-
нос за благото на този свят и оставяме 
трайни следи на добротворчество след 
себе си. Само така ще осмислим живота 
си…   

 

ЗАЩОТО 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 
*** 
Защото 
по душа си птица, 
нищо че ходиш по земята. 
 

*** 
Защото 
времето не може да се стигне,  
то винаги си е тук. 
 

*** 
Защото 
когато любовта те споходи - 
трябва да я хванеш. 
Може да е единствената! 
 

*** 
Защото 
трябва да даряваш само това, 
което прави другия щастлив. 
 

*** 
Защото, 
ако за някого не си другар, 
не му бъди и камък. 
 

*** 
Защото, 
ако имаш прекален излишък, 
губиш стойността на нещата. 
 

*** 
Защото 
нещата трябва да се оценяват 
преди да ги изгубиш. 
 

*** 
Защото 
животът е или усилие 
или вдъхновение. 
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ФИЛОСОФИЯ  

НА ИЗКУСТВОТО 
 

АПЕВА – НОВАТА  
ЛИТЕРАТУРНА ФОРМА 
 

ЖИВОДАР ДУШКОВ 
 

Създадена е в Унгария. За неин баща 
е признат българинът Тодор А. Симео-
нов. Първото впечатление от срещата с 
апева е: липсата на заглавие и необи-
чайната форма („пирамида“ по 
описанието в унгарските сайтове, „ел-

хичка“ – по мое определение).  
И двете словесни обяснения имат ос-

нование, понеже 15-сричковите думи на 
апевата са разположени в 5 стиха един 
под друг, като се спазва низходящата 
подредба. Най-горе е дума, състояща се 
от 1 сричка, под нея – дума или думи 
общо с 2 срички, на третия ред сричките 
са 3 (независимо от броя на думите) и 
т.н., т.е. с нарастване броя на редовете 
нараства и броят на сричките в думата. 

За апева могат да се намерят сведения 
предимно на унгарски език – в Уикипе-
дия и в унгарски сайтове и печатни 
издания, а от март 2021 г. вече има ин-
формация и на български език. Апеви от 
български автори могат да се прочетат 
на страницата „Апева, моя любов“ във 
Фейсбук, а и в сборника „Апева 2020“, в 
който са събрани няколко стотици про-
изведения на наши сънародници на 
различна възраст.  

Сред членовете на групата „Апева, 
моя любов“ популяризирах не само свои 
апеви, но и размислите си относно тази 
поетическа форма. Всъщност основната 

част от стиховете ми в книгата ми „Пое-
зия. Апева“ се знае от читателите на 
Фейкбук, а споделените с тях мисли пос-
лужиха като основа на статия, посветена 
за апевата. Намирам апевата за предиз-
викателство, понеже с малко думи и без 
насочващо заглавие се изказва интересна 
мисъл, създава се картина, на читателите 
се предава заложената от автора идея, 
асоциация...  

Тази кратка поетическа форма изиск-
ва лаконичност на изразните средства, 
компактност, стегнатост на изказа и пр., 
без от това да пострада съдържателната 
страна или емоционалното въздействие 
на творбата. 

Любопитно е наличието на разно-
видности на апева, посочени в унгарски 
източници. Едни от тях са  апева от 5 
думи и апева от 15 думи. Експерименти-
рах в тази насока и в книгата включих 
„Храм, черква...“ и „Скат. Ствол...“. Дру-
ги разновидности са „гласна апева“ (Вж. 
„И извън играта...), „апева на лицето 
(подобна на акростиха)“ (Вж. „Виж: меч-
ти като рояк...“, „Да, аз съм...“, „Жар има 
в душата...“,), „огледална апева“, „па-
линдром апева“ и др.  

Съчетаването на две и повече апеви 
се определя като „букет на апева", „апе-
ва-стихотворение", „поема в апева“, 
„песен в апева“ (Вж. „С връх нежен...“, 
„Тя, нежна, звънлива...“).  

Съвсем естествено е да има и „апева-
автопортрет“  (Вж. „Нос. Уста...“) и „апе-
ва-автобиография“ (Вж. „А аз съм...“, „Не 
коря Съдбата...“), както и това, че редом 
с „класическата“ апева може да същест-
вува и „обърната апева“, при която най-
горният ред е от 5 срички, вторият е от 4 
и т.н. Дори преценявам, че нейното съз-
даване е по-трудно, понеже последният 
ред е дума само от една сричка, а той е 
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финалът... По асоциация я наричам 
„пумпал“ (Вж. „Как от дъгата...“, „Ци-
гулка плаче...“).  

Интересно е съчетанието  между 
„класическата“ апева и „обърнатата апе-
ва“. В един случай то наподобява 
„шишарка“ (Вж. „Днес точно...“, „Мрак 
покри земята...“), а в друг – „пясъчен 
часовник“ (Вж. „Пълна, луната...“,  „Стоя 
на брега...“). За мен комбинирането на 
няколко апеви, независимо какъв тип са 
те – „шишарка“ или  „пясъчен часов-
ник“, може да носи названието 
„гирлянди от апеви“ (Вж. „Ой, моя изго-
ро...“,  „Теб много обичам...“).  

Дълбоко съм убеден, че независимо 
своята млада възраст, апевата има бъде-
ще! 

апева от 5 думи: 
 

~~~ 

Храм. 
Черква. 
Джамия. 

Синагога. 
Територия. 

 
апева от 15 думи: 

 

~~~ 

Скат. 
Ствол. Стар. 

Слух. Смут. Сеч. 
Сам. Сляп. Смел. Спор. 

Стрес. Страх. Стон. Смърт. Скръб. 
 

гласна апева: 
 

~~~ 

И 
извън 
играта 

известността 
изява има! 

апева на лицето (подобна на акростиха): 
 

~~~ 
 

Виж: 
мечти 

за любов 
като рояк 

свили са гнездо. 
 

~~~ 
 

Да, 
аз съм 

рицарят, 
който тебе 

обича докрай! 
 

~~~ 
 

Жар 
има 

в душата, 
която все 

обича силно. 
 

огледална апева: 
 

~~~ 

Пей, 
сърце, 

не спирай! 
За мойта скръб 

разкажи навред!!! 
Разкажи навред 
за мойта скръб! 

Не спирай, 
сърце! 
Пей! 

 
апева-стихотворение: 

 

~~~ 

С връх 
нежен, 

уж крехък, 
земната твърд 
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кокиче руши. 
Аз 

също 
стремя се 

в твърди души 
път да намеря. 

 

~~~ 

Тя: 
нежна, 

звънлива, 
обземаща... 
Поезията. 

Тя: 
бойка, 

зовяща, 
тържествена... 

Поезията. 
Тя: 

скръбна, 
горестна, 

разтърсваща... 
Поезията. 

 
апева-автопортрет: 

 

~~~ 

Нос. 
Уста. 

Мустаци. 
Автопортрет 
си нарисувах! 

   
апева-автобиография: 

 

~~~ 

А 
аз съм 

мечтател, 
поет-лирик, 

несмел романтик... 
 

~~~ 
 

Не 
коря 

Съдбата! 
Аз съм този, 

който решава! 
 

обърната апева: 
 

~~~ 
 

Как от дъгата 
цвят да взема? 

Сама ти 
дъга 
си! 

 

~~~ 
 

Цигулка плаче... 
Притихнал е 

салонът. 
Звучи 
Григ. 

 
„шишарка“: 

  
~~~ 

Днес 
точно 

ти би ли 
заминала 

далеко от мен? 
Дори без „Сбогом“... 

Като птица, 
държана 
в клетка 
в май... 

 

~~~ 

Мрак 
покри 
земята. 
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Прозорците 
живнаха в града. 

Тъй фантастични 
по стените 
пролазват 

сенки. 
Нощ. 

 
„пясъчен часовник“: 

 

~~~ 

Пълна, луната, 
зад облаци 

скрила е 
своя 
лик. 
Лъч 

звезден 
чертае 

за мечтите 
път в тъмнината! 

 

 ~~~ 

Стоя на брега. 
Песен чувам 

в прибоя, 
носещ 
шум. 
Лъч 

блесна 
внезапно: 

в мислите си 
чух твойто „Ела!“ 

 
„гирлянди от апеви“: 

 

~~~ 

– Ой, 
моя 

изгоро – 
с вежди-гайтан, 

със стан – топола... 
Погубиха ме 

твои о́чи: 

истински 
кинжал 

са. 
 

– Ой, 
лудо 

и младо, 
за теб мисля... 
Китка поиска, 
вода напи ми... 

Дума дадох 
да бъда 

твоя 
аз! 

 

~~~ 

Теб 
много 

обичам! 
И звездите 

над нас го твърдят. 
И вятърът тих 

го разнася 
по света 
навред. 

А 
ти 

до мен 
се свиваш 

доверчиво – 
като гълъбче, 

трептящо от студ, 
намерило 
спокоен 
приют 

тук, 
при 

мене, 
любима, - 
във моята 

прегръдка-гнездо. 
 
„Апева. Поезия“, автор Живодар Душков 
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ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  
 

ГРАНИЧНОТО ИЗКУСТВО 
 

ВЪЛШЕБСТВА 
 

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА  
 

Всеки уважаващ себе си луд учен още 
от малък задължително трябва да е 
гръмнал поне един компютър, или да е 
бръкнал в някой контакт , търсейки от-
говора на вечния въпрос – защо точно 42, 
или просто защото от малък си е шемет. 
За целта се мотае я с някоя вълшебна 
маша, я с някой тостер, чудейки се къде 
точно да ги включи, за да замери ско-
ростта на вятъра от север умножена по 
24,7 или просто от любопитство. 

И така, изчислявайки времето в което 
мравката ще извлачи половин кучешка 
гранула от стъпалата, сиреч точка А до 
мравуняка, считайте точка Б, плюс ко-
личеството дъжд от седем сутринта до 
три следобед, умножено по броя на ох-
лювите в един квадратен метър, той има 
вероятност да преизчисли координатите 
на деня в който ще изобрети най-накрая 
летящата кола, която майка му с най-
голямо нетърпение чака за да дразни 
обикновените шофьори по задръствани-
ята на някой мегаполис. На тази рисунка 
нашият млад учен току що е открил 
машата… 

 

31 май, 2021   
 

На Калоян с обич от майка му, за Де-
ня на детето и Празника на Лудите 
учени, който е всеки ден… 

… и на всички, които се чувстват Деца 
и Луди учени… 

 
 

Коко и вълшебната маша – худ. Валентина 
Григорова 

 

Бележка под линия:   
Ако някой попита защо да е вълшебна 

тази маша, веднага ще ви отговоря – защото 
в ръцете на всеки луд учен и най-простата 
маша става вълшебна. Тази например не 
може да къдри, но пуска зелени и жълти 
светкавици, пише като пирограф, ако малко 
по-дълго задържите бутона, готви боб чорба, 
пере чорапи, пише домашни, а в определени 
дни от месеца може да се ползва и като бас 
китара. Като цяло много предназначения 
има, стига да откриете контакта в който 
да я включите. Ето това е най-тежката 
задача – кой от всичките контакти на све-
та задейства вълшебните свойства на 
машата. Или поне на тази. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2021 

 

102 

 

КОМЕНТАРИ 
 

КРАТКИ ЕСЕТА – 3 
 

ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

РАФАЕЛО САНЦИО 
 

/6 април 1483 – 6 април 1520/ 
 

На 6 април (1483 - 1520) се ражда и 
умира Рафаело. 

Един от най- големите гении на Рене-
сансовата живопис. 

За краткият, изпълнен с много страст 
и великолепни творби, жизнен път, над-
минаващ по популярност в даден 
момент Микеланджело Буанароти и 
Леонардо да Винчи, Рафаело Санцио 
оставя огромно живописно наследство. 

Погребан е в римския Пантеон. След 
смъртта му неговият съвременник Бембо 
пише следния епитаф, който е изписан 
над гробницата му: „Тук лежи Рафаел, 
от когото Природата се опасяваше, че ще 
бъде победена и която умря заедно с 
него“. 

Великолепно описание за този, от ко-
гото Природата се опасяваше, че ще я 
надмине в гения си! 

Роден и умрял в един и същ ден на 
месеца, 6 април, съвсем загадъчно и сим-
волично. 

След нас остават, изглежда, само 
творби, които са се докоснали до вечно-
то, до Божественото... 

Линията на Рафаело Санцио е толко-
ва чиста и контрастна цветово, че 
подведе Енгр, водещия художник майс-
тор в началото на 19 век да помисли, че 
Рафаело рисува и след това полага бои-
те, докато Ренесансовият гений всъщ-

ност живописва чрез боите, така замисля 
всичко изначално. 

 

 
 

Сикстинската мадона, 1512-1513 г. 
 

В първата половина на 19 век, във 
Франция се очертаха две противостоящи 
направления и школи в живописта – 
тази на Енгр и другата на Дьолакроа, 
направлението на динамика и експре-
сия (както в композиция и движения, 
така и в особено драматичните цветове). 

Ето го едно от основните влияния 
върху по-късната живопис на пост-
импресионизма, пламтящата живопис 
на Винсент Ван Гог. 

Що се касае до Рафаело, в избраната 
картина, намираме всички компоненти 
и конфигурации на зрелия Ренесанс. 

Но геният на художника отива отвъд 
спираловидното движение и динамичен 
баланс. Рафаело създава едновременно 
комплексна и максимално изчистена  
фигурална и цветова композиция. 
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Не можем да се наситим на богатст-
вото от тонове и меки контрасти. 
Колкото и пъти да се връщаме към кар-
тината – отново и отново откриваме 
нови елементи и нюанси. Можем само да 
я съзерцаваме и да се опиваме... да отк-
риваме нови, незабелязани неща и пак 
да съзерцаваме, това което в метода 
AOLIA (Accelerated OptimaLearning in 
Art) наричаме „танца на перцепцията, 
танц на възприятието”. 

 

ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ 
 

/1528 – 20 април 1588/ 
 

Забележителна картина! 
 

 
 

Покръстването на Мария Магдалена, 1547-48 г. 
 

Обърнете внимание, моля, на някол-
ко компонента: 

1. При цялата си усложненост, във 
фигуралната композиция няма нищо 
претрупано. 

И което е още по-великолепно: от-
делните фигури са в позиционно 
движение една към друга – така се създа-
ва усещането за цялостен и едва ли не 
„непрекъснат“ динамизъм. Нещо, което 
по-късния Барок, та дори и Рембранд не 
успява да постигне. 

2. Вижте тези чудни цветове – Паоло 
Веронезе е прочут с тях. Можем да ги 
съзрем както в някои от Венецианските 
храмове, така и особено в Националната 
Галерия в Лондон. 

И нещо свръх забележително, на кое-
то съм се възхищавал при всичките си 
изследвания: като че ли самите цветове 
се „врязват” почти графично в съзнани-
ето като форма. Никой друг не успява да 
постигне тази илюзия, никой от Венеци-
анската школа – нито колосът Тициан, 
нито Джорджоне, нито дори Тинторето, 
при когото графичния ефект се постига 
по коренно различен начин. А чистотата 
на линията при Веронезе, напомня мал-
ко Рафаело – само че при него отсъства 
графичния, врязващ се ефект. 

Тази чистота на линията, както и жес-
товете на отделните фигури ще 
повлияят по-късно на Маниеристите от 
групата на Бронзино, не на тези от гру-
пата на Пармиджианино – разликата в 
двете групи е показателна. 

Какъв изключителен майстор е Веро-
незе – във всяко отношение! 

 
Из „Методология на изящните изкуства”, 

2021, автор проф. Иван Бързаков 
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НА ФОКУС 
 

В настоящия брой на „Картини с ду-
ми и багри” отново представяме двама 
автори в рубриката „На фокус” – доку-
менталистът и поет Тодор Билчев и 
архитектът и майстор на мозаечното 
изкуство проф. Илия Илиев. 

Защо?  
Тази пролет календарът отброява и за 

двамата годишнини, които дават повод 
за равносметка на изминатия жизнен и 
творчески път. През април Тодор Билчев 
навърши 65 години, а през май Илия 
Илиев изпълни деветото си десетиле-
тие... 

И все пак, защо? 
Тодор Билчев е най-издаваният автор 

на издателство gabriell-e-lit – пет негови 
печатни книги излязоха с нашата марка 
през 2020 г. и три само за първото полу-
годие на настоящата година; той е и 
много активен автор и гост редактор на 
списание „Картини с думи и багри”... Да 
бъде нашият избор за рубриката логич-
но следва от историята на развитието на 
платформа ни за литература и изкуство.  

А Илия Илиев?  
Е, защото... Неговите мозайки не 

просто илюстрират и украсяват четири 
от петте тома със сентенции на Цонка 
Великова, озаглавени „Защото”, както и 
поетичния сборник „Канари“, а и смис-
лово-емоционално ги допълват... Защото 
– читателят потъва в неясно-доловимите 
графично-геометрични импресии от 
камък, стъкло и природни материали, 
събрани от твореца в картини, чиято 
дълбочина дава отправна равнина за 
скок и полет на фантазията, отпуска 
сетивата, релаксира въображението и 
изостря мисълта. 

С удоволствие чета и препрочитам 
сентенциите на Цонка Великова, с ра-
дост ги споделям с читателите на 
списанието, и всеки път откривам нови 
смисли, нови пластове на разсъждения и 
житейски ситуации, на нравствени опо-
ри и съзерцание. 

Новият, пети том на „Защото”, в кой-
то словесната мъдрост отново е в сим-
биоза с мозаечните видения на проф. 
Илия Илиев, издаден по повод неговата 
деветдесета годишнина, ме провокира да 
представим и този нестандартен творец. 

 

ИЛИЯ ИЛИЕВ 
 

БИОГРАФИЯ 
 

 
 

Проф. Илия Илиев – майстор на мо-
заечното изкуство, член учредител на 
Международната асоциация за съвре-
менна мозайка (AIMC) със седалище 
Равена, професор по стенопис и дълго-
годишен преподавател в Националната 
художествена академия, ръководител на 
катедра „Стенопис“ (1990). 

Роден в Бургас, остава завинаги свър-
зан чрез творчеството си с морето и 
природата, архитект по образование, 
търси вдъхновение в красотата на гео-
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метричната форма. Стихията на хаоса и 
подредеността на симетрията раждат 
неговата мозаечната техника. Той изпол-
зва мрамор, гранит, камък, стъкло 
(моделирано от него), както и различни 
природни форми, „обработени“ от вре-
мето и морето. Живее, работи и твори в 
София. 

Житейски път в години: 13.05.1931 – 
Роден в град Бургас; 1949 – 1954 – Завър-
шва архитектура в София, България; 
1955 – 1959 – Работи като архитект-
проектант в Бургас; 1959 – 1966 – Студент 
в специалност  „Стенопис“ в Национал-
на художествена академия – София, при 
проф. Георги Богданов; 1966 – 1967 – 
Специализира в ателието на Жорж Пат-
рикс – Париж, Франция; 1969 – 
Преподавател по композиция в НХА – 
София; 1970 – Едномесечен творчески 
престой във Финландия; 1985 – Доцент в 
НХА – София; 1989 – Член - учредител 
на AIMC (Международна организация 
на съвременните мозаици) – Равена, 
Италия; 1990 – Професор в НХА – Со-
фия, ръководител на специалност 
„Стенопис“; 1991 – Гостуващ професор в 
Южно Илинойски Университет SIU  – 
САЩ. 

Самостоятелни изложби и междуна-
родни участия: 1987 – Самостоятелна 
изложба „Мозайки и пластики“ – София; 
1991 – Самостоятелна изложба „Мозай-
ки“ в SIU, САЩ; 1996 – Участие в 
мозаечна изложба – Александрия, Еги-
пет; 2000 – Участие в мозаечна изложба – 
Равена, Италия; 2003 – Участие в излож-
бата „Данте“ – Равена, Италия; 2003 – 
Самостоятелна изложба в галерия Ста-
мен Григоров – София; 2004 – 
Самостоятелна изложба в галерия Жорж 
Трак – Пловдив, България; 2004 – Самос-
тоятелна изложба в галерия „Неси“ – 
Бургас, България; 2004 – Участие в пос-

тер на конгреса на AIMC във Виктория, 
Бразилия; 2006 – Участие в постер и мо-
зайка на конгреса на AIMC в Скопие, 
Македония; 2007 – Самостоятелна из-
ложба в галерия Сезони – София; 2007 – 
Участие в мозаечни изложби в Пирот, 
Враня и Белград с група „Аметист“ – 
Сърбия; 2007 – Участие в мозаечна из-
ложба „Мали формат“ с група 
„Аметист“ – Белград, Сърбия; 2008 – 
Участие в мозаечна изложба в Ексетер – 
Великобритания; 2008 – Участие в моза-
ечна изложба „Мали формат“ с група 
„Аметист“ – Белград, Сърбия; 2009 – 
Втора международна изложба на модер-
ната мозайка – Москва, музей „Щусев“; 
2009 – Участие в мозаечна изложба в 
Ексетер – Великобритания; 2009 – Учас-
тие в първи международен фестивал на 
съвременната мозайка – Равена, Италия; 
2009 – Участие в мозаечна изложба „Ма-
ли формат“ с група „Аметист“ – 
Белград, Сърбия; 2010 – Участие в моза-
ечна изложба в Ексетер – 
Великобритания; 2010 – Самостоятелна 
изложба в Шартр – Франция 

От 1967 г. досега проф. Илия Илиев е 
участвал във всички национални излож-
би на приложните изкуства, както и на 
тези от секция „стенопис“. 

Повече от 80 негови творби са реали-
зирани в архитектурното пространство. 
Значителна част от кавалетните му 
творби са в Националната галерия и 
частни колекции в България, САЩ, 
Франция, Холандия, Русия, Япония, 
Германия, Гърция, Унгария, Македония, 
Сърбия, Великобритания. 

Участия в интернационални симпо-
зиуми и конгреси: 1985 – Симпозиум по 
монументални изкуства „Сенеж“ – Мос-
ква, Русия; 2000 – Участие в VI конгрес на 
AIMC – Равена, Италия; 2006 – Участие в 
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IX конгрес на AIMC – Скопие, Македо-
ния. 

Интересен щрих към тази поредица 
от изяви е фактът, че снимки на негови 
мозайки украсяват кориците на между-
народни издания, посветени на 
развитието на това визуално изкуство и 
събрали между страниците си творби на 
най-изявените майстори на мозайката в 
света. 

Награди: 1987 – Национална награда 
за приложни изкуства „Иван Пенков“; 
1990 – Орден „Кирил и Методий“; 2005 – 
Награда на Съюза на българските ху-
дожници – два месеца престой в Париж; 
2006 – Награда на съюза на архитектите 
и художниците в България „Изкуство на 
социалната среда“; 2010 – Награда 
„Златно перо“ за принос в българската 
култура. 

Проф. Илиев има и сериозен принос 
в разработката и използването на петоъ-
гълните фигури при паркетиране на 
подове на сгради. Идеите му са изложе-
ни в книгата „Паркетиращи конвексни 
петоъгълници“ на издателство „Архи-
мед“. 

По повод 24 май 2021 г. е награден от 
министерство на културата с огърлие 
„Златен век“, грамота за изключителен 
принос в развитието и утвърждаването 
на българската култура и национална 
идентичност. 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 

„Мозайката е пъзел. Пъзел в самата 
технология. Преди всичко човек има 
някаква идея, започвайки от материала, 
който използва. Върху този основен пъ-
зел изгражда творбата си. Самият 
материал вече ми подсказва в процеса на 
работа къде, какво да променя. Той 
просто ме води“… 

Това споделя проф. Илия Илиев за 
своето изкуство. 

Тук ще представим три цикъла. Пър-
вият е отзвук от юбилейната му изложба, 
експонирана през ноември 2015 г. в га-
лерия „Академия” на НХА. Избрах 
втория от неговата страница във фейс-
бук, а третият е „Защото” и съдържа 
мозайки и сентенции от едноименните 
сборници. 
 

ИЗЛОЖБА „АКАДЕМИЯ” – 
2015 

 

Когато човек иска да научи нещо по-
вече за проф. Илия Илиев и протегне 
очи към неизчерпаемата световна мрежа, 
не може да пропусне публикациите за 
неговата юбилейна изложба от 2015 г., 
състояла се в зала „Академия“ на НХА. 

И тези четири мозаечни пана не мо-
гат да бъдат отминати… 

Първото – един вързоп от камъчета, 
стегнати от телена мрежа – като оковано 
сърце, като душа в клетка… 
 

 
 
Следва – една изящна декорация – 

две парчета, стремящи се да създадат 
единно цяло, но все така оставащи от-
делности, като близнаци… 
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Изхвърлени рапани на брега… въл-
ните ги заливат и всяка ги вкопава все 
по-дълбоко в пясъка, все по-дълбоко, 
докато се вкаменят и онемеят като части 
на първичната скала, онази, от която 
пясъкът се ражда… или – която някога 
ще изградят… 

 

 
 

За да достигнем до напълно изкуст-
вената /като изкуство, като изкусно, като 
изкушение/ структура на последното 
пано – кристализирало стъкло в естест-
вени нюанси на кафяво, червено, зелено 
и сивкаво… Онова, което може да бъде 
видяно като букет цветя, или като въоб-
ражение… 

 

 
 

ФЕЙСБУК 2021 
 

Последвах художника и във фейсбук, 
пространството… което все повече се 
превръща от място за виртуално общу-
ване и споделяне в основен източник на 
официална информация, а и във всемо-
гъща медия. 

Представените по-долу пана са спо-
делени на страницата на проф. Илия 
Илиев от д-р Свилен Георгиев.  
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Феерията от цветове и форми говори 
без думи… 

Защото… Както споделя Цонка Вели-
кова, когато човек е изправен пред 
творба на Илия Илиев вижда само кра-
сота – красота, която няма нужда от 
разбиране и разум, една космическа 
енергия, която носи щастие… 

 

 

И ни се иска да потъваме все по-
дълбоко в спиралата на медитативното 
съзерцание, в разтварящото сетивата 
спокойствие, в което очите усещат досега 
и аромата на материала, изграждащ 
структурата на мозайките. 

И точно тогава, когато започваме да 
чуваме пукота на цветовете и вкуса на 
излъчената нагнетена енергия, разбира-
ме, че нещо липсва на плоското 
изображение, залепнало за листа, или 
потънало в монитора. Защото истинска-
та стойност на мозаечното изкуство, 
пълното богатство на творбите на проф. 
Илиев, могат да се осъзнаят само при 
директно общуване с тях.  

 

   

Подобно на скулптура, те имат своето 
трето измерение, и то е толкова по-
значимо за цялото, колкото по-
многобройни са фрагментите, които го 
изграждат, защото всеки един от тях има 
своя обем, своето място, спрямо остана-
лите, своята пластичност…  

Така стигаме до една интересна ста-
тия на Пенчо Добрев – „Степени на 
пластичната активност в мозайките на 
Илия Илиев”, публикувана в сп. „Изкус-
тво и критика“, том 2, брой 1/2021, 
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издание на НХА, на която ще цитираме 
само резюмето: „В творчеството на Илия 
Илиев мозайката заема специално място по 
обем и значение.  

Една от нейните отличителни черти е 
добре изразената ѝ пластичност. В стати-
ята е направен обзор на някои от неговите 
мозайки от гледна точка на съдържанието 
на изразни средства на пластиката и релефа 
в тях. Те са включени в класификационна 
схема според степените на тяхната плас-
тична активност. 

В случая терминът „пластичност“ е 
използван главно в тесния смисъл, в който 
не е свързан с фотографията, живописта, 
дигиталните образи и по принцип с двуиз-
мерната илюзорност, а по-скоро с формите 
от материал, техните динамични харак-
теристики в триизмерното физическо 
пространство, както и с възможността да 
бъдат възприемани по различен начин според 
промените в ъгъла на наблюдение и осветле-
ние.  

Тъй като основният разглеждан проблем 
е свързан с взаимодействията на мозайката 
с релефа и триизмерната пластика, нарас-
тването на значението и активността на 
формите в нея е разгледано като нарастване 
на пластичната ѝ активност.” 

 

 

 
 

Защото, триизмерността на мозаеч-
ното пано дава на сетивата още една 
възможност за съприкосновение с изоб-
ражението - все едно дали абстрактната 
разхвърляност на едно видение, или 
намерената подреденост на една тради-
ционна естетика…  
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ЗАЩОТО... 
 

 
 

Защото 
най-смъртоносна 
е самотата между двама 
 

 
 

Защото 
духовната крачка 
сменя посоката. 

 
 

Защото 
посрещнат от другата страна 
залезът е изгрев. 
 
 

***  
Защото 
от преглътнатите думи 
можеш да се почувстваш сит. 
 

 
 

Защото –  
достойнството държи 
гръбнака изправен. 
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Защото… 
Най-бързо остарява 
ненаучилият се да обича човек. 
 

 
 

Защото… 
След времето на кратките почести, 
героите са обречени на завист и самота. 
 

 

Защото 
душата трупа богатство в беда – 
щастието я прави ленива. 
 

 
 

Защото  
неподравнение пътеки 
държат съзнанието будно. 
 

 
 

Защото 
любовта трябва да дарява свобода, 
а не да поставя в робство. 
 

из „Защото“ - II, III, автор Цонка Великова, 
художествени мозайки проф. Илия Илиев, изд. 
Архимед, С., 2017, 2019 
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ТОДОР БИЛЧЕВ 
БИОГРАФИЯ 

 

 
 

Тодор Билчев е роден на 18.04.1956 г. 
в Русе. 

Завършва „Българска филология” във 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 
1981 г. От 1986 г. до днес работи в Дър-
жавен архив – Русе.  

Автор е на документални и истори-
чески, книги, между които „Филип Тотю 
– личност, дейност, документи” – 1990; 
„An Eastern orthodox Communitu During 
the Tansimat (Dokuments froma Register of 
the Bulgarien Sosietu in Ruse. 1860 – 1872). 
Източноправославната общност по вре-
ме на Танзимата (Документи от 
регистрите на Българската община в 
Русе. 1860 – 1872 г.)” – Токио, 1997; „Заха-
ри Стоянов – редактор и издател” – 1999; 
„Иваница Ангелов Иванов – съзаклятник 
и банкер. Биографичен очерк.” -  2002; 
„Обретенският духовен хранител. 75 г. 
читалище “Хр. Ботев” – с. Обретеник, 
Русенско” – 2003; „Батин” – 2003; „Обре-
тенският храм на просветата. 135 г. 
училище „П. Р. Славейков” – с. Обрете-
ник, Русенско” – 2005; „Епископ Андрей 

Велички – митрополит Андрей Нюйорк-
ски. 1928 – 1972 г.” -  2007; „Варненски и 
Преславски Симеон. Биография.” -  2007; 
„55 г. Държавен архив – Русе (юбилеен 
сборник).” – 2007; „Добруджа и Ньойс-
кият договор. 1917 – 1919 г.” – 2009; 
„Обретенският духовен храм „Света 
Троица”” – 2010; „Поп Дошо” – 2010; 
„Хранител на памет и дух. 60 г. ДА – 
Русе” – 2012 „Духовни спомени. Иван 
Коларов. Кънчо Бакалов” – 2014;  „Цанка 
Илиева – спомен и реалност за Обрете-
ник” – 2014; „Горно Абланово” – 2014, 
научни издания „Русе в стари снимки, 
документи и портрети” и „150 г. Русенс-
ка община – юбилейна изложба”. През 
2017 г. издава документалния сборник 
„Старозагорски митрополит Павел. 
Дневници. (1919 – 1940 г.) документал-
ния сборник „Поборникът Иваница 
Ангелов Иванов – писма, спомени, до-
кументи (1863 - 1939)” 

Публикувал е над 100 научни съоб-
щения, над 2000 научнопопулярни 
статии в специализирани научни изда-
ния, местни и централни вестници и 
списания. 

Освен документалист, Тодор Билчев е 
вдъхновен и много успешен поет.  

Негови стихотворения са публикува-
ни във вестниците „Дунавска правда”, 
„Любородие”, „Златаришки пламък”, 
„Форум”, „Дума”, „Ретро”, „Трета въз-
раст”, „Минаха години”, „Клуб 100”, 
„Златна възраст”, „Стършел”, сп. „Брод”, 
„Издател”, литературните сборници на 
русенския клон на Съюза на свободните 
писатели „Крайречни гласове” – 2017 г. и 
„Молитва” – 2018 г., алманах „Нова бъл-
гарска литература” – 2017 и 2018 г., 
антология на ССП „Графити” – 2018 г. и 
др. Носител е на престижни литератур-
ни награди.  
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Избран за почетен гражданин на Бо-
рово на 5.09.2014 г. заради книгите му за 
Г. Абланово, Батин и Обретеник и във 
връзка с 30-годишнината от обявяването 
на Борово за град. Избран за почетен 
член на читалище „Канев – Пробуда 
1924” на 30.10.2014 г. за книгата му за Г. 
Абланово и по повод 90-годишнината на 
читалището и на читалище „Хр. Ботев” – 
с. Обретеник, Русенско на 3.09.2018 г. във 
връзка с 90-годишнината на читалището 
и за цялостния му принос за културното 
въздигане на селото.  

През 2015 г. издава първата си стихос-
бирка „Есенна жътва”. През 2016-17 г. 
следват „Празниците на Духа”, „Свет-
лина в душата ми погледна”,  
„Прашинки от Безкрая”, „Тъга по веч-
ност ” и  „С обич, Дух и тъга”, а през 2018 
г. „Слепите очи на тъмнината” и “Бара-
банът на живота”. Продуктивността му 
не спада и през 2019 г. „Жажда за полет”, 
“Къде си Господи, когато…” и „Във веч-
ността на Ада”. 

През 2020 г. излиза дванадесетата му 
стихосбирка „Отвъд болката и красота-
та”, първата със знака на издателство 
gabriell-e-lit. Тринадесетата, „В мраз кри-
ле за полет”, е рецензирана от Габриела 
Цанева /изд. на ССП/, както и следва-
щите три „Календар за Вечността”, 
„Светата троица човек” и „Водопой за 
кръвопийци”, отново издадени от които 
също са издадени от gabriell-e-lit. През 
2020 г. Тодор Билчев осъществява чрез 
нашето издателство второ, преработено 
и допълнено издание на документалната 
книга „Поп Дошо”, с което общият брой 
на издадените му книги стана 82. 

Още първите седмици на 2021 г. но-
сят на Тодор Билчев още две сти-
хосбирки – „Пепел от дъга“ и „Целувка-
та на небесата“, а преди края на 

полугодието несекващото творческо 
вдъхновение на автора се увенча с още 
една поетична книга – „На незабравата 
зовът“. 

Нашите читатели вече четат в аванс и 
стихотворения, които без съмнение ще 
станат сърцевината на нови проекти. 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 

Като издател и редактор, писала съм 
много за поезията на Тодор Билчев и 
мога да кажа, че той е един от най-
продуктивните автори, които познавам, 
и без съмнение, автор с широки творчес-
ки търсения, както в областта на 
документалистиката, така и в областта 
на изящната словесност. След, вече седем 
публикувани от издателство gabriell-e-lit 
негови стихосбирки и една документал-
на книга, се изкушавам да заявя, че 
познавам неговата вътрешна стихия и 
начин на писане...  

Но – той винаги успява да ме изнена-
да.  

Така се случи още в началото на поз-
нанството ни, когато през есента на 2019 
г. ми изпрати свой пътепис, озаглавен 
„По стъпките на Ботев“ /публикуван със 
съкращения в онлайн изданието на брой 
4/2019/, в който, освен обичайните за 
жанра впечатления, вълнения и описа-
ния на места, хора и случки, 
изобилстваше с препратки към истори-
чески събития и документални 
източници и… поезия. И тъй като тази 
година се навършват 146 години от ги-
белта на Ботев, ще си позволя да 
цитирам част от този пътепис, стихотво-
рението:  
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ПРЕД КЪЩАТА НА БОТЕВ ВЪВ БРАИЛА 
 

Пред къщата на Ботев съм, в Браила. 
Пред мястото, където тя е би/ла. 
Сред непознати хора, в край далечен, 
пред саможертвата на подвиг вечен. 
На словото със огнените думи 
младеж реди слова като куршуми. 
И литват към родината робиня, 
за нея, в смърт юнашка, да загинат. 
Един след друг тук хъшове минават. 
На огън, като словото, те стават. 
А Странджата пак в хана си ги сбира. 
И жив е Ботев вечно, не умира. 
Пред паметника днес, смирен застанал, 
съзирам подвига му, Вечност станал. 
А над Браила, с облаците бели, 
слова свободни, виждам,…полетели!… 
 

То стана част и от най-новата пое-
тична книга на автора, сборникът с 
епическа поезия „На незабравата зовът“. 

 Така се случи, когато получих в на-
чалото на април тези негови: 

 

АФОРИЗМИ И ЕПИГРАМИ 
 

*** 
Всичките независими  
и… хрисими. 
 

*** 
Пак ни употребиха и…  
се скриха. 
 

*** 
Макар победите им пирови да бяха, 
с народна кръв обилно пак ги те поляха. 
 

БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН - 1 
 

По смъртност и по бедност първа –  
България е пак последна. 
 

БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН - 2 
 

България най-болна и…най-доволна. 
Винаги избира…когото подозира. 

БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН - 3 
 

Българинът се ваксинира,  
дори…и когато избира. 

СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ 
 

От пандемия се появиха.  
Във пандемия се скриха. 
Против нея, уж, се биха. 
И… във изборите победиха. 
 

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА 
 

Всички в изборите обявиха 
себе си за явен победител. 
Че последни са, пък, обясниха - 
те народен са обединител.  
 

БЕЗСМЪРТИЯ 
 

*** 
От родната, китна градина 
само политик не се спомина. 
 

*** 
В милата ни, в нашата родина, 
единствена смъртта не загина. 
 

*** 
А в любимата ни България, 
вече животът е лотария. 
 

Изненада ме и в началото на юни, ко-
гато получих две стихотворения, посве-
тени на любимото му куче... И не защото 
не съм чела други стихове на Билчев, 
вдъхновени от животни, а защото тук 
емоцията е болезнено-наситена. 

 

НА БОЖКО 
 

НА КУЧЕТО УСМИВКАТА ПРОЩАЛНА 
 

Той цял живот, завързан за синджира, 
любов от всеки иска да намира. 
За къшей хляб да клани се не спира. 
Но в края пак по кучешки умира. 
 

Затуй, прозрял човешката ни тайна, 
напсува той човеците на майна. 
И в утрин някаква, така омайна, 
с усмивка литна към звезда незнайна. 

 

ЛЮБОВ УБИЕЦ Е НА САМОТАТА 
 

Отиваш си. И никой не те чака. 
Завръщаш се. И пак си сам отново. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 2/2021 

 

115 

 

Една светулка само там във мрака 
да ти покаже нов път е готова. 
 

И тръгваш със надежда ти след нея. 
Спасение от самотата дириш. 
Но как от нея слънце да изгрее, 
щом мрак е тя родена да раздира? 
 

А трябва слънце ярко самотата 
с лъчите си душите да огрее. 
Тогава само мрака светлината 
с любов да го убие ще успее. 
 

Но, може би най-неочакваното за мен 
бе участието му в сборника „Българска 
апева – 2020“.  

И не защото не очаквах той да експе-
риментира с… Апева – една нова 
поетична форма, която по своята крат-
кост може да се съизмерва само с хайку, 
но за разлика от съвременното разбира-
не за хайку, апевата, като ново-
прохождаща литературна идея, държи 
на своя формализъм, макар в неговите 
рамки да съществува впечатляващо мно-
гообразие. 

 

ФАРЪТ АПЕВА 
 

Фар 
един 

в морето, 
сред вълните, 

като лъч блести 
~~~ 
Той 

на нас 
ни дава 

светлината, 
но от земята. 

~~~ 
Не, 
не е 

бил слънце. 
Ала свети 

и в душите ни. 

ГОСТУВА НИ 
 

ГАСТРОЛ 
 

БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ 
 

ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА 
 

Денят на победата 
 

 
 

фотоархив 9-ти май 
 

стар радиоприемник 
на всички честоти 
военни маршове  
 

ръждиви хризантеми 
върху мраморна плоча 
протягам ръце да те прегърна 
 

войнишко гробище 
кръстовете наклонени  
в една посока 
 

76 години от края на Войната 
хлапе приземява хартиени самолети 
след дългия им полет 
 

Ден на победата 
препрочитам историята 
издълбана върху мраморни плочи 
 

гробищен парк 
малчуган се сражава 
с невидими врагове 
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безименна костница 
деца играят на криеница 
в хладните ниши...  
 

9-ти май 
тихият марш 
на Безсмъртния полк 
 

Възпоменание – 
навивам стария часовник 
на татко... 
 

ЦАНКА ШИШКОВА 
 

Бумерангът на Времето 
 

върнато писмо... 
в прозорчето на плика 
името на мама 
 

(Under the Basho – Modern Haiku 2019) 
 

сълзи 
върху билета 
дълъг полет 
 

(Stardust Haiku, Issue 47, 2020) 
 

завръщане 
звънът на чановете 
под покрива 
 

(THF Haiku Dialogue, March 24, 2021) 
 

наследство – 
ръкописни писма 
в резбована кутия 
 

(Mainichi, Haiku in English: Best of 2016) 
 

заледена улица... 
мекото докосване 
на маминия шал  
 

(THF Haiku Dialogue, August 19, 2020) 
аромат 
на сладко от смокини 
отново у дома 
 

(Asahi Haikuist Network Dec. 20, 2019) 
 

разсъмване 
в ледените висулки 
цветни дъги 
 

(Under the Basho 2019 – Modern Haiku) 
 

вятърни камбанки... 
звуците 
на моето детство 
 

(Stardust Haiku Issue 36, 2019) 
 

вишнев цвят в посивели коси 
възрастна двойка 
танцува в парка 
 

(DailyHaiga 16 July 2017) 
 

дъга 
колко е кратко 
детството ни 
 

(NHK WORLD – JAPAN, Sept. 2017) 
 

ИВАНКА ПАВЛОВА 
 

Вишнева омая 
(Светът, видян по японски) 

 

Стройна сакура 
в копринена одежда –  
почти принцеса. 
 

Вдъхновение, 
облечено в розово – 
сън на художник. 
 

Цъфнала вишна –  
розов ухаещ воал. 
Пролетта е булка! 
 

Любовен копнеж – 
закичи ме вишната 
с обещание. 
 

Вишна. 
Загръща двамата влюбени 
с розови мечти. 
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Вишнево дърво –  
облак от цвят.  
Под него количка с бебе. 
 
Цвете с камбанки. 
Нежното послание 
не отзвучава... 
 
Сиво врабче 
изчурулика сред вишните. 
Стана денят ми цветен! 
 

Слънчеви ласки. 
Старата вишна 
в бяла премяна. 
 

Килим от цветя. 
Босоногата пролет 
пръска аромат. 
 

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА 
 

В очакване на лятото 
 

стара кратунка 
пълна със семе 
разклащам я до ухото си 
 
вишневи цветчета 
откъсвам последните от тях 
вместо вятъра 
 
дъждовни дни... 
всички размазани торни червеи, 
които видях  
 
безкрайно маково поле 
бурята го подминава 
като на магия 
 

лъскава шарена ябълка 
с едно наранено място 
колко ли ще тежи на кантара? 
 

голяма пластмасова Загорка 
изпита до половина 
аурата на зеленото 
 

в магазина за бижута 
неудържимо ме привлича 
ягодка от полимерна глина 
 

диамантен дискотечен глобус 
върти се като луд 
като болката ми 
 

от вълнолома чувам 
тръбата на лайнер 
двама си шушнат в мъглата 
 

спря да кука кукувицата 
тази нощ слушам  
само щурците 
 

последният мак на поляната 
калинка разперва крила 

 
Безкрайност –  

калиграфия на Венелина Петкова 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

Звезди 
 

моята звезда... 
между изгрева и залеза – 
към нови мечти 
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мост от звезди 
промисъл небесен 
към ново начало 
 

звездно небе 
здрачът прибягва 
пред моята сянка 
 

звезден пръстен... 
вратата на времето 
пропуска мечти 
 

нощно небе 
звезди пътуват 
към утрешния ден 
 

душите ни  
смела проекция 
в Млечния път 
 

стръмни върхове – 
изкачват се по-високо 
от звездите 
 

Млечният път... 
колко светлинни години 
ме делят от теб 
 

съзвездие блести 
Вселената кодира 
ново начало 
 

далечни светове 
пътека от звезди 
ме води към тях 
 

пълнолуние... 
сенки пътуват 
към звездите 
 

звезди догарят... 
танцуват две по две 
на нощния небосвод 
 

звездопад... 
нашите думи бавно 
угасват в нощта 

 

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА 
 

Лятна ваканция 
 

урок по пеене  
котешко мяукане 
довършва песента  
 

мъгла  
дръпвам завесата 
с цвят на лято  
 

диря в небето  
след хвърчилото  
тичат деца  
 

пуст бряг  
на дъното на лодката  
един остарял гларус  
 

слънчеви зайчета  
по разголения гръб – 
игра на светлосенки  
 

лятна ваканция  
домашният любимец спи  
в ученическата чанта 
 

скрити дворове  
неусетно разкривам  
малките им тайни  
 

под дъгата  
малчугани рисуват  
цветове на голото дърво 
 

силен вятър  
подскачат на масата  
пластмасовите чаши  
 

сладоледено фламбе  
парят устните  
след първия допир 
 

бакшиш в монети  
келнерът със замах  
почиства масата 
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ЕЛИСАВЕТА ШАПКАРЕВА 
 

Щрих от сезони 
 

птичи песни 
подранила пролет 
в късната зима 
 

пролетни облаци 
светло небе 
в тъмнината 
 

пролетна луна 
сянката на котката –  
по-тънка 
 

пролетен дъждец 
воланите на роклята  
се изправят 
 

летен гороцвет 
пролетта още 
не си е отишла 
 

слънчеви зайчета 
засега лятото 
е само спомен 
 

миналото лято 
плисъкът на морето 
все същият 
 

отлитат птици 
вратите на лятото 
се затварят 
 

за една пролет 
заменям цяло лято 
... че и есента... 
 

есенно листо 
от дървото до земята  
два сезона 
 

пресен сняг 
валят върху него 
есенни листа 
 

Подбор на текстовете: Зорница Харизанова 

СПИСАНИЕ paradigma 
 

АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ  
ДУХ, ДУША И ТЯЛО 

 

Искам да започна с уговорката, че те-
зи три неща образуват човека. Изхождам 
от идеята за тяхното съществуване без да 
мога реално да докажа всяко поотделно. 
Че тялото съществува е общоприето, но 
науката спира дотам, следователно е 
доста възможно да имаме разминавания 
с мнозинството относно другите две. 
Въпреки това ще направя опит да опи-
ша, макар накратко и бегло, същността 
на трите. 

 

 
 

Дух, душа и тяло, илюстрация Мая Панова 
 

Тялото е доста осезаемо. Човекът има 
поне мозък и нервна система, с които да 
възприема заобикалящия го свят. Тялото 
диша, храни се, движи се, дразни се, 
произвежда хормони, изпитва нужди – 
все материални неща, измерими и дока-
зуеми. Материята е натрапчива, не 
можем да избягаме от нея, сетивата ни 
постоянно я търсят, не издържат без 
възприятие, без стимулация; без тези 
неща тялото обезателно полудява и за-
почва да прави всякакви неща, само и 
само за да изпита нещо. То е ограничено 
от своята биология – има граници, които 
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са непреодолими, някои неща са просто 
такива. Човек изпитва много трудности в 
това сам да контролира прищевките на 
тялото си, въпреки че за някои неща 
лесно бива „дресиран“. Тялото е реали-
зация в света, материята се набива 
толкова на очи, че на практика е неиз-
бежна. В голяма степен тялото ни 
снабдява с идеи – виждаме неща, те съз-
дават асоциации и се пораждат мисли. 
То ни дава и възможност да ги споделяме 
с другите около нас. 

В Духа се раждат и съдържат всички-
те вярвания и постулати, на които човек 
се обляга. Животът на всеки един човек 
се осмисля от духа му, там са най-
висшите идеали, които личността държи 
в себе си, най-висшето благо, за което 
човек може да има собствена представа. 
Именно за тези идеали човек си казва 
„Това е, което трябва да бъда, но не съм, 
понеже физически не мога“. Следова-
телно съществуват несъответствие и 
разрив между желанията на духа и тези 
на тялото, между това, което би трябвало 
да е, и това, което е („е“ в смисъл на реа-
лизация във физическия свят). Духът е 
вечната частица в човека, затова и от 
религиозна гледна точка на човека е 
нужна само вяра, за да отиде в Рая; по-
неже човек не може изцяло да подчини 
материалното (тялото) на волята си, 
иначе не би имал нужда от вяра. А ако 
духът на човек искрено вярва в дадено 
нещо, тялото винаги ще последва. Духът 
е връзката с безкрайното и в последствие 
се сливат, когато той се „възнесе“. 

Душата е общуването между безк-
райното и краткотрайното, между духа 
и тялото. Техните противоречия се раз-
нищват именно там. Духът може да 
влияе на тялото, както и тялото – на ду-
ха. Ако вярвам, че човекът е добър по 

природа, ще му имам доверие по под-
разбиране и този мой принцип ще 
ръководи много мои житейски решения. 
Ако съм отраснал под влиянието на да-
дена култура, е много по-вероятно да 
приема нейните принципи и нейния 
бог, отколкото да тръгна да преоткривам 
нови такива. Затова и в душата си човек 
прави самите избори. Грубо казано там 
са му представени две гледни точки, 
между които е принуден често да изби-
ра; това е средната земя. Е, разбира се, че 
в избора дали да си напишеш домашно-
то с черна или синя химикалка не 
присъства голям сблъсък между вечното 
и крайното, тук става въпрос за избор на 
база предпочитания на характера, от-
колкото борба на идеали. Така че не, 
няма нужда да ставаме роби на това пос-
тоянно да премисляме нещата. 

Чрез взаимодействието между мета-
физичното и физичното в душата на 
човека се формира неговата същност; 
ние сме наведнъж и духовни, и матери-
ални създания. Без нашето тяло или 
някакво осъществяване в света, ние бих-
ме били просто идея или идеал, която 
някой друг, който има тяло, да осъщест-
ви/въплъти. Без дух ние не бихме могли 
да направим нищо смислено в света, тъй 
като не бихме могли дори да дефинира-
ме понятието „смислено“ за себе си, тъй 
като то предполага вярата в съществува-
нето на смисъл и стойност на нещата. 
Без душа човек не би имал способността 
да бъде повлиян от висшите стремежи 
на духа, би бил бездушен и безжизнен. 

Трите едновременно изграждат същ-
ността на човека, той не е конкретно 
само едното или другото. Има размина-
ване между духа и тялото, в следствие и 
чести конфликти в душата, защото не 
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сме всезнаещи и всеможещи; затова и 
Триединството е само едно. 

Три в едно! 
 

ДЕНИС МИЛАНОВ  
ГРАЖДАНИНЪТ НА СВЕТА 

 

Глобализъм. Глобализация. Гражда-
нин на Света. Трите етапа на създаване 
на един нов свят, през които хората на 
XX и XXI в. преминават. От изграждане-
то на единна световна икономика, през 
смесването на различните култури и 
езици, до понятието „Гражданин на 
Света“. Връщайки се назад в миналото, 
ще разберем, че описаната последова-
телност на процесите не е винаги тази – 
тя е само „хронология“ на начина, по 
който светът е изглеждал, изглежда или 
ще изглежда. Няма спор за това кога 
започват тези „процеси“ – ако човек само 
спомене Втората световна война, то той 
не би сгрешил. Всички събития през XX 
в. по един или друг начин допринасят за 
появата и развитието на глобализацията. 
„Светът е моята страна!“ е било изречено 
още през 1948 г. от Гари Дейвис. Във 
времена на войни и омраза. Въпросът е 
кой е днешният и какъв ще е бъдещият 
образ на Гражданина на Света – човек, 
борещ се за мир; прагматик, търсещ фи-
нансовата изгода; защитник на 
свободата… Представеният долу текст 
ни разказва историята на един друг 
Гражданин на Света, роден и живял само 
в XXI в. Един нов Гари Дейвис, който 
обаче отстоява друго. Целта не е само да 
видим новата гледна точка, а да предпо-
ложим какъв би бил погледът на идните 
поколения. Дали така би изглеждало 
бъдещето? Дали това е единственият път 
на хората? Един текст за предстоящото, 
такова, каквото зависи и се определя от 

нас днес, и което може да бъде промене-
но. Един текст на езика на глобализма. 

02.04.2042.  
Somewhere. 
Mr. Theodosius Williams Chong. For 

short, TWC. He is a man, but in his ID 
human is the only provided description. 
Nationality – The World. Date of birth – 
01.01.2020. Eyes – Brown. Height – 180. 
Mother language – N/A. Address – N/A. 
Personal No – 0000000001. 

Theodosius is the first one in the world 
who became a World Citizen. Many others 
followed him. Approximately 5 billion 
people. However, 4 billion of the 
population decided to continue using 
words such as German, Russian, English, 
Chinese, Greek, Spanish, etc. What is more, 
Americans did not approve of the new 
conception and argued that American and 
TWC are synonyms, as well as that the 
world citizenship was born in 1776. 
Nevertheless, TWC may have lots in 
common with the American life 
philosophy, but it does not pretend to be 
the same thing, it is just an expected 
consequence. Well, it could be one more 
incentive people to start fighting with each 
other, or at least to build up another “wall” 
between their countries, cultures, lives. 

TWC – Theodosius Williams Chong. 
TWC – The World Citizen. Everyone gets 
confused when asks him what this 
abbreviation stands for – Theodosius’ own 
name or his citizen status. However, it is 
significant to go beyond the visible and the 
physical appearance, which makes the first 
impression on us; we have to focus on the 
psychological one. It is our main priority to 
try to understand what made TWC abjure 
his home, country and language. What is 
more, did he really do it? Was he capable of 
telling his mother ‘I am your son, and that is 
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all. I do not regard anything related to you 
as mine. Anything.’ Most people would call 
him ‘a fool’. Then what is the problem? 
What is actually the problem per se? Let us 
see. 

 

КРИСТИЯН КЮРКЧИЕВ 
ЕСЕННО КОКИЧЕ 

I 
Седя аз в зала голяма 
и гледам в нея пиано: 
лъскаво, 
малко, 
кафяво, 
с малки клавиши – 
и бели, 
и черни, 
и с нежни чукчета верни 
готово бе то за своя свирач. 
Но до него, в светлината бледна 
видях аз не свирач, а чудовище черно, 
един великан от стомана, 
с ръце като чукове, 
с очи, черни като машинно масло. 
Човек би се питал веднага: 
„Що е туй същество?“  

II 
Пианото го чакаше смирено 
със малките си клавиши, 
с нежните чукчета, 
завършващи най-накрая сякаш със пухчета, 
с опнати струни,  
готови за звън, 
да бъдат събудени от дълбокия сън. 
Исполинът до него седи като пън – 
груб, 
висок, 
дебел, 
изпънат като пуяк, 
червен като домат, 
космат, 
брадат.  

III 
Той почна да бие клавиши с ръце 
и натискаше яко сякаш няма сърце. 

„Горкото пиано!“ казах си аз, 
но вместо то да викне с глас, 
да даде някакъв предсмъртен стон, 
напротив, 
то даде най-хубав и нежен тон! 
И започна то своята мелодия, 
но тя не бе някоя весела пародия, 
а тъжна история разказваше то, 
пълна със състрадание към сторено зло. 
И аз гледам ням и с почуда 
и сърцето мое бие в полуда, 
удивен как така са се наредили нещата 
и в тази случка има ли пръст съдбата? 
Как тъй жална и хубостна песен 
излиза от ръце великански 
и от поглед бесен? 
Как такова некрасиво създание 
е способно да изсвири така състрадание 
към случка нам чужда 
и в сърца ни да пробужда 
любов, омраза и скръб?  

 IV 
О философи! О вий подлеци! 
Какви сте лъжци безутешни! 
Аз цял живот чета от вас 
и се уча от мисли грешни, 
че само красиво – красиво може да прави 
и то е обект на естетика, 
на морал, 
на етика! 
Лъжливи са и литературните критици, 
същински са те еретици, 
защото не могат да обяснят тази ситуация 
ни с гротеска, ни с анжамбман, ни с градация! 
Как тъй толкова грубоват човек 
 може нас да ни държи нащрек ? 
Как машината прави изкуство? 
Звярът нима може да твори? 
Умислен аз в тези размисли затварям очи…  

V 
А върху пияното исполинът блъска с ръце тежащи тон, 
а то горкото не издава дори тъжен стон, 
напротив, 
то продължава своята тъжна песен – 
за паднали листа, 
за закъсняла есен, 
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за нежно момиче, 
същинско есенно кокиче, 
чуждо за свои 
и чуждо за чужди, 
нямащо в своя живот нито капка надежда. 
Сърцето ѝ нежно среща сърца от стомана – 
ни радост, ни песен в нейни живот няма. 
И даже и птичките с чуруликане я съжаляват, 
и даже дърветата я с листа я поздравяват, 
и хората за нея бяха зверове, 
а зверовете се държаха с нея като, че ли са хора. 
И момичето един ден избяга в гората, 
и подслониха го растенията от тъмата, 
и зверовете го бранеха от неприятели, 
от зли хора и други човекопредатели 
и тъй то заживяло щастливо – 
сред красиви цветя и то бе красиво, 
сред дивата гора и то бе диво!  

VI 
И пиaното тъй жално пее своята песен, 
а исполинът над него натиска го бесен 
и изведнъж 
музиката спря, 
свърши се! 
И исполинът се изправи и поклони се 
и от плясканията на публиката душата му стома-
нена напи се, 
а в залата се мяркаха ревящи, сополиви лица – 
от най-големите мъже 
до най малките деца 
и великанът кротко си тръгна, полека, 
и на лицето му бе изписана усмивка мека, 
че музиката му свърши, престана, 
но тъжната история в нас остана 
и изпълни ни с мъка и тъга, 
сърцето ни сви се сякаш бе ударено с кама 
и досетихме се ние за нашите стоманени сърца, 
и как нашето всеобщо отчуждение 
бе изпратило това момиче в забвение! 
Яд ни хвана пък сега, 
защото момичето в своята нищета 
бе намерило най-ценното, най-сакралното 
от всичките неща! 
А именно – пълното щастие 
и хармонията със света…  
 

МАРИЯ КАСИЯ ПЕТРОВА 
ДОБРОТО НЯМА НУЖДА  
ОТ ТОЛЕРАНТНОСТ 

 

В последно време темата за толерант-
ността е изключително актуална в 
медийното пространство. Тя е застъпена 
и в редица социални проекти и програ-
ми. Опитът тя да се култивира във 
всички сфери на обществения живот, в 
повечето случаи доста настъпателно и 
агресивно, превръща толерантността в 
идеология, с която не можеш да не се 
съобразиш или да не приемеш. Пара-
доксално е, че днес толерантността се 
налага особено нетолерантно. Не можеш 
по отношение на нея да имаш друго 
мнение от това, което се тиражира. То-
лерантността обикновено се представя 
като панацея; като форма за цивилизо-
ваност срещу вроденото ни варварство 
или лошо възпитание. 

Какво обаче наистина означава дума-
та толерантност? Тя идва от латинския 
глагол tolero, който означава „понасям“, 
„издържам“, „претърпявам“. Според 
някои философски речници тя може да 
се прояви като „акт на снизходителност 
или като акт на търпимост“. 

„В биологията и медицината с тази 
дума се описва липсата на реакция от 
имунната система срещу вредни за ор-
ганизма вещества или вируси“ 
(Wikipedia). Или казано с други думи - 
загуба на чувствителност за чуждите и 
вредните за организма неща; загуба на 
инстинкт за самосъхранение. 

Бих искала да приведа думите на 
съвременния полски режисьор и сцена-
рист Кшищоф Зануси, който нарича 
толерантността „една “сива зона”, в коя-
то няма място за разграничаване между 
добро и зло". Според мен толерантност-
та в повечето случаи изразява нашето 
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безразличие и отказ да поемем отговор-
ност за света около нас. Тя е своеобразно 
алиби за нашата индиферентност и бе-
зотговорност. „Не ме интересува какво 
правят останалите, стига аз да мога да 
правя това, което искам.“ За жалост така-
ва е масовата нагласа и разбиране на 
толерантността. 

Можем ли - и още по-важно - трябва 
ли да бъдем толерантни към всякакви 
безумия и извращения?! Можем ли да 
бъдем толерантни към нетолерантност-
та?! Моят отговор е - еднозначно не! За 
мен толерантността, разбирана като 
търпимост към безсмислието, пошлостта 
и безвкусицата, е проява на лош вкус, 
или изобщо липса на такъв. Не можем да 
останем неутрални пред злото, патоло-
гията и престъплението. Някой веднага 
би казал, че „за вкусове не се спори“, но 
аз смятам, също като Николас Гомес Да-
вила, че „именно за вкусове трябва да се 
спори - всичко останало е второстепен-
но“. Вкусовете не са нещо субективно. 
Разговорът за вкусовете е всъщност раз-
говор за едни или други ценности. 

Не се ли прави опит чрез толерант-
ността да се обезценят вековни ценности 
и традиции, издържали проверката на 
времето?! Не се ли прави опит те да се 
подменят и да се наложат нови съмни-
телни такива?! Според мен именно това 
се случва в нашето общество. Нещо по-
вече – днес наблюдаваме диктат с 
обратен знак и посока. Диктат, упражня-
ван от различни малцинствени групи 
към мнозинството, което в повечето слу-
чаи трябва да се чувства виновно за 
своята „праволинейност“, “назаднича-
вост” и “тесногръдие”. Този „диктат на 
общественото мнение“ е в пълен ход 
днес. 

Моето мнение е, че: „Доброто няма 
нужда от толерантност” (Кшищоф Зану-
си). От толерантност има нужда само 
злото. 

 

МАРИН-КОНСТАНТИН ПАЛАТОВ 
ВЕК ВЪВ ВАКУУМ 

1. Фанфари в космоса (пролог) 
 

Скелет пропит издува тромпет! 
Ама как въобще някой би могъл да бъде възпет 
от скелета без жалост, без дихание, 
от самата Смърт? Скелет в метални доспехи, 
скелет без благоухание 
левитира в пустошта на черния космос… 
И надува ли, надува – 
но звук ни един не се чува, 
скелетът знае, че това е изгубен, загубен, погубен 
епос…  

2. Царят на маймуните 
 

Царят на маймуните изкачва Вселенското дърво, 
дом на цялото племе, 
приют за хиледи примати. Изкачва го, носейки 
цялото бреме, 
вече на върха извиква (бясна врява!), 
чува неговия триумф цялата дъбрава. 
С пяна на устата, Царят най-сетне отмества пог-
лед, 
досега бе гледал само надолу, само назад, бе се 
радвал на своето завоевание. 
И що за изглед? 
Надолу – само мрак и отчаяние… 
А настрани? Звук, далечен, 
от него се почувства изведнъж привлечен. 
Но някак този звук е тъй празничен и тъй гробовен, 
тъй безграничен и тъй лъжовен… 
Шепот: (СКЕЛЕТЪТ ГО ЗОВЕ!) 

3. Възнесение 
 

После осъзнава! Бе царувал цяла вечност, бе 
скачал и викал, 
бе се борил, 
а сега – всичко бе съсипал. 
Всичко бе затрил. 
Нима изкачването на Вселенското дърво не бе 
най-значимото нещо, 
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което бе постигнал? Но прозрение бе ли получил 
накрая? Вещо 
същество не бе се почувствал. Не усети истинска 
победа. Само умора! 
А мракът се разстила все повече и повече, 
докато той стои на върха цял век вече 
на тази космогонична флора. 
После осъзнава! Той е причината за таз тъма, 
той засенчва Слънцето – неговите съмнения 
потопяват племето му в ледени вълнения… 
Няма да го позволи! Сваля короната си и я хвърля 
надолу… 
Царят надава нов рев, рев на отчаяние… 
„Все някой ще намери полза от таз пуста корона!?“ 
… рев на прозрение! … … … 
Царят на Маймуните сваля тленния, плътски 
плащ от гърба си – остава само гол образ, 
само кости и мускули. Пареща маса без обвивка – 
тъй открит 
и крехък, но всъщност по-твърд от елмаз. 
Около него всичко става бяло – бе достигнал нова 
равнина на съществуване… 
Последвал ли бе глухите фанфари на тромпета 
гибелен? Не помнеше такъв, не помнеше нищо 
въобще. 
А образът, той не е приматски – той е човешки! 
До крака му има малко стръкче зеленина – 
чудно изглежда то, някак мъртвешки, 
единствено сред белотата, всичко друго е тишина 
– 
хиляди гласове го викат, но той не може да ги 
възприеме… 

4. Истерия и отражения (епилог) 
 

Опомних се трудно… След миг се намерих пред 
отворен прозорец… Крещяща жена 
в далечината, кучешки лай, слаба светлина… 
Отразява се всичко в отсрещната сграда. 
Само глухият шепот на Скелета пронизва моето 
тяло, не, съзнание 
с тръпка зла. 
Въздух в дробовете – въздишка след това. 
Спокойствие! Вечно е това изгнание… 
 

МИНА МИШЕВА 
ТЕЖЕСТТА НА ГОВОРА 
 

Дали лъжата е винаги към себе си? 
За да си отговорим на този въпрос, 

трябва да разберем същината на лъжата 
и процеса, в който се изявява. 

Когато лъжем, имаме желанието да 
премълчим. 

Да премълчим нещо, за да не нара-
ним друг или себе си. Изговаряйки я се 
чувстваме длъжни да почувстваме и по-
вярваме. 

Винаги ли е било така? Винаги ли 
значението и смисъла сме извличали от 
думите и чувствата, скрити в тях и нас? 

Ако това е реалност, тогава защо ис-
тината си проличава в действията, 
респективно лъжата се изпарява при 
бъденето? 

Защото действието не е достатъчно 
само по себе си, за да може вярата да се 
трансформира в битийности, да се слее с 
цялостта ни такава, каквато я изповяд-
ваме като личности. За човешкото ни 
събитие е нужно одобрение и приемст-
веност. За душата е нужна истината. 
Това не може да бъде и да е било другоя-
че поради социалната ни обремененост, 
която неизменно ни прави зависими от 
връзките, които развиваме. Зависимостта 
ни е до такава степен, че остава единст-
веното средство, чрез което мерим така 
значимата си себестойност. 

Нима душата ни не остава гладна, ко-
гато сме сами? Тогава не я ли захранваме 
с най-истинското – вярата. Вярата не 
просто в себе си, а вярата в цялостта и 
своеобразния за всеки мир. Тя ни се явя-
ва единствената засищаща вяра. Дори 
като единственото определение на вяра-
та – усещане за единственост и пълнота. 
Разбираме, че точно вярата като такава е 
линията, на която се преплитат истината 
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и лъжата – в тяхната цялост – към себе си 
и към другите. Всяка изповядана истина 
е изневяра към цялостта на чистата вяра. 
Всяка изречена лъжа – осъзната – е изне-
вяра към цялостта на чистата вяра. 

Защото вярата - такава, каквато я же-
лаем и рядко получаваме - не се нуждае 
от думи. Нито от смисли. Тя се изповядва 
в бъденето и своевременното действие. В 
лекия замах с ръка към нищетата на себе 
си. 

 

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА 
ЧОВЕКЪТ В ТЪРСЕНЕ НА СЕБЕ СИ 

 

През цялото си съществуване човекът 
търси пътя към доброто за себе си. Пътят 
към себе си. Но знаем ли какво е добро за 
нас реално? Това да достигнем свръхчо-
века, както смята Ницше, или да спрем 
кръговрата на живота, както разсъждава 
Буда? Но едно е сигурно. Човекът търси 
най-добрия път за себе си. Или състоя-
нието, в което ти се чувстваш добре, в 
което ти се чувстваш жив, да се чувстваш 
човек. Пълен, смислен, оправдан. Но 
така ли е устроен светът? 

Пълнотата се състои в това да разби-
раш себе си. Пеленачетата са недоволни, 
когато причината за неудовлетвореност-
та им не се предотврати. Когато липсата 
или причината за болката от липсата на 
нещо не се запълни. Те знаят, че нещо не 
е както трябва. И щом го получат, знаят, 
че всичко си е на мястото, че всичко е 
добре. Така е и с възрастните. Смятаме 
обаче, че след като сме осъзнали най-
дребните си вродени нужди, разбираме 
света. И точно там грешим. Човек се учи 
през целия си живот. Там е смисълът. 
Ако осъзнаем това, може да започнем да 
осъзнаваме, че нуждите ни не свършват 
там. Трябва да разберем себе си, себе си в 
свят с други като нас. Различни, но съ-

щевременно еднакви. Аз имам нужда да 
знам кой съм, кой съм аз за себе си и кой 
съм за света, в който живея. Затова и се 
лутат повечето хора. Те, ние, търсим 
своето истинско Аз. Своята любов към 
себе си. Защото човек, който не знае кой 
е в света, в битието, той не може истинс-
ки да обикне себе си. Така ние, като 
изгубени, търсим човек, който да има 
като нашите черти, нашия страх и изгу-
беност, да го припознаем в себе си. В 
единство целта е винаги по-лесно дос-
тижима. Но ние и издирваме 
подсъзнателно хора, притежаващи час-
тичката, която на нас ни липсва. И това е 
така, защото когато я намерим, ние сме 
щастливи, без да си задаваме или обяс-
няваме въпроса защо. Дълбоко в нас го 
знаем. И така човек и половина и поло-
вин човек или двама с липсващи части 
правят едно цяло. Това вече е любовта. 
Живееш чрез другия човек. Но не чрез 
него, а чрез двама ви. Пълни, ние вече 
можем да обикнем себе си, това, че съ-
ществуваме, това, че сме хора. 

Но това не е единственият начин да 
намериш и обикнеш себе си. Стига ти 
това да откриеш кой си, какво желаеш и 
да го намериш. Тук човек се губи лесно. 
Сред природата човек намира мир, мир 
със себе си и с околността. Защо е така? 
Защото хората са едно с природата. За-
щото дори да не можем да открием 
красивото в себе си, природата е есте-
тична. Красотата предшества всяко 
понятие, всяко познание и знание. 

Мартин Хайдигер казва, че за да ис-
каме да изследваме битието, за да 
живеем наистина, трябва да започнем от 
себе си, като помислим какво означава за 
нас да съществуваме. Да бъдеш човек, 
според него, означава да се потапяш в 
света ден подир ден. Но да изследваш 
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себе си, дълбоко, задавайки си въпроси 
от типа на “Какво означава да бъдеш 
човек? Какво означава да кажеш, че не-
що съществува?“ И съответно можеш ли 
реално да съществуваш, ако не знаеш 
кой си? Или просто витаеш и губиш 
време докато, ако изобщо, разбереш кой 
си. Тук за обект се приемаш себе си, но 
надскачайки познатото ти. Вглеждайки 
се в себе си обаче, ти трябва да знаеш, че 
не си това, което си бил, когато си искал 
да разбереш кой си. Времето и обстанов-
ката са важащи. Мислите са променящи 
се. Човек се изменя с всеки си избор и 
породена мисъл. Затова е трудно човек 
да намери наистина кой е. 

В невъзможността си да разберем кои 
сме ние наистина и в период, където 
всичко се поставя под въпрос, ние при-
познаваме себе си в други хора. Хора 
като нас, но дали като нас. Харесваме си 
дадени черти, на които се предполага да 
подражаваме. И така с времето се създава 
едно общество, поставяйки на преден 
план индивидуализма, но в същото вре-
ме общество на еднаквостта. Общество, в 
което различието поражда страх. Но 
където се изисква различие. Поради 
това, е трудно да намериш кой си. Какво 
означава за теб да съществуваш все пак. 
Пълнота. 

 
Списание paradigma се издава от ученици 

на Софийската математическа гимназия 

„Паисий Хилендарски“. Първият брой излиза 

на 24 май 2020 г.  

Всички включени в публикацията автори са 

ученици в гимназията. Текстовете са съгла-

сувани с главния редактор на списанието 

Марин-Константин Палатов. 

ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ 
 

ИАН МЕНС 
 

Иан Менс (Yann Mens)  е съвременен 
френски писател и журналист (род. 1958 
г.) . Към настоящия момент е главен ре-
дактор на тримесечното списание 
Международни алтернативи (Alternatives 
internationales), а преди това е работил за 
сп. Фосфор (Phosphore) и в. Ла кроа (La 
Croix), в който е поддържал и хрониките 
за нови дискове в джаз музиката. Първи-
те му разкази, с ориентация към младата 
читателска публика, са публикувани 
през 1998 г. в поредицата 15 истории, на 
изд. Ашет, а след това много други в 
списанията на издателската група Байяр 
Прес (Bayard Presse). От 2002 г. публику-
ва вече романи  (Със или без келтски, 
Синът на Джанго) и, както ги нарича той, 
кратки истории (На масата, президенте; 
Тази вечер ще има мач; Това е моята стая; 
Минно поле и др.). През 2008 излиза от 
печат сборник новели, озаглавен Ехо от 
оръжията (изд. Тиери Мание/ Thierry 
Magnier), от който предлагам тук прево-
да на – Метро и Камионът. В тези две 
новели, както и в останалите седем от 
сборника, Иан Менс заклеймява войната 
през призмата на невинните и най-
беззащитните ѝ  жертви – децата и въз-
растните хора.  

Преди няколко години Иан Менс по-
сети България и представи книгата си в 
най-големите франкофонски центрове в 
страната – Френския институт в София, 
Великотърновския университет и Пред-
ставителството на Френския институт в 
гр. Варна.  

 

Иванка Попова-Велева 
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ЕХО ОТ ОРЪЖИЯТА 
 

На чичо ми Жозе Мари (1936-2003), роден по 
време на гражданската война в Испания 

 

МЕТРО 
 

Не знам кой е глупакът, който пре-
тендира, че слепите имат обострен слух. 
Той свири все по-фалшиво. Направо е 
непоносимо да слушаш това скрибуцане 
на цигулката по цял ден. Неспособен е 
дори да я настрои както трябва. Ако това 
продължава така, повече никой няма да 
пуска монети в каскета ми. Защото вие, 
глупави овце, насядали плътно по седал-
ките, не сте по-глухи от мен, нали така? 
И на вас ви настръхват космите от виене-
то, което той извлича от оръфаните ѝ 
струни. Разбирам го по погледите ви, 
когато минавам между редиците със 
заучената си физиономия на бито куче. 
Иска ми се да ви се изплюя в лицето, но 
си придавам вид на добро момче, когато 
си отваряте портмонето. Ех! Ако ви бях 
срещнал, когато живеех още в моята 
страна... Вие щяхте да сте тези, които ме 
умолявате. Вие щяхте да се влачите в 
краката ми. Вие щяхте да ми дадете 
всичко, което притежавате, дори жена си 
или дъщеря си, за да ви оставя живи. 

Това ли е всичко? Тези три жалки мо-
нети за това, че трябваше да понасям 
гадните ви мазни лица и стенанията на 
цигулката му? Възползвате се, че съм 
разоръжен, за да се подигравате с мен? 
Нищо няма да изгубите, ако почакате. 
Някой ден ще си го върна. Ще вляза в 
този отвратителен вагон на метрото и с 
три откоса ще ви убия с единствената си 
ръка. По-млад съм от повечето от вас, 
банда мекотели, но аз съм воювал. Дъл-
жите ми уважение. 

Хайде, артисте, сменяме линията. Та-
зи я минахме повече от десет пъти от 

сутринта. Няма какво повече да спече-
лим. Внимание, пред нас е ескалаторът. 
Знам, че не го обичаш, но е по-пряко. Не 
стига, че търпя пронизващото ти цигу-
мигу през целия проклет ден, но да не 
мислиш, че сега ще взема и маратон да 
правя. Разбери ме правилно: ако не беше 
мой баща, щях да те зарежа тука. И щях 
да отида... Не знам къде щях да отида. 
Но поне нямаше да търпя оплакванията 
ти, нито риданието на цигулката. С вре-
мето гласовете ви са вече в унисон. Какво 
направи с гордостта си? У нас от теб се 
страхуваха, ходеше винаги с вдигната 
глава, принуждаваше другите да свеждат 
поглед. А тук, погледни се. Виж ни. Два-
ма сакати, които се отдръпват към 
стената пред презиращите ни чужденци. 

За всичко си виновен ти. Ти ме научи. 
Ти ме заведе в онзи блок в Сараево, точ-
но над фронтовата линия. Още от 
началото на войната електричеството 
беше спряно, асансьорите не се движеха 
вече. Ама че негодувах, докато изкачвах 
двайсетте етажа пеш. Но ти, ти ме оку-
ражаваше. Говореше ми за онова, което 
щяхме да видим отгоре, за онова, което 
щяхме да направим, щом се настаним на 
последния етаж. Понякога също се шегу-
ваше: „На тринайсет години трябва да 
имаш по-силни прасците! Аз на твоята 
възраст ... и т.н.” 

Когато си бил на моята възраст, не е 
имало нито война, нито двайсететажни 
блокове. Те бяха изникнали по-късно. А 
сега, ти се стъписваш пред един ескала-
тор... Хайде, побързай. Чужденците 
недоволстват зад нас. При това на всич-
ки езици по света. Пълно е с туристи 
това мръсно метро, в което никога не 
прониква дневна светлина. Чакай, ще 
вземем линия пет, по нея поне една част 
е надземна. Вече не понасям този живот 
на къртица на неонова светлина. 
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Наистина трябва да си смениш ре-
пертоара. Вече ми омръзнаха трите 
изтъркани песни, които пееше баба. Тя 
бе искала ти да се научиш да свириш на 
цигулка. Трябвало е да те шляпа по-яко 
когато си пропускал уроците. И днес 
нямаше да съм принуден да търпя тези 
поредици от ноти, които са толкова 
фалшиви, че ми е трудно да позная ме-
лодията.  

Най-после! Дърветата, реката... Това 
наистина е любимата ми линия на мет-
рото. Преди да дойдем тук, никога не 
бях виждал толкова много сгради, доле-
пени една до друга. В Сараево сградата, 
на която се качвахме, беше бивш луксо-
зен хотел в покрайнините на града. 
Никога не бях стъпвал там преди война-
та. Докато прекосявахме етажите, 
гласовете ни кънтяха в тишината на 
опразнената сграда. Трябваше да се 
внимава за дупките, пробити от неприя-
телските снаряди в коридорите и по 
стаите. Никога не променяхме маршрута 
си, но ти ме караше да вървя след теб и 
да стъпвам в твоите стъпки. „Само една 
грешна стъпка, синко, и следва големият 
скок.” Това го бях чувал милион пъти. 
Стигайки на последния етаж, бивах въз-
награждаван за положените усилия. От 
там, горе, виждах цялата долина и града 
долу по протежение на реката. Но тряб-
ваше да се внимава. Да се стои винаги на 
колене до прозореца, да се сменят ре-
довно етажът и ъгълът за стрелба, за да 
не ни засече врагът. Трудно можеше да 
ни достигне със старите си пушкала, но 
човек никога не знае. 

Тогава ти не вадеше старата цигулка 
от очукания калъф. Заставяше ме да 
затворя очи, след което ми даваше час-
тите една по една. В началото ми беше 
трудно да ги разпозная. Но бързо се нау-
чих и накрая ти пускаше хронометъра 

на часовника си, за да видиш за колко 
време можех да сглобя всички части. По 
гласа ти чувствах бащината ти гордост, 
когато успявах за няколко секунди да ти 
подам снайпера, готов за стрелба.  

Първите пъти, когато ме накара да се 
изкача на върха на сградата, имах право 
само да те наблюдавам. Заедно чакахме 
дълго време, докато гласът на шефа по 
толки-уолки ти даде най-после заповед 
да стреляш. Изучавах начина ти дълго да 
наблюдаваш твоите цели, преди да на-
тиснеш спусъка. Клекнал зад перваза на 
прозореца, виждах с далекогледа няка-
къв силует да се свлича на ъгъла на 
улицата, а ти ми подаваше мълчаливо 
бележника си, да отбележа в него една 
чертичка.  

Благодаря, момиченце от метрото... 
Децата сигурно нямат никакъв слух за 
музиката. Тъкмо те искат пари от роди-
телите си, за да ги пуснат в каскета ми. 
Но те са и подли. Не един път се е нала-
гало да възпра някой мръсен сополанко 
да задигне шепа монети, след като е пус-
нал своята. Често ми се иска да запея 
заедно с теб. Не за да заглуша инстру-
мента ти, тъй като моят глас е по-
фалшив и от цигулката ти. А за да нап-
равя концерта още по-непоносим. Може 
би ако наистина е нетърпимо да ни слу-
шат, хората ще ни платят за да млъкнем, 
да отидем да досаждаме в следващото 
влакче на метрото, а те да забият отново 
нос във вестника си. Дали наистина от 
хубава музика се изкарва повече, откол-
кото от лоша? В операта може би. Но в 
метрото?  

Един ден, когато се бяхме качили, 
както обикновено, и толки-уолки току-
що бе изплюло своята заповед за стрелба, 
ти ми подаде мълчаливо пушката. Не за 
пръв път я държах в ръце. Много пъти, 
по хълмовете над нашия дом, ти ми бе 
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показвал как да поставям ръцете се, как 
да плъзна око срещу обхвата на снайпе-
ра, как да изпреварвам движението 
назад в момента на стрелбата. Бях добър 
ученик. Бързо се научих да отстрелвам 
птички в полет само с един изстрел. Но в 
онзи ден ти не ме приканваше да убивам 
животни. Дишането ми се ускори и ти 
ми забрани да поставя пушката до рамо-
то си, докато то не се успокои. После взе 
бинокъла, докато аз се взирах в уличките 
на града през мерника. Ти избра моята 
мишена. Някаква жена, която вървеше с 
бавни крачки. Възрастна жена вероятно. 
Щеше ми се някой по-бърз. Но толкова 
се боях да не ми вземеш пушката, че 
замълчах. Остави ме сам да избера мо-
мента. Пуснах само един куршум. 
Жената се свлече. Почувствах ръката ти 
да стиска рамото ми. Бях горд. 

От този ден нататък, си поделяхме из-
стрелите. По един на всеки. Винаги 
започваше ти. Все по трудно ми ставаше 
да изчаквам заповедите на толки-уолки, 
но ако не се съобразяхме с него,  щяхме 
да рискуваме собствения си живота. На-
шите не се шегуваха с дисциплината. 
Трябваше жителите на града да се дър-
жат в напрежение, в страх. Смъртта да ги 
застига независимо къде и независимо 
кога. На връщане от пазара или на оти-
ване в училище.  Без предупреждение. 
За да ги докараме до отчаяние заради 
живота им на преследвани плъхове и да 
ги принудим накрая да заминат и ни 
предадат града, който така и не успявах-
ме да превземем.  

Хората в метрото оредяват все повече. 
Сигурно е станало късно. Бързат да се 
приберат вкъщи. Освен онези двамата 
там, които са облечени по-официално. 
Той носи бутилка вино под мишница, а 
тя някакъв подарък с панделка в ръка. 
Сигурно отиват на рожден ден, но това 

съвсем не ги прави по-щедри. Не пусна-
ха нищо в каскета ми.  

Тогава, в онзи ден, също беше моят 
рожден ден. Бяха минали почти три 
месеца, откакто ти ми беше дал пушката 
си за първи път. Вече имах и собствен 
бележник, но вместо чертички, аз отбе-
лязвах кръстчета. Това не ти харесваше. 
„Ти обиждаш религията” – ми каза ти 
първия път. „Все ми е тая, не вярвам в 
Господ” – отвърнах аз и ти ме остави на 
мира. От много време вече ти беше изос-
тавил бинокъла и ме беше оставил сам 
да избирам целите си. За рождения си 
ден исках някоя специална. В началото 
започнах както обикновено. Застрелях 
един-двама пешеходци без да бързам, 
наслуки. Но после, след около два часа, 
незабелязано плъзнах далекогледа към 
чуждестранните войници. Тези глупаци 
със сини каски бяха дошли да се опитат 
да възстановят мира между нас и враго-
вете ни. Какъв майтап! Не им беше 
позволено да стрелят нито по едните, 
нито по другите. Навремето беше запи-
сано в тяхното пълномощие. Гласувано 
от ООН, моля ви се! Имаха право да из-
ползват модерното си оръжие 
единствено за самозащита. Ето защо ни 
беше абсолютно забранено да ги вземаме 
на прицел. Но в онзи ден имах един 
точно в далекогледа си. Почти виждах 
очите му. Пръстите ми реагираха по-
бързо от главата ми. Той падна. Мъртъв 
или само ранен? Не знам. Но една сире-
на започна да вие в тяхната казарма. Ти 
скочи на крака. Сграбчи бинокъла. Пос-
ле започна да крещиш: „Какво направи, 
глупако? Не ти ли бях забранил?” За-
почна да ме разтърсваш. Изведнъж чух 
гърмежи и почувствах, че ръката ти, 
около рамото ми, се отпуска. Парчета 
цимент захвърчаха около нас. Огромни-
те им куршуми бяха надупчили перваза 
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на прозореца. Ти се свлече, като се дър-
жеше за лицето. Спуснах се към теб, но 
ужасна болка в ръката ми попречи. 
Стрелбата продължи няколко секунди, 
ние допълзяхме до стълбището. Ти кре-
щеше: „Не виждам нищо, не виждам 
нищо!” Слезе много бавно, подпирайки 
се на лявото ми рамо. Стисках зъби, за-
щото вече не усещах дясната си ръка. 
Никога повече няма да я усещам. Избя-
гахме, за да не ни хванат нашите. Искаха 
да ни накажат, че не сме се подчинили 
на заповедта, стреляйки по „сините кас-
ки”. Три дена по-късно се наложи да 
ампутират ръката ми.  

Ето защо ви подавам в метрото каске-
та си с лявата ръка. Но не се безпокойте. 
Ако намеря глупака, който е казал, че 
слепите имат по-обострен слух, и с една 
ръка ще успея да му извия врата.  

 

КАМИОНЪТ 
 

Възрастният човек поставя двете си 
ръце на платформата и се опитва да се 
качи в празния камион. Но едва успява 
да отлепи крака от земята. Зад него, жена 
му го окуражава. Тя е още по- стара и 
уморена от него. Той опитва отново три, 
четири пъти... Напразно. Краката му не 
ги е грижа. Той се спира, за да си поеме 
дъх, и хвърля поглед към голямата биб-
лиотека в развалини, на стотина метра 
от камиона. По булеварда бързат силуе-
ти. Само няколко горделивци вървят 
още бавно, с изправена глава, като пре-
дизвикателство към стрелците, които 
там горе, по хълмовете, ги наблюдават 
може би през обхвата на снайпера си.  

Възрастният човек си мисли, че в не-
щастието си евакуираните все пак имат 
късмет. Днес поне артилеристите спазват 
примирието. Злокобните гърмежи на 
оръдията, които от месеци му пречат да 
спи, да чете, да мисли дори, не отекват 

вече между жилищните блокове на Са-
раево. Един чуждестранен войник със 
синя каска на Обединените нации се 
доближава до него с касета в ръка и я 
поставя пред камиона. После внимател-
но го подхваща под мишница, за да му 
помогне да се повдигне на платформата. 
Старецът му благодари на развален анг-
лийски, няколко думи, които е научил 
преди време, и на свой ред помага на 
жена си да се качи в камиона. 

Тя не е отронила и дума откакто на-
пуснаха апартамента си. Не каза нищо и 
когато един ден той бе подметнал, че 
може би е време да напуснат града и да 
отидат при сина си в чужбина, оттатък 
вражеската линия, която ги обгражда. Не 
каза и дума, но той прочете в очите ѝ. 
Тогава той предприе стъпките, отиде 
при властите, при чуждестранните вой-
ници, при тези които се занимават с 
евакуацията.  

Сега, седнали в камиона, с вързоп 
върху коленете, сред конвоя от превозни 
средства, чиито мотори загряват, той, 
закостенелият дърдорко от кафенетата в 
града, не намира какво да каже. Опитва 
се да напълни очите си с улиците и сгра-
дите, с въздуха и миризмите, с дърветата 
и хората. Но не запомня нищо. Очите му 
тичат навсякъде из Сараево и виждат 
само войната, развалините, отломките. 
Вече не разпознава града си. И вече съ-
жалява, че го напуска. 

Когато блиндираните машини, които 
обграждат конвоя тръгват, възрастната 
жена изважда кърпичката си и си бърше 
безшумно носа. Струва му се, че вижда 
сълзи по лицето ѝ, но замълчава и само 
поставя ръката си върху нейната.  

На последното преграждение преди 
фронтовата линия милиционерите, кои-
то защитават града, им хвърлят 
презрителни погледи. Старецът си мис-
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ли: „Ние заминаваме, ние сме страхлив-
ци.” После си спомня какво се шушука 
из кафенетата в града за тези дрипави 
бойци, за изнасилванията на вражеските 
жени или уж такива, за отклонените 
чували с брашно от чужбина и за шефо-
вете на черния пазар, често приближени 
на офицерите.  

След бариерата, където милицията 
брои отново и отново евакуираните, 
конвоят прекосява no man’s land6 опусто-
шената ничия земя, която разделя 
защитниците на града и обсаждащите 
го. Двамата старци не смеят да вдигнат 
глави. Не могат да разпознаят квартала 
от предградията, от който са останали 
само почернели части от стени. Налага 
се камионите леко да се отклонят, за да 
заобиколят една голяма синя вана, 
обърната по средата на главната улица. 
Двамата чуждестранни войници, седна-
ли с тях на платформата, им сочат с 
пръст малка църква, на която камбана-
рията е била отнесена. Безсрамни 
графити са изрисувани по стените. Вой-
ниците се кръстят. Старците се чувстват 
ненадейно виновни, сякаш те трябва да 
отговарят за извършеното светотатство 
от милиционерите от техния град на 
това бойно поле.  

При вида на неприятелските линии, 
евакуираните се развълнуват в камиона. 
Майките стискат по-здраво децата си, 
съпрузите обгръщат с ръце жените си. 
Конвоят внезапно спира и двете „сини 
каски” скачат на земята, за да уредят 
преминаването на конвоя с обсаждащи-
те града. Чуват се гласове, които 
преговарят на английски, щракане на 
оръжия, шум от ботуши по чакълестия 
път. Започва слабо да ръми, но никой не 

                                                                        
6 no man’s land – на англ. в текста, ничия 

земя 

обръща внимание. Чакането продължа-
ва повече от час. Някои деца плачат, 
други искат да ядат. Старецът забелязва, 
че родителите им говорят много кротко, 
с необичайно търпение. После се чува 
как хора от предните камиони скачат на 
земята. И още един път се започва с че-
тенето на имената в списъка. От време на 
време някоя жена изпищява, когато от-
делят настрана някой син.  

Няколко вражески милиционери зас-
тават пред техния камион, придружени 
от двама чуждестранни войника. Карат 
всички да слязат. Двамата възрастни 
оставят другите да слязат преди тях. 
Едната „синя каска” поставя отново ка-
сетата, за да не паднат.  

Военният, който изглежда е шеф, из-
виква имената. Друг проверява личните 
документи и претърсва. Мъжете се чувс-
тват унизени като гледат как опипват 
телата на жените им, но нищо не могат 
да кажат. Жените хапят устни, опитвай-
ки се да не поглеждат мъжете си.  

Когато шефът извиква името на ста-
рия човек, претърсвачът повдига глава и 
се насочва към него ухилен: 

- Ти криеш някаква книга, нали? 
Старецът го гледа смутен. 
- Много добре зная кой си, но ти, ти 

не ме разпознаваш – продължава мили-
ционерът. 

След това пъха личните документи в 
джоба си, пуска приклада на пушката си 
на земята и изважда фас от цигара, кой-
то запалва отново, сякаш се готви да 
направи почивка.  

- Някога ти работеше в библиотеката 
на Сараево, нали така? 

Старият човек поклаща утвърдител-
но глава. Милиционерът изглежда 
доволен. 

- Един ден, има десетина години от-
тогава, дойдох там на посещение с 
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нашия учител. Ходех на училище в село-
то, дето е ей там отзад. Обърни се и ще го 
видиш. Приятелите ти още не са успели 
да го разрушат напълно с жалките си 
стари оръдия... Рядко се идваше до Сара-
ево, знаеш ли? Родителите ми не 
познаваха никого там. Бяха се родили в 
планината, далеч оттук. Центърът не 
беше за нас. Беше за вас, за гражданите.  

Погледът му се плъзга по редицата от 
евакуирани, които го слушат с наведена 
глава. Гледа изтърбушеното училище. 

- Добре си спомням наистина... Бяхме 
силно развълнувани през онзи ден. Дру-
гите ми бяха казали: „Малък си, а и 
много страхлив за да откраднеш някоя 
книга. Няма значение коя, която поис-
каш.” Въобще не ни пукаше за тези 
мухлясали книги. Интересуваше ни само 
футболът... Дотогава изобщо не бях 
крал. И естествено ме хванаха. Точно ти 
ме изненада. Сега спомни ли си?  

Възрастният човек се опитва да си 
представи с къси панталонки този млад, 
небръснат  мъж, със зачервени очи и дъх, 
от който лъха на ракия. Промълвява: 

- Да, струва ми се...  
Жена му, която е приседнала на мал-

ката дървена касета, се разтреперва. 
Милиционерът я гледа и повдига раме-
не, имитирайки изплашеното ѝ изра-
жение.  

- Спомняш ли си също, че ме издаде 
на учителя, че ме отведоха при твоя ди-
ректор и че този мръсник ме срита по 
задника пред всички, наричайки ме нег-
рамотен селяндур? Спомняш ли си 
пердаха, който изядох? 

Той крещи, разтърсвайки стареца за 
раменете. Жената се изправя. Той я 
блъска грубо обратно върху касетата.  

- Ти обаче беше там, в ъгъла на каби-
нета, с изражение на бито куче. И с 

книжката в ръка. Спомни ли си сега, 
дърт глупако?  

Милиционерът опира дулото на 
пушката си в гърдите на стареца. Еди-
ният от чуждестранните войници прави 
някакъв знак, но другият дори не го 
вижда. 

- Е, и сега, след като я бомбардирахме 
твоята скъпа библиотека, никого повече 
няма да хващат, докато свива книги. 
Всичките ти мухлясали книги са запале-
ни, изгорени, унищожени. Какво 
облекчение!  

Той избухва в смях, докато размахва 
документите под носа на стареца. 

- Е, питам те сега: кому е нужен биб-
лиотекар без библиотека? Хайде, вземай 
старата и се качвайте обратно в камиона. 
Прав си да бягаш. Няма вече място за 
тебе в града. 

Слага отново пушка на рамо и гледа 
към долината. 

- Всъщност, тук почни не е останал 
град, знаеш ли.  

Моторите вече бръмчат. Двамата 
чуждестранни войници хващат под 
мишниците стареца и му помагат да се 
качи на платформата. Дъждът е спрял. 
Слънцето се показва отново иззад обго-
релите стени. Пътят е свободен. 
 

Превод от френски – Иванка Попова-Велева 
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РЕПОРТАЖИ 
 

АЗ НЕ ЖИВЕЯ: АЗ ГОРЯ! 
 

ВАНЯ ЛАПАВЧИЕВА 
 

За радост или за тъга, 
както и да погледна аз сега - 
в годините назад или напред, 
вече съм на осемдесет и пет. 
Дявол да го вземе, 
кога мина това време?! 
Оказа се, че неусетно може, 
но жив съм - благодаря ти, Боже! 
Жив... Хм, жив! То вятър 
ме вече вее. 
Но душата ми, пък, продължава 
да си пее, 
ей тъй, по улиците, както си вървя, 
аз не живея: аз горя! 
 

Това беше мотото, с което Йордан 
Кожухаров от Асеновград празнува своя 
85-годишен юбилей в литературния 
салон на Читалище „Възраждане“ – Ста-
ринен Пловдив на 22 април 2021 г. 
(роден на 26.03.1936 г. в Асеновград ). 

 

 
 

Една красива музикално-поетична 
вечер, подготвена и режисирана от юби-
ляра, в негово артистично изпълнение – 
рецитал по стихове на Пейо Яворов. 

Публиката – автори от пловдивската 
поетична гилдия, които поднасят като 
дар за рожденика – свое стихотворение. 

Музиката: от „Многая лета“, през 
Едит Пиаф – „Не съжалявам за нищо“ – 
до „Честит рожден ден“ на Мая Нешко-
ва… 

 
 

 
 

 

Йордан Кожухаров на 85 години 
 
И накрая – „Наздравица“ от „Травиа-

та“ на Джузепе Верди – чудесно 
музикално настроение за рожденика и 
публиката! 

 

Ваня Лапавчиева, библиотекар при НЧ 

„Възраждане – 1983“ – Старинен Пловдив 
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ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 
Всяка година Община Асеновград 

организира Майски културни празници, 
наситени с интересни, вълнуващи проя-
ви, в които вземат участие не само 
културни институции и състави от гра-
да, но и от страната. Едно от най-
очакваните събития е Денят на Асеновг-
рад, в който се оповестяват хората, 
удостоени от Общинския съвет със зва-
нието „Почетен гражданин на 
Асеновград“ за достоен принос в разви-
тието на родния град. 

Тази година с това звание бяха удос-
тоени двама души – д-р Иван Червенков 
– управител на болницата в Асеновград, 
за заслуги в областта на здравеопазване-
то, добра управленска дейност и 
всеотдаен труд на сформирания от него 
екип за борба с COVID 19 и Йордан Ко-
жухаров – изявен културен деятел. 

Йордан Кожухаров е автор и гост ре-
дактор на списание „Картини в думи и 
багри“. Читателите на списанието поз-
нават неговите интересни и вълнуващи 
материали за видни български писатели, 
както и за новоизлезли книги, пътеписи 
за природни дадености и паметници в 
страната и чужбина, както и отличията, 
които е получавал по различни поводи.  

Йордан Кожухаров е роден и живее в 
Асеновград. Той е завършил висше обра-
зование – българска филология. Работил 
е като учител. Бил е заместник директор 
и директор. 

Заемал е и длъжността председател 
на общинския съвет за култура – Асе-
новград. За добри постижения в тази 
област има държавно отличие – орден 

„Кирил и Методий“ II степен. А за учас-
тие в театралната художествена 
самодейност – сребърен медал.  

 

 
 

Йордан Кожухаров с кмета на Асеновград 
 

Йордан Кожухаров е емблематична 
личност за нашия град – ерудит с широ-
ки познания в областта на литературата, 
пламенен рецитатор, участник в нацио-
нални и международни фестивали и 
организатор на вълнуващи културни 
прояви, свързани с поддържане жива 
българската духовност и култура и опаз-
ването на традициите. За ползотворните 
му връзки с културни институции в 
Пловдив – главно читалище „Възражда-
не – 1983“ и „Алеко Константинов – 
1954“ е наричан „културното аташе на 
Асеновград“.  

По-конкретно Йордан Кожухаров 
има особена заслуга за популяризиране 
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на големия български композитор, ди-
ригент и пианист маестро Димитър 
Вълчев, роден в Асеновград. Той органи-
зира представянето му и удостояване със 
звание  „Почетен гражданин“, поставяне 
на паметна плоча, отбелязване на го-
дишнини свързани с неговия живот и 
дейност, издаване на книга за маестро 
Димитър Вълчев (идея и съставител 
Йордан Кожухаров). 

Той е бил дългогодишен председател 
на литературен клуб „Орфей“ при НЧ 
„Св. пр. П. Хилендарски“, през който 
период организира интересни културни 
прояви с членовете на клуба. 

 

 
 

Иордан Кожухаров с Иванка Янокава, председа-
тел и Анастасия Диева, член на инициативния 
комитет 

 

За участие в рецитали – конкурси 
има престижни награди от с. Оборище, 

общ. Панагюрище, Поморие, Враца, 
Шумен. През 2020 г. в международния 
фестивал „Българска душа на светата 
земя“ в град Бат Ям, Израел бе отличен  с 
втора награда за рецитация. Във фести-
вала са участвали повече от 2000 българи 
от 23 държави и четири континента. 
През 2020 г. му е присъдена награда на 
фондацията „Маестро Димитър Вълчев“ 
– София за популяризиране на неговото 
творчество. От Съюза на творците – Асе-
новград е удостоен с благодарствена 
грамота за достоен принос в хуманитар-
ната сфера. 

Действително неговата заслуга за 
обогатяването и развитие на културния 
живот в Асеновград е голяма. Той е човек 
с много познания, талантлив рецитатор 
и организатор на прояви, които обогатя-
ват хората и те му отвръщат с уважение. 

Но може би, най-главното е, че той е 
човек с висок дух и както сам в словото 
си при удостояването му със званието  
„Почетен гражданин на Асеновград“ се 
определя рецитирайки Яворовото „Аз не 
живея, аз горя“.  

Да е честита заслужената награда на 
Йордан Кожухаров! Пожелаваме му 
здраве, творческо вдъхновение и бъдещи 
успехи!  
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СЛАВЕЕВИ ГОРИ 
 

На 2 май се навършват 95 години от 
кончината на бащата на земеделското 
движение Цанко Церковски – поет, по-
литик и общественик.  

По този повод на 15 май 2021 г. в мес-
тността „Славееви гори”, в Бяла Черква 
се проведе Земеделски събор и поклоне-
ние в памет на „Поета на селската 
неволя”. Възпоменателното честване бе 
организирано от ПП Обединени земе-
делци и Кметството на гр. Бяла черква. 

 

 
 

Пред паметника на Цанко Церковски 
 
 

СЪГРАЖДАНИТЕ 
 

„Днес отново сме в „Славееви гори”, 
за да се преклоним пред делото и памет-
та на Цанко Церковски – политик и 
писател. Той е един от основоположни-
ците на Българския земеделски народен 
съюз.  

За нас, неговите съграждани и по-
томци, емблематични остават усилия му 
за модернизиране на страната и непоко-
лебимата му вяра в демократичното 

развитие на България. Церковски воюва 
срещу монархията, експлоатацията на 
селянина, бирниците като представите-
ли на държавния апарат; изразява 
тревогите и мечтите на селския труже-
ник, ратува за социална  справедливост. 
От песните му струи жажда за волност и 
красота, за повече радост и щастие в 
живота на човека, свързан със земята. В 
тях трептят болките и жалбите на селс-
ката душа – чувствителна, богата и 
открита. 

Постоянството в почитането на го-
дишнините от смъртта на Цанко 
Церковски, на неговата кауза – да бъде 
земеделец по убеждение и по действия, 
ме изпълва с позитивизъм, че връзката на 
българина не само със земята, но и с 
историята съществува. А, докато уважа-
ваме историята и обработваме земята си, 
имаме бъдеще. Тръгвайки си от тук за-
редени с енергията, която излъчва тази 
местност, отнасяме частица от духа на 
Церковски и звуците на неговата цафа-
ра. Защото преди близо век той 
отстояваше това, което и ние искаме днес 
– свободна и независима, интегрирана в 
Европа България. Обединени хора и 
силна държава.“ 

Из словото на Албена Тодорова, кмет на град 
Бяла Черква 

 

СЪИДЕЙНИЦИТЕ 
 

„Днес е специален ден за нас земе-
делците. Днес ние отдаваме почит и се 
прекланяме пред  земеделския апостол и 
будител Цанко Бакалов Церковски. 

Отново сме тук сме заедно, в сърдеч-
ната прегръдка на Славееви гори, където 
се издига белокаменния паметник на 
земеделския исполин, който продължава 
да живее в сърцата ни. 
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Тук, сред щедрата природа и песните 
на славеите Церковски твори стих след 
стих. Твори за изстрадалия български 
селянин, на когото посвети живота си. В 
Славееви гори почиват тленните остан-
ки на певеца на селото, бащата на 
земеделското движение. 

Ярка личност, държавник, обществе-
ник и поет – той остави дълбока следа в 
българската история. Затова и днес, 95 
години след неговата смърт, словата му 
звучат пророчески. 

Цанко Церковски е основоположник 
на земеделското движение.  

Неговото име в историята на земедел-
ското движение е на особена почит, 
защото във всяко свое дело той е вложил 
сърцето и душата си. 

По почин на Цанко Церковски на 27 
май 1899 се организира събор, първото 
събрание от селяни в с. Мусина, на което 
се решава да се свика конгрес на поли-
тическо земеделско движение. В „Селски 
вестник“ (20 септември 1899) обнародва 
„Възвание към българските земеделци“ 
и става един от инициаторите, организа-
торите и основоположниците на 
Българския земеделски народен съюз 
(1899). 

Той е описал по неповторим начин 
неволите на селските стопани, успял е да 
организира едно обществено движение, 
написал е знаковото „възвание”.  

Той е гледал в бъдещето… 
Той е основоположник на Земеделс-

кия народен съюз, неговата душа и 
сърце. В същото време за Церковски Зе-
меделският съюз е свещен дом, храм и 
светиня,  

Литературната дейност на дядо Цан-
ко е свързана с българското село точно 

толкова, колкото е свързана политичес-
ката му дейност с българския селянин.  

През целия си житейски път до сет-
ния си час Цанко Церковски всеотдайно 
и безкористно служи на своя народ.  

Той става министър, но не за да прави 
кариера, не за да трупа богатство, а за да 
се посвети на най-българската кауза – да 
помогне на своя изстрадал народ. Колко 
различно от днешното време, в което 
идеалите, моралът и добрите каузи са 
изтикани в ъгъла, а на сцената има мно-
го фалшиви герой… Той говори за 
Земеделския съюз като за свещен храм, 
който всички ние трябва да пазим. Пред 
всички нас, последователите на славните 
земеделски апостоли Цанко Церковски, 
Александър Стамболийски, д-р Г. М. 
Димитров, Никола Петков, е голямото 
предизвикателство да работим за силен 
и независим Земеделски съюз, който да 
бъде верен страж на демокрацията и да 
проправя пътя на реформите. 

 

Из словото на Петя Ставрева, евродепутат 
/2007-2009/, председател на ПП „Обединени 
земеделци“ 

 
След приветствията и речите на въз-

растните, учениците от училище „Цанко 
Церковски“ изпълниха стихове на „пое-
та на селската неволя“. 

Признателните български граждани 
поднесоха венци и цветя в знак на приз-
нателност пред гроба на народния поет, 
политик и държавник Цанко Церковски. 

 

Материала подготви Живка Танчева 
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ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 
 

* * * 
Падна слана, пожълтяха 
цветовете; 
духна вятър – отлетяха 
листовете. 
Стихна поле, сняг навея, 
мраз мразеше; 
свърнах поглед, ах, във нея 
май цъфтеше. 
 

*** 
Аз тебе възжелах; 
ти идеш тъжна, мълчелива, 
Кат съща майка милостива, 
над мене ти със страх 
се спираш, гледаш като жива – 
о мисъл моя! 
Аз тебе възжелах. 
Аз тебе възжелах; 
ти идеш, гледаш труп, мъртвило, 
ти виждаш гроб и в гроб чернило, 
от мойте сили прах. 
Ти тръпнеш, гледаш го унило… 
О мисъл моя! 
Аз тебе възжелах. 
Аз тебе възжелах; 
ти идеш, - ужас те обзема. 
Ти гледаш гроб и в гроба няма 
прашец от моя прах, - 
и сал за тебе свършек няма… 
О мисъл моя! 
Аз тебе възжелах. 
 

* * * 
Виснат облаци тъжовни, 
глъхне полска ширина, 
дреме цялата вселена, 
спи под бяла пелена. 
Но под бялата покривка, 
та, из земните недра – 
стонове се чуят тихи: 
сговор таен за борба… 

ЕМИНЕСКУ –  
МИГ ОТ ВЕЧНОСТТА 
 

ИНА ТИН 
 
15.06.2021 г., 10.30 часа, Гюргево, Румъния. 
Поклонение пред паметника на ве-

ликия румънски поет Михай Еминеску в 
парк Алеи в Гюргево, организирано от 
литературен кръг „Лучафарул”, започна 
с полагане на цветя на статуята на поета 
(дело на скулптора Корнелиу Медреа). 
 

 
 

Портрет на Михай Еминеску,  
худ. Елица Калоянова 
 

Културното събитие под надслов 
„Еминеску – миг от вечността” бе ини-
циирано в памет на Еминеску, тъй като 
на 15 юни се навършват 132 години от 
неговата кончина. 

Традиционно в поклонението участ-
ваха членове на литературния кръг 
„Лучафарул” под ръководството на пое-
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тесата Дуня Паланджеану, учители, уче-
ници, личности от културните среди на 
град Гюргево, музикални изпълнители, 
рецитатори, любители на творчеството, 
хора от града, както и гости от Букурещ. 
В почит на светилото на румънската 
литература Михай Еминеску говориха за 
неговия живот и творчество журналис-
тът и публицист от Радио Румъния Емил 
Таляну, писателят Петре Крачун (от 
Букурещ, който представи и най-новата 
си книга), представителят на общината 
историкът Йонел Мускалу, художникът 
Михай Катруна и поетът Тудор Пенча. 

Стихове от Михай Еминеску и стихо-
ве, посветени на великия поет, 
рецитираха поетите от Гюргево Дуня 
Паланджеану, Руксандра Тудор, Реа 
Силвия Ларджеану, както и няколко 
ученици от местните училища. Едно от 
прочетените стихотворения, посветени 
на Еминеску, бе на поетесата от Русе 
Надежда Радева от Съюза на свободните 
писатели в България.  

 

 
 

Близо до статуята на Еминеску бе 
подредена изложба от картини на уче-
ници от класа по изобразително 
изкуство на художничката Даниела Ко-
сак от Гюргево.  

В музикалните изпълнения се вклю-
чиха естрадната изпълнителка Кармен 
Лунгу, народната певица Джорджета 

Василе Масура, ученикът Марио Сера-
фим с музикални интерпретации на 
китара – всички от Гюргево.  

След това културното събитие про-
дължи в регионалния музей „Теохари 
Антонеску”, където беше представена 
изложба на книги на тема „Еминеску”, 
подредена от библиотеката към Центъра 
на преподавателите в Гюргево с дирек-
тор Летиция Леонтина Янку и 
библиотекар Тома Чожокру Мадалина. 
 

 
 

Дуня Паланджеану и Михай Катруна 
 

Художникът Михай Катруна от Бу-
курещ презентира новия брой на 
списанието за култура „Еминесчиана” и 
негови портретни рисунки на Еминеску. 
Събитието се проведе със съдействието 
на културен център „Йон Виня” – Гюр-
гево.  

Бяхме свидетели на една среща с 
ценни хора, с колеги и съмишленици, 
среща на високо ниво 132 години след 
смъртта на поета Михай Еминеску. Вре-
мето беше с нас. Слънцето огря 
парковите алеи, но накрая се появиха 
облаци, за да пролеят сълзи в чест на 
великия поет.  

 

От мястото на събитието – тест и снимки: 
Ина Тин – културен репортер от гр. Гюргево 

 

Превод от румънски – Надежда Радева 
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МИХАЙ ЕМИНЕСКУ 
 

КАКВА ДУША 
 

Каква душа съм наследил 
от моите деди, 
та в себе си да побере 
световните беди? 
 

Каква душа от камък твърд, 
та в свойта глъбина 
надеждата да приласкай 
след мъка и злина? 
 

И как след толкова тегла 
за своя дял нехай? 
Вълни на вечното море – 
при вас е моят край! 
 

1880 г. 
 

превод Седва Костова, 

сп. „Литературен свят“, бр. 3/2008 
 

ГЛАСЪТ НА МИСЛИТЕ… 
 

На мислите гласът и той заспива - 
остават чувствата ни светли само. 
Ела!… Крещи гласът на любовта ми. 
Или в тъмите всеки звук попива? 
 

От тъмните многогодишни ями 
очите ти нощта събуждат сива. 
Душата ми ще те познай – красива, 
изгрей под свода син над мойто рамо. 
 

Полека – без въздишка и без слово, 
на любовта си миглите небесни 
склони и тихо докосни ръката. 
 

В съня си ще сме заедно отново, 
в съня ни вечен или в мойта песен, 
изгубена, но моя, обич свята! 
 

превод Нико Стоянов, 

сп. „Литературен свят“, бр.  42/2012 
 

ВЪЛНУВАЩА ИЗЛОЖБА 
 

ХРИСТИНА ВЪЧЕВА 
 
18 юни, 2021 година. Топъл пролетен  ден в 

град Момчилград.  
Предчувствие за лято.  За духовност, 

за изкуство, което извисява нас, хората, 
обагря аурата ни цветно, докосва души-
те ни.  

Едно културно събитие – откриване-
то на художествената изложба на 45 
художници от Република Турция озари 
хоризонта на малкия подбалкански град, 
носещ името на защитника на Родопите 
и неговото население от 14 век – Момчил 
юнак. 

Разположена в центъра на града, бя-
лата сграда на Дома на културата събра 
любители и ценители на художествено-
то изкуство. Посреща ни звучната 
българска песен „Една българска роза” 
по текст и музика на големия български 
композитор Димитър Вълчев. Изпълни я 
едно музикално дете. В ръката му черве-
ната роза бе връчена на куратора на 
изложбата и известна художничка,   
момчилградчанката Айнур Махмудова-
Каплан, която живее сега в град Измир, 
Турция.  

 

  
 

Красиви девойки към ОДК в града 
изпълниха пространството с музика и 
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повдигнаха настроението на публиката с 
изпълнението на автентичен родопски 
танц. Като чист планински извор, се 
лееше народната песен  в гласа на ро-
допския певец Филип Синапов, поздрав 
за всички присъстващи. 

С кратко встъпително слово секрета-
рят на читалището и самобитен 
художник талант,  Камбер Камбер откри 
експозицията. Думата бе дадена на ор-
ганизатора Айнур Махмудова-Каплан. 
Тя приветства публиката със сърдечното 
„добре дошли” и предаде поздравите на 
творците от Турция, представили 90 
живописни платна във фоайето на Дома.  
Трогната от топлото и радушно посре-
щане на организаторите от българска 
страна и своите съграждани, художнич-
ката се върна към годините на детството 
и младостта и с нежност си спомни за 
този площад и хората, оставили следи в 
сърцето ѝ. В словото си тя подчерта, че 
„изкуството е етикета на една народност, 
етикета на един град, на една личност.” 
С горещи аплодисменти  бяха посрещ-
нати думите ѝ на благодарност и 
признателност към първия ѝ учител, 
художника Камбер Камбер. 

Идеята за осъществената съвместна 
културна изява тази вечер идва от нея. 
Предложението ѝ към секретаря на  чи-
талището е направено в началото на 
годината и за шест месеца то узрява и се 
превръща в реалност: „Миналата  година, 
заради пандемията, не можахме да осъщест-
вим насрочената експозиция в родния ми 
град  и едва това лято тя се превърна в пос-
ланик  на духа между  две култури, между 
нашите две държави. Преди 6 години в съ-
щата зала в  момчилградския Дом на 
културата, организирахме изложба на ху-
дожници от северен Кипър. Настоящата 
изложба  е втората творческа изява за 
Момчилград от този род.” – казва тя. 

Последната съвместна изява на учи-
теля Камбер и успялата художничка  
Айнур, заслужила уважение и респект, 
бе в Балчик, преди броени дни, където 
двамата са поканени за участие в Меж-
дународен пленер „Европейски 
хоризонти” 2021. Известна е  нейната 
близост със света на литературата. До-
казват го двете ѝ поетични книги. И сега 
пленерът на морето завършва  с поред-
ното ѝ вдъхновение – стихотворението 
„Художник”, което вече е включено в 
каталога на художниците от пленера. 

С радост и възхищение Айнур споде-
ля за проведените преди пандемията 
експозиции в Пампорово, в галериите на 
Смолян, Перник и в Пловдив,  последно-
то  културното събитие е уважено от 
Генералния консул на Република Тур-
ция в града на тепетата Хюсейн Ергани.    

Талантливата художничка усмихнато 
добавя: „С Камбер години наред сме участ-
вали в много изложби и пленери, арт 
фестивали в България, Турция и други 
страни. Щастлива съм, че заедно с него пред-
ставяме нашето изкуство, чиито корени са 
български. Това бе едно сериозно  обучение, 
което  ни помогна да се развием като мно-
гостранни личности. Надявам се и за в 
бъдеще да продължаваме линията на съвмес-
тно сътрудничество в  изкуството.” 

Свои платна представят 45 художни-
ци от Турция.  90 картини – живопис, 
рисунки, акварел - натюрморти, портре-
ти, пейзажи, абстрактни платна. 
Картини, които впечатляват, създават 
атмосфера, вдъхват респект.  Планински 
пейзажи или такива, свързани с морето, 
те изразяват различни състояния на духа 
и разкриват с неповторима сила вът-
решния свят на човека. Със свои творби 
се представят утвърдени имена на про-
фесори и преподаватели от различни 
градове на страната, водещи в класация-
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та на съвременното турско изкуство:  
Бирсен Челен,  Гюлтекин Акенгин, Дже-
ват Аталай, професори, а също и 
преподаватели и художници на свобод-
на практика.   

Доказан талант, художничката Айн-
ур Каплан развълнува публиката с два 
женски портрета. Голямата картина - 
портрет на успялата жена изкуствовед 
Кадрие Лятифова, която е вече в колек-
цията на общината, а другата – портрет 
на  „Момиче в синя рокля”. И двете 
платна са решени в нейния стилизиран 
модерен стил. 

 

 

Талантливата художничка сподели и 
друга своя мечта – да направи самостоя-
телна изложба в родния си град с 
представяне на двете си стихосбирки, 
където много стихове за Родината, за 
родния край, за раздялата, са породени 
от нейната обич и болка . 

Камбер е убеден, че експозицията ще 
предизвика интереса не само на мом-
чилградчани, но и на ценителите в 
изкуството в цялата Кърджалийска об-
ласт.  

 
 

 
 

 

Публиката, от близо и далеч, се нас-
лади на тази цветна визия, която 
докосваше с оптимистични колоритни 
багри и с радост откликна на посланията 
на гостуващите творци за един по-
красив и добър бъдещ свят.  
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Една експозиция, тази вечер се пре-
върна в послание за едно полезно 
сътрудничество в областта на изкуство-
то. Мост на дружбата между културите 
на два близки народа. Красота, която 
трябва да се види и усети с очите и сър-
цето! 

 

 
 

За около час бяха откупени 10 карти-
ни. 

Изложбата бе уважена от Ерсин Ме-
тин, председател на общинския съвет в 
града и ще продължи до 03 юли  тази 
година. 

 

Коя е Айнур Махмудова Каплан? 
Родена в Момчилград, България през 

1964, детството и младежките ѝ години 
преминават в учение и труд. През 1989 
година семейството ѝ се премества да 
живее в Измир, Република Турция. Десет 
години изучава  тънкостите на  живо-

писта при един от доайените на турско-
то съвременно изкуство Шереф Бигал. 
Първата ѝ изложба през 1996 е първата 
стъпка  към върха... Днес Айнур Каплан 
има 27 лични изложби в своето художес-
твено приключение. Покани за над 100 
местни и международни групови из-
ложби. Награждавана е три пъти. Нейни 
творби може да се открият в официални 
и частни колекции и каталози както в 
Турция , така и в чужбина.  Междунаро-
ден организатор по изкуство и култура, 
тя е куратор на 35 международни арт 
проекта, с което прави сериозен принос 
на международната сцена като призна-
ване и развитие на изкуството. Участие в 
симпозиуми и изложби в над 17 страни, 
сред които България, Русия, Германия, 
Египет и други.  

Талантът на Айнур се простира и в 
литературния свят: две издадени пое-
тични книги и преводи, владее 4 езика. 

В своето изкуство  тя избира темата за 
жената. В частното си ателие създава 
съвременна живопис с маслени бои и 
акрилни  техники,  използвайки стили-
зиране в модерен стил. 

Една достойна дъщеря на България, 
пренесла най-хубавия свят от детството 
и младостта си, любовта към Родината в 
творби, които удивляват! 

Да ѝ пожелаем да върви все така уве-
рено напред! 

 
 Материала подготви Христина Въчева 

 
 


