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АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВОТО  

И СПИСАНИЕТО 
 

ПРЕСЕЧЕНИТЕ ГРАНИЦИ 
 
Трудно е да се изброи всичко, което ля-

тото донесе на издателството, списанието и 
авторите, които ги създават. Но то може да 
бъде казано и съвсем кратко – усещане за 
свобода. И за пресечени граници. 

Събитията на открито ни дадоха въз-
можност да се срещнем, да общуваме, да 
бъдем отново живи. Така пресякохме грани-
цата на изолацията.  

Но в този период, случайно или не, пре-
сякохме и други граници. 

И ще започна с едно писмо в електрон-
ната поща на списанието, което бях готова 
да изтрия като спам, защото в заглавието на 
темата текстът беше на китайски. Но го от-
ворих. И каква бе изненадата ми, когато го 
прочетох и отворих прикачените файлове! 

Една китайска поетеса, Йин Сияоюан, бе 
стигнала до списание „Картини с думи и 
багри“ и ни поверяваше текстовете си – без 
посредничеството на преводач, без протек-
цията на приятел. Сам по себе си, този факт 
неимоверно ни зарадва, защото е индика-
ция за наличието на списанието, за 
съществуването и нарастващата му значи-
мост. Но онова, което бе още по-стойностно 
за мен, бе самият текст, в превод от английс-
ки на Александър Шурбанов. Стил, жанр, 
направление, течение, тенденция… не знам 
как да нарека определението, което авторка-
та дава на своите творби – „енциклопедична 
поезия“…  

Ето накратко за какво става дума. 

Завършила Пекинския университет за 
международни изследвания, член на Ки-
тайската асоциация на писателите, 
Китайската асоциация на преводачите и 
Китайския институт за поезия, автор на 11 
книги, включително 5 поетични антологии, 
както и на 6 преводни книги, Йин Сияоюан 
е основател на Енциклопедичната поетична 
школа (ок. 2007 г.) и инициатор на Хермаф-
родитното писателско движение. 

Ръководител е на „Енциклопедична пое-
тична школа за творческо писане и 
интегрирана художествена работилница“, 
която е в основата на развитието на тази 
нова тенденция в съвременната китайска 
поезия. 

Дали защото се изгубихме в превода, ка-
то редакционен екип преценихме, че е по-
подходящо да публикуваме нейните „Сти-
хотворения върху геологията“ в раздела 
„Проза“, но не това е важно, а тяхното съ-
държание, което дава нова територия за 
изследване и интерпретиране на творците 
от различните клонове на вербалните и 
визуални изкуства. 

На 17 септември, денят на Вярата, На-
деждата и Любовта, във виртуалната ни 
пощенска кутия дойде и едно писмо от доб-
ре познат подател – главният редактор на 
списание paradigma (една нова страница) 
Марин-Константин Палатов с една тъжна 
вест и с една молба, както и с прикачения 
файл на новия, извънреден брой на списа-
нието, посветен на паметта на Надежда 
Германова, преподавател по философия и 
обществени науки в СМГ „Паисий Хилен-
дарски“.  

Това стана повод нашите гости – учени-
ци и възпитаници на СМГ, да станат автори 
на списанието с творби, публикувани в брой 
5 на списание paradigma и посветени на 
паметта на тяхната преподавателка – Денис 
Миланов, Ива Радоева, Марин-Константин 
Палатов, Мира Дулевска и Ралица Руйчева. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2021 

 

6 

 

Важно за развитието на списанието е 
общуването както с читателската аудитория, 
така и с авторите, които познаваме и с онези, 
които ни откриват, или които откриваме. 

В настоящия брой представяме творчест-
вото на трима нови за нас, но добре познати 
и изявени майстори на поетичното изкуство 
– Божидар Пангелов, Веселин Веселинов и 
Рамела Бохосян, както и на двама прозаика – 
Десислава Стоянова и Калоян Странски. 

Пресичаме границите още веднъж и с 
развитието на рубриката „Преводачът пред-
ставя“.  

След преводите от руски (Сергей Горо-
децки, представен от Иванка Павлова) в 
брой 1/2021 и от френски (Иан Менс, пред-
ставен от Иванка Попова-Велева) в брой 
2/2021, в настоящия брой един от най-
изявените български преводачи – Сидония 
Пожарлиева, споделя своя избор – четирима 
португалски поети, чието творчество е зна-
чимо за съвременната световна поезия – 
Фернанду Намора, Ежиту Гонсалвеш, Кази-
миру де Бриту и Антониу Рамош Роза.  

 

***  
 След дългите дни на изолация, които 

неусетно се превърнаха в година и полови-
на, издателство gabriell-e-lit отново се срещна 
„на живо“ с любителите на литературата. 

На 17 септември в Русе бе открито второ-
то издание на литературното изложение 
„Десант на книгата“, в което участваха над 
двайсет издателства, литературни клубове и 
автори. А онова, което най-много ни впечат-
ли, бяха съпътстващите специализирани 
ателиета за деца – за рисуване на  комикс и 
архитектурна илюстрация и за творческо 
писане. 

Разположени между щандовете на изда-
телство „Кибеа“, което отбелязва своята 30-та 
годишнина и на фондация „Буквите“, ние 
споделихме пространство с творческия клуб 
от Козлодуй на Конфедерацията на българ-
ските писатели. Запознахме се и с някои от 

авторите на списанието, които представяха 
творчеството си, или бяха гости на изложе-
нието – Гергана Христова, Зоя Раднева, 
Николина Пенева, Павлина Петкова. Срещ-
нахме и стари познати и приятели – Адриан 
Василев, Атанас Петров, Иван Богданов, 
Йордан Василев, Надежда Радева, Силва 
Василева, Таня Иванова. 

 

 
 

Десант на книгата, щанд на издателство gabriell-e-lit 
 
На 18 септември Габриела Цанева запоз-

на любителите на литературата с 
издателство gabriell-e-lit и неговите автори,  
което по-малко от три години осъществява в 
в печатен и/или електронен формат 37 
заглавия на 13 автора – поезия, белетристика, 
литературни сборници, документално-
художествена и публицистична литература.  

Представи накратко броевете на списа-
ние „Картини с думи и багри“, излезли от 
печат през 2020 г. и първото полугодие на 
2021 г. и останали без премиери, поради 
пандемията. Говори за тенденциите в разви-
тието на изданието като сайт и като печатна 
медия, както и за някои автори, които дават 
неговия облик. 

В поривите на вятъра, с които есента нас-
тъпваше, Габриела Цанева прочете няколко 
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стихотворения от най-новите си стихосбир-
ки, излезли през 2020 г. със знака на 
издателство gabriell-e-lit като илюстровани 
издания – „Стъпки по пламъци“ и „Оскъдни 
дни“, в които са включени и нейни авторски 
картини, както и стихове от „Бурята сплита 
ръце“ /изд. „Захарий Стоянов“, С., 2016/ и 
„Високосният ден“ /изд. „Захарий Стоянов, 
С., 2018/, които бяха осъществи и като елек-
тронни илюстровани издания.  

Всяка печатна стихосбирка се предлага-
ше заедно с флаер със снимка на корицата 
на електронното издание и QR код, водещ 
към текста на илюстрованата е-книга. 

QR код, водещ към сайта на списание 
„Картини с думи и багри“ за първи път 
използвахме в брой 2/2021, като го инкор-
порирахме в задната корица на печатното 
издание.  

Решихме, че можем да използваме още 
по-пълно възможностите на този бърз и 
ефективен начин за осъществяване на връз-
ка между читатели и издателство, като дадем 
възможност и за пряк контакт между автор и 
читател. 

Ето защо в печатното издание на насто-
ящия брой 3/2021, като експеримент, 
вградихме QR кодове към някои статии, 
водещи към профила на съответния автор в 
сайта на списанието, откъдето може да се 
стигне до всички негови публикации. Ако 
откликът сред читателската аудитория е 
добър, ще изготвим QR кодове, водещи към 
профилите на всички наши автори. 

Надяваме се, че като вплетем дигитални-
те технологии с традиционните печатни 
медии ще постигнем още по-добър синтез 
на формата и съдържанието на изданията 
на издателство gabreiell-e-lit и още по-добро 
взаимодействие и комуникация между ав-
тори и читатели. 

 

 
 

 
 

АНОНСИ 
 

ЧЕТИРИМА АВТОРИ НА СПИ-
САНИЕТО - ПРЕД ПУБЛИКА 

 

ТОДОР БИЛЧЕВ РЕЦИТИРА ПРЕД 

НАРОДНИЯ ТЕАТЪР 
 

Тодор Билчев участва с две стихотворе-
ния в националния поетичен конкурс 
„Новият Добри Чинтулов“, организиран от 
просветна организация „Мяра“. Щастливи 
сме да споделим, че нашият колега спечели 
одобрението на публиката и според регла-
мента завоюва правото на самостоятелен 
едночасов рецитал, който се проведе на 29 
август т. г. от 19 до 20 ч. пред Народен театър 
„Иван Вазов“. 

Представяме на читателите една от кон-
курсните творби: 

 

ЕЗИК ЕДИНСТВЕН И СВЕЩЕН 
 

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

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. 
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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! 
 

 
 

Тодор Билчев, рецитал, 29 август 2021 
 

Текстът на целия рецитал можете да 
прочетете, следвайки връзката: 

http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/wp-
content/uploads/2021/09/TodorBilchev-
Rezital.htm 

 

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА  

С „БЕЛИ ПЕТНА” 
 

На 12 септември издателство ЕРГО, в 
рамките на събитието „Алея на книгата” 
представи дебютната книга на Венелина 
Петкова „Бели петна”. Трудно е да бъде 
определен жанра й, ние бихме го нарекли 
„граничното изкуство”, защото е синтез на 
поезия, хайбун и хайку, но е и пропита от 
далекоизточната философия – и като извор 
на вдъхновение, и като естетика и творчески 
и житейски послания. Редактор на издание-
то е Зорница Харизанова, художници са: 
Венелина Петкова и Диляна Манавска. 

Ето какво споделя Венелина за първата 
си книга: 

По-лесно е да пишеш за другите, по-
трудно – да пишеш за себе си, макар че тези 
други са твоето собствено огледало… 

Книгата съдържа 50 авторски рисунки с 
туш и източна четка (суми-е), поезия и крат-
ка проза – повлияна от източните форми 
хайку, хайбун и дзуйхитцу (стил, в който 
Сей Шонагон е писала своите „Записки под 
възглавката“), както и ръчно изписани заг-
лавия с туш. В нея централно място заема 
моят литературен и духовен задочен разго-
вор с Далечния Изток. 

   

„Една невероятна поетична книга, роде-
на на кръстопътя на далекоизточното 
светоусещане и ежедневието на едно съвре-
менно българско момиче! Пресечна точка, 
на която талантливото перо и четка с туш на 
Венелина Петкова раждат десетки хайку, 
калиграфии и хайбуни, правещи осезаеми 
границите на феноменалния свят, н о изли-
защи извън него, за да ни отведат в една 
свръхреалност, позната на Изток като Пус-
тота …” 

 

Зорница Харизанова, секретар на Български хайку 
съюз 
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„Венелина Петкова умее с един щрих с 
четка или слово да събужда светове, да на-
мира място на дрипите, откъснали се от 
живота й, „сред другите бързо прелитащи 
облаци“. В стиховете й ,„изтрили всички 
думи“, може да се чуе „звукът на разтопен 
сняг“ и да се видят „следи на птици в небе-
то“. 

 

Антоанета Николова, доц. д-р. по източна 
философия в ЮЗУ 

 

„Нейните рисунки с туш (сумие) и чо-
вечността й се сливат по великолепен начин. 
Радват и релаксират сетивата. Поплувайте в 
нейния свят от туш!” 

 

Сенсей Мичико Имаи, майстор по японска 
калиграфия 

 

ЗОЯ РАДНЕВА  

С „НИЩО НЕ НИ ПРИНАДЛЕЖИ” 
 

На 18 септември в рамките на събитието 
„Десант на книгата” Съюзът на свободните 
писатели, филиал Русе, представи седмата 
стихосбирка на Зоя Раднева „Нищо не ни 
принадлежи”. 

Надежда Радева, редактор на изданието, 
щрихира жизнения път на авторката и про-
чете откъси от рецензията си за творбата, а 
Таня Иванова рецитира стихове. Животът 
не ни принадлежи, защото ние му принад-
лежим – основното послание на авторката 
достигна до публиката през поривите на 
лятната буря. 

А ето и автопортретът с думи на Зоя 
Раднева: 

 Родена съм на 5 ноември 1961 г., в китно-
то градче Попово, обл. Търговище. От малка 
бях пленничка на поезията. 

Преди 12 години започнах отново да 
пиша и през 2013 г. издадох първата си сти-
хосбирка „Химн на сърцето”. Представянето 
ѝ бе пищно и незабравимо. Самата г-жа 

Христина Христова – министър на труда и 
социалната политика тогава бе сред гостите. 

Вълнението и радостта ми бяха безгра-
нични. Последваха още пет стихосбирки: 
„Поглед в бъдещето” , „Стрелките на живо-
та” , „Живот в стихове”, „Двете лица на 
живота”, „Изповед на сърцето”. Написала 
съм около 500 стихотворения, разкази, прит-
чи и фрази. Смятам, ако животът ми 
позволи, поне да ги удвоя. 

Мои произведения са публикувани в ли-
тературните сборници „Отвъд” (2021) и 
„Коледа по време на пандемия” (2020), в 
списанието за литература и визуални изкус-
тва „Картини с думи и багри”, в 
регионалния печат в Разград и Попово. От 
2012 г. живея в гр. Русе. Член съм на Съюза 
на свободните писатели в България.  

„Нищо не ни принадлежи” е седмата ми 
стихосбирка. 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА С „ОСКЪДНИ 

ДНИ“ И „СТЪПКИ ПО ПЛАМЪЦИ” 
 

Отново „Десант на книгата“, 18 септемв-
ри… Лятото си отива, но още не е. И в 
пожара на последните му дни Габриела 
Цанева сподели с любителите на литерату-
рата усещането за неизбежност, за 
изплъзване, изолация и откъснатост, нагне-
тени в новите й стихосбирки „Стъпки по 
пламъци“ и „Оскъдни дни“.  

Книгите излязоха от печат със знака на 
издателство gabriell-e-lit през 2020 г. Но, дока-
то в „Оскъдни дни“ изолацията е наложена 
от обстоятелствата (повечето от стиховете са 
писани по време на пандемията), в „Стъпки 
по пламъци“ лирическият „Аз“ се самоот-
късва от мътния поток на общественото 
битие, за да съхрани умиращите ценности 
на свободата и хуманността.  

Границата между съзерцателно-
лиричното отстъпление и публицистичния 
патос на осъществената комуникация е не-
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ясна, дифузна, за да се постигне една сплав, 
способна да взриви апатията на отчуждени-
ето и обречеността. 

Габриела Цанева прави своя мост към 
другия чрез слово и багри не за първи път. 
Но тъканта на този мост е различна в двете 
книги и това най-ясно личи в картините. 
Важно е да подчертаем, че тук става дума не 
за цветни илюстрации – всички визуални 
картини в „Стъпки по пламъци“ и „Оскъд-
ни дни“ са породени от, или пораждат 
своето вербално отражение, представляват 
едно цяло и ако се разглеждат не заедно, те 
не биха били израз на авторовото послание, 
което в действителност е отправено. 

И ако езикът в двете книги остава подв-
ластен на вече изградения авторов стил, са 
еманация на моментното душевно състоя-
ние на твореца – една снимка на мига на съ-
творението, който авторът иска да съ-
преживее с читателя. Оскъдните дни на 
липса на общуване, на притъпена чувстви-
телност, на изгубен разум и изкривена 
преценка отразяват и пораждат оскъдността 
и гротескността  на изображенията – вижда-
ме почти графична липса на пищност в 
цветово отношение, една аскетичност в из-
раза, болезнена изкривеност на контура, 
който, начупен, пречупва усещането за край 
и вечност. В „Стъпки по пламъци“ картини-
те говорят друго – там пустошта след пожара 
на обществената разруха, довела до личнос-
тно разпадане прави трудно виждането на 
следи от стъпки… 

Онова, което винаги ще ме удивлява, е 
различното възприемане на прочетената 
поезия от онази – живата, казаната… изви-
каната. Габриела Цанева умее да общува с 
публиката; умее да лови и задържа, да до-
косва и променя. 

Така се случи и в деня, в който лятото си 
отиваше. 

 
 

МИЛЕНА ФРЕНКЕВА ПЕЧЕЛИ 
ПЪРВА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЯ  

 
Милена Френкева за първи път се срещ-

на с читателската аудитория на сп. 
„Картини с думи и багри“ в неговия брой 
4/2019 чрез чудесната рецензия на Иван 
Селановски за най-новата й стихосбирка 
„Пролетно огледало“ /2019 г./.   

В настоящия брой публикувахме нейни 
стихове, които, отново като огледало отразя-
ват и пречупват всички  нюанси на един 
сезон – този път на лятото. 

Ето защо с радост споделяме новината за 
спечелената от нея първа награда за поезия 
във Втория национален литературен кон-
курс за поезия и проза „Асен Разцветников“. 
Организатори са Община Горна Оряховица 
и Литературен клуб „Асен Разцветников“ 
при НЧ „Напредък – 1869“. Темата е „С пла-
мъка на родолюбието“, наградите са първа, 
втора, трета и поощрителна в три възрасто-
ви групи, а журито е в състав Атанас Петров, 
Станка Бонева, Миролюб Влахов, Цвета 
Нинкова и Светлана Гъркова.  

Предлагаме на нашите читатели текста 
на отличеното стихотворение: 

 

ТИХА ЛЮБОВ 
 

Обичам те Българийо, но тихо, 
шумът и любовта не се разбират  
и само птици думите откриха, 
със слънчев лъч изписани и лира. 
 

Обичам те, но кротичко в сърцето 
и без излишно патосно изкуство, 
дори да замълча, си в мен, и светиш, 
родината е тихо свидно чувство. 
 

Родината – ковчеже, за което 
живееш и умираш скромно даже, 
събрало цялата ти нежност, ето 
и груб – животът няма да те смаже. 
 

Материала подготви Надежда Александрова 
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НОВИ КНИГИ 
 

НОВИТЕ ИЗДАНИЯ  
 

„СЛЕД ДЕВЕТИ, СЛЕД ДЕСЕТИ“ 
 
Отдавна очакваното от читателите второ, 

допълнено издание на сатиричната стихос-
бирка на Христо Ангелов „След девети, след 
десети“ излезе от печат на 09.09., тъй като не 
искахме да чакаме до 10.11.  

След изчистения дизайн на корицата на 
първото издание, новото ни посреща и про-
вокира с авторска картина на Габриела 
Цанева, която привлече вниманието на 
читателите при първата им среща „на живо“ 
с томчето.  

Това се случи в рамките на „Десант на 
книгата“, само седмица след изсъхването на 
мастилото. 

 

„БУРЯТА СПЛИТА РЪЦЕ“ 
 
Защо отново „Бурята сплита ръце“, само 

5 години след първото издание на изд. „За-
харий Стоянов“? Защо сега? 

Настоящото издание е напълно иден-
тично в текстово отношение с първото, 
поради актуалното звучене на поезията и 
публицистичните фрагменти в стихосбир-
ката. Изненадата за читателите е нейната 
цветна версия.  

Но не багрите ни накараха да осъщест-
вим този проект в началото на юли, а 
именно думите, чието послание остава бо-
лезнено-непроменено от написването им, до 
днес. Защото днес всички ние, като личнос-
ти и общество, отново сме изправени пред 
избор – да маскираме злото като добро и със 
затворени очи и спящи да продължим да 
съществуваме в тоталитарната държава, 
градена през последните 12 години, или да 
разкъсаме веригите на лепкавите наслоения 

на мутренската реалност и с чисти чела да 
продължим напред. 

Ще споделим мнението за книгата на 
двама души, които дълбоко уважаваме и 
които вече не са между нас. 

 

Георги Пинчев: 
 

Прочетох книгата на един дъх, но не 
веднъж. 

Тук всяка дума е многопластова, прето-
варена със съдържание, което гради сложна 
смес между лично-интимното и гражданс-
кото отхвърляне на грозотата в обществото, а 
това, в душата на читателя нагнетява буря, 
която е водеща в заглавието и в цялата сти-
хосбирка. 

Сложен стих, без аналог в българската 
лирика. Истинска гражданска поезия, с коя-
то всеки човек съпреживява свой мъчителен 
катарзис. 

„Бурята сплита ръце” е най-високият 
връх в творчеството на Габриела Цанева, 
поне до настоящия момент. 

 

Проф. д-р Иван Байчев: 
 

Дарбата, дами и господа, е велика работа! 
В една от книгите си написах: „Училище за 
дарба няма.“ Това чудо или го имаш, или го 
нямаш. 

Поетичната книга на Габриела Цанева 
„Бурята сплита ръце“, е поредното доказа-
телство за това. 

Много са достойнствата на тази книга. 
Повечето от тях обективно и компетентно, 
както впрочем винаги, бяха посочени от 
драматурга г-н Крум Гергицов1. 

Аз ще посоча – за да подчертая, само две 
от тях. 

Първо – безспорната поетична дарба на 
авторката, подплатена с ярка творческа ам-

                                                                        
1 Рецензията на Крум Гергицов е публикувана в 

брой 0/2018 на сп. „Картини с думи и багри 
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бициозност, искряща емоционалност и 
невероятна сила на духа. 

И второ – подчертаната честна, искрена 
и смела гражданска позиция. 

Позволете само два-три съвсем кратки 
цитата: 

 

„Пустинята настъпва с бързи стъпки. 
Засипва ни, 
под пясъците спим, 
а някъде далече 
тътне 
сблъсък на интереси, на пари, 
няма идеали, няма мечти, 
нищо не е чисто, 
нищо, че блести.“ 

…………… 
„Докъде стигнахме… 
Не просто  
избираме 
измежду две злини по-малката, 
а маскираме 
злото като добро… 
За да можем по-лесно 
да го преглътнем ли? 
Или – 
за да може по-лесно 
да бъде пробутано 
в гърлата на онези, 
които блеят от възторг по всичко, 
което е направено да изглежда 
демократично…“ 
А каква сила напира от текста на предис-

ловието към втората част на книгата! 
Цитирам само последните два реда: „Ос-

тавам тук, в моята страна – да плувам срещу 
потопа… Защото мога – да плувам… И може 
би – да ловя удавници…“ 

Поздравявам Ви за това, Габриела. Вие 
сте достоен пример за всички, които боравят 
с литературното слово. Бъдете здрава! И 
продължавайте да плувате срещу потопа и 
да ловите удавници! 

 

редакционна статия 
 

ЗА „НОЩТА НА ЩУРЦИТЕ“ 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА  
 

 
 

Най-новата поетична книга на Габриела 
Цанева отново излиза със знака на издателс-
тво gabriell-e-lit – първо като електронно 
издание в двата формата .pdf и .epub, дос-
тъпна за свободно четене и сваляне от 
платформата на издателството.  

През идващата есен ще предложим на 
читателите и издание в печатен формат. 

Художественото оформление на корица-
та, както и пълноцветните картини и хайга в 
книжното тяло са дело на поетесата-
художник.  

Структурно и тази стихосбирка следва 
утвърдената вече за автора схема, като съби-
ра поезия, живопис, хайку, хайбуни и хайга 
в една завладяваща сплав, където гражданс-
кият патос естествено преминава в 
медитативно съзерцание, за да бъдат дос-
тигнати най-дълбоките извори на про-
никновението, да бъде постигнато равнове-
сие в прозренията за духовно бягство и 
себеосъществяване, за бунт и връщане към 
света, който можем да променим.  

И това намира своя израз в композиция-
та – „поетическите“ части са две – „Нощта на 
щурците“ и „Отдалечаване“, следвани от 
третата, жанрово различна „Хайбуни, хайку 
и хайга“. 

Разграничението е времево и тематично, 
донякъде само подвластно на авторовото 
послание. Или послания?! 

Много са въпросите, които поставя кни-
гата, като не дава еднозначни отговори. 
Онова, което е ценно, е стремежът към отх-
върляне на статуквото на ежедневието – 

http://e-books.gabriell-e-lit.com/poezia/noshttanashturcite/NoshttaNaShturcite-GabrielaTzaneva.pdf
http://e-books.gabriell-e-lit.com/poezia/noshttanashturcite/NoshttaNaShturcite-GabrielaTzaneva.epub
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едно отражение на пробуденото общество, 
което рефлектира в съзнанието на твореца, 
за да достигне до своето художествено-
философско осмисляне.  

Още в първото стихотворение четем: 
Щурците пищят –/ надлайват се с кучета-

та…………/Пия носталгията на август,/…… 
нощта връхлита / измита, /измита безсънието 
ми – /клепачите падат /върху зида на бузите – 
/звънят, /като клепала в утрото. 

И виждаме, как една констатация на 
природна активност преминава в състояние 
на духа, а оттам идва пробуждането. Запом-
нящи се образи, но отново – не това е най-
същественото, а начинът, по който поезията 
преминава от нивото на личностно прежи-
вяване, към призив за пробуждане. 

Стихосбирката е препълнена с емоцио-
нално напрежение – наситеност, която пари, 
изгаря, оставя следи – и която намираме на 
всяка страница, защото, Габриела Цанева не 
просто констатира; тя намира свързаност в 
разплетените нишки на битието, които 
поддържат събитийната последователност в 
континуума на времето и ги следва, за да ги 
преподреди. Така нарушава предопределе-
ността, за да постигне неуловимото – 
минало/спомен – настояще/прозрение – 
бъдеще/многопосочност. Тази обща схема 
на мислене е приложима за всеки стих в 
книгата, независимо от обекта на авторовото 
изследване. 

И независимо от словесното и метафо-
рично изобилие в първите две части, 
противостоящи на пестеливостта на изказа, 
наложена от жанровите особености на из-
точните форми на поетико-прозаично и 
визуално изразяване. 

Габриела Цанева е художник, който тво-
ри в цвят. Картините й притежават ярка 
изразност, която е далеч от изчистената есте-
тика на калиграфията и суми-е, но въпреки 
това /или – именно поради това/ още в 
първата ѝ  цялостна творба, замислена и 
създадена като „хайга“ – „Състояния. Хай-

та“, изд. „Изток-Запад“, С., 2014 г. картините 
остават следствие/първопричина на вер-
балните изкази – поетични импресии или 
кратни източни форми.  

Тук ще цитирам само два примера. 
Хайку, което става повод за създаване на 

картина и последвалото им вплитане в хай-
га: 

любов –  
танцът на пчели  
над цъфнал цвят 
 

И картина, която породи своето хайку, за 
да се превърнат в хайга: 

 

 
 

между залеза 
и изгрева – 
убежището на нощта 
 

В заключение ще кажа, че книгата съ-
държа творби от периода юли 2020 – април 
2021 и е един сполучлив опит да се превъз-
могне както усещането за изолация, 
наложена от пандемията Ковид, така и съз-
нателно-несъзнаваното бягство от политико-
социалната реалност. Проблемът за избора 
стои пред всеки от нас като мислещ индивид 
и като част от съвкупността фактори, които 
изграждат обективното съществуващо. Днес 
е по-болезнен от всякога. Абсцесът, събрал 
отровата на последното десетилетие ще 
убие организма на социума, ако не бъде 
спукан. И това трябва да бъде направено, 
независимо дали ни харесва, или не. Тук и 
сега. Другата възможност е още по-плътно 
да затворим очи. 
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ЗА ВАРТОЛОМЕЙ  
 

 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
Сборникът с разкази „Историите на Вар-

толомей“ е първата белетристична книга на 
поетесата Рени Васева. След четири успеш-
ни стихосбирки – дебютната „Погледи“, 
спечелила голямата награда на издателство 
„Многоточие“ за 2018 г. и издадена същата 
година като награда за автора, последвалата 
„Очите на града“ на същото издателство 
/2019 г./ и невероятно богатите като съдър-
жание, поетика, образност и послания 
„Сътворения“ и „Денонощия“, които изда-
телство gabriell-e-lit има честта да осъществи 
като електронни и печатни издания през 
2019 г. и 2020 г., днес авторката поднася на 
читателя събраните разкази за житието на 
един колкото приказен, толкова и реален 
персонаж, станал вече любим герой на пуб-
ликата – таласъмът Вартоломей. Роден в 
кладенец, той обитава изоставените къщи на 
едно умиращо село и си говори с дърветата, 
сенките, самодивите и онези човеци, които 
го виждат или усещат… И ни разказва исто-
рии от двестагодишния си живот. 

Лично за мен, Вартоломей стана повод да 
се върна към българската фолклорна тра-
диция, да потърся изворите, вдъхновили 
автора и родили този сборник. Легенди и 
предания, поверия и суеверия, приказна и 
песенна традиция... И оживя онова богатство 
на детския фантастичен свят, на приказните 
герои, останали в паметта затрупани, избе-
лели и изместени от анлоезичните фентъзи 
романи и холивудски филмови продукции, 
компютърни игри и комикси, базирани на 
класическите образци на фентъзи жанра, 

основан от своя страна на скандинавски 
митове, ирландски саги и келтските епоси. 
Получи дух и плът и стана декор за едно 
пътешествие, колкото въображаемо, толкова 
и реално. Но не онова пътешествие, нужно 
за развитието на фентъзи сюжета, защото 
тук събитията се случват в статичния свят на 
дните ни, а пътешествието е навътре към 
същностите ни, към моралните категории 
на доброто и злото, към устойчивостта и 
способността да анализираме и променяме 
битието. 

В „Историите на Вартоломей” фолклор-
ният елемент и изплъзващото се битие са 
сплав, в която рефлектират многопластови-
те проблеми на съвремието – обществени и 
лични, нравствени, психологически, исто-
рически… Рени Васева не гради 
фантастичен свят, в който да разположи 
героите си – те действат в нашия свят. Те са 
повода да погледнем лицето на собствения 
си живот. Тук няма да намерите следи от 
„средната земя”, нито от „колелото на вре-
мето” или „дисковия свят” – тук няма хумор 
или пародия, копиране или прекрояване на 
нещо познато. Бихме могли да търсим пара-
лел с магическия реализъм, поне на теория 
някои от разказите напълно се вместват в 
определението, но не бих ги нарекла и така.  

Защо „Историите на Вартоломей” са 
толкова въздействащи? Дали не именно 
защото са сбор от разкази, във всеки от които 
можем да намерим път към себе си, а не 
роман, разказващ една чужда съдба? Свърз-
ващото звено е налице; читателят „влиза в 
кожата” на протагониста, идентифицира се 
с него, приема гледната му точка за своя и 
проследява житейските му пътеки, които го 
събират, сблъскват или поставят в ролята на 
зрител или водач. 

Да. Ще следвате стъпките на Вартоломей, 
за да държите ръката на умиращ в самота 
старец, за да освободите от страховете му 
малтретирано дете, за да усетите бездушие-
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то, царящо в душата на Големия град... и 
накрая – да се прекръстите, макар да не вяр-
вате, макар да рискувате безсмъртието си, 
защото той, мъртвият, е вярвал и има нужда 
от вашия знак. 

И може би ще се разтворите в лъчите на 
изгрева, и може би ще последвате космичес-
ките пътешественици и ще попитате като 
тях – „Защо този толкова красив свят е тол-
кова празен, толкова умиращ, когато е пълен 
с живот”... 

Една книга, която не дава отговори, коя-
то не задава въпроси, но която дълбае 
просеки и сее пътища… 

„Историите на Вартоломей” съдържа 41 
разказа, в 31 от които главно действащо ли-
це, но не винаги разказвач е Вартоломей, 
девет са „Писма до Вартоломей”, а послед-
ният, „Аварийно кацане”, може да се 
разглежда и като епилог, и като мост към 
следващо развитие – както в сюжетно отно-
шение, така и в жанрово. 

Рени Васева е убедена, че ще има още ис-
тории на Вартоломей – „Вартоломей е моята 
връзка със селото и града”, споделя тя, и 
допълва, че й се пише за него, може би защо-
то поезията е само един от инструментите, с 
които може да се открие красивото и да се 
поправи грозното, но гласът на прозата е 
онова, което хората по-лесно разбират и 
обичат. И още, споделя тя – „Разказите за 
него трябва да излязат в издателство gabriell-
e-lit, защото в списание „Картини с думи и 
багри” за пръв път се приюти Вартоломей... 

И ние сме щастливи, че имаме възмож-
ност да осъществим книгата като 
електронно издание в двата популярни 
формата .pdf и .epub, а по-късно – защо не, и 
като допълнено печатно издание. 

Да пожелаем на автора и неговия герой 
Вартоломей лек път към читателя! 

 
д-р Габриела Цанева, редактор и издател 

ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ 
/октомври – декември 2021/ 

 

Две нови стихосбирки на Тодор Билчев 
ще представим на читателите в есенния 
сезон – „Душа като снежинка“ и „Под небе-
то в мене“. Един автор, който не знае умора – 
само за шест години дава живот на 21 сти-
хосбирки, а цялостното му творчество 
обхваща 89 книги и стотици документални 
и научно-популярни статии и стихотворе-
ния в периодичния печат. Откровен до 
ранимост, балансиращ по острието на веч-
ния конфликт между добро и зло, красиво и 
грозно, възвишено и пошло, духовно и зем-
но, той дава простор за любовта в най-
новите си стихосбирки. Но при него любов-
та е всеобхватна, по-скоро философско 
понятие, отколкото житейско чувство. Ето 
защо авторът не е съгласен с рецензента си 
Йордан Йорданов, според когото „Душа 
като снежинка“ е дългочаканата любовна 
стихосбирка на Тодор Билчев. Но пък още 
във въведението си към „Под небето в мене“, 
споделя с читателя – „Всеки сам идва на този 
свят. И сам си отива. А разстоянието между 
тези два ледени полюса винаги се е наричало 
любов“.  Не бих нарекла Тодор Билчев „сати-
рик“, но всеки негов стих, всяка стихосбирка, 
са вплели драматизма и горчивия присмех. 

 

НОВОТО УСЕЩАНЕ БЪЛГАРИЯ 
 

Един младеж, завърнал се от Щатите, 
гласуваше във своята родина. 
Да станат тука щатски и заплатите, 
преди, дори, отново да замине. 
 

А някаква си журналистка се върти 
край  него с любопитство неприкрито. 
Не можеща дори секунда да мълчи, 
тя искрено и прямо го попита: 
 

„Усещате ли нещо ново и какво 
в България след толкова години? ”. 
- Усещам, да, че е изсъхнало дърво. 
И мъртви са ми всичките роднини… 
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ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 
 
Роден на 05.09.1896 в с. Блъсничево 
Убит на 27.04.1925 в София 
 

ДУШАТА НА ПОЕТА  
 

МОЯТА ДУША 
 

Душата ми, сиротна като скръбна чайка, 
коя лети над океанските вълни – 
душата ми сираче е без дом, без майка, 
навикнало с тегла, със бури и беди!… 
 
И таз душа-сирак оазис е в пустиня, 
подслон и хлад що дава пътнику през зной; 
душата ми на бога светла е светиня: 
през мен, чрез мен на хората говори той! 
 
Душата ми е църква, църква е на правда – 
чертог на правда е, потънала в неправда, - 
чертог на истина, незнайна в тоя свет! 
 
И както китен парк с най-хубави цветя 
обрасъл е през май – такава е и тя – 
душата ми – сирак – душата на поет! 

 

НОСТАЛГИЯ 
 

На грижата несретен, беден син 
оставих те, о, родно село, с мъка 
и в пазвата на тъжната разлъка 
по теб тъгувам морен и самин. 
 
Тъгувам аз сред болка и нерадост 
по твоите заченати поля, 

където волно мойта волна младост 
на свойте златни люлки ме люля. 
 
Тъгувам аз по твойта равнина, 
де златна нива златен клас налива 
сред люлката свещено мълчалива 
на своята свещена тишина. 
 
И все така те помня, мое село: 
ти тулиш се в мълчание и сън, 
и слънцето, коси над теб разплело, 
целува те със своя златен звън. 
 
И ти се къпеш в глъхналия вир 
на своята предвечна самотия, 
загледано в небесния ефир, 
към който мудно синкав дим се вие. 
 
И все така смълчано аз те помня 
във своите нерадостни мечти 
и в дни на скръб душата ми бездомна 
към тебе се възнася и мълчи. 
 
И винаги, помръкнал от печали - 
в студените прегръдки на града - 
тъгувам аз по дните отлетяли 
далеч от теб – в нерадост и беда! 
 
И искам аз отново да се върна, 
и цял живот на тебе да отдам, 
нерадостната майка да прегърна 
и своята нерадост да й дам. 
 
И аз ще дойда пак при свойте братя, 
ще дойда аз – несретен и самин: 
стопли ме ти във своите обятия, 
кат бедна майка бедния си син! 
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ИВАН ВАЗОВ 
 

Роден на 09.07.1850 в Сопот 
Починал на 22.09.1921 в София 
 

МОИТЕ ПЕСНИ 
 

ЯМБИ 
 

Il viendra, le fer rouge de l’histoire! 
V. Hugo 

 

І 
 

И пак позорът има тържеството, 
лучата в кал, лъжата е на трон. 
Понятьето за злото и доброто  
изгубено под наший небослклон! 
 

Вълни от бяс, веявици от страсти, 
рой диви честолюбья разярен! 
Забрава, слепота! С трева зарасте 
веч паметта на вчерашния ден... 
 

Вражди стихийни, зла полуда! Мракът 
забуля ямата, под нас що зей! 
О, родино, какви ли дни те чакат? 
Какво ли бъдеще се тебе сей! 
 

ІІ 
 

На кой ни вихърът изкарва бряг? 
В кои скали талазите ни хакат? 
Народния корaб отива в мракът: 
с опасни урагани в бой е пак. 
 

Пак блясъци, борби разсвирепели! 
Сърцето свива се, смутений ум 
не чува глас надежден в бесний шум 
на толкоз апетити повилнели... 
 

Къде отиваме, кажете вий, 
що бурний смут раздухвате злорадно? 
О, знайте вий, що гоните тъй жадно - 
но ти, народе... Бог да те закрий! 
 

ІІІ 
 

Земя на пoтреси, на смутове и бури, 
на чеда, майко, вечно неразбрани, 
нещастна плячко на враждебни фурий – 
кога за теб ден мирен ще настане? 

Арена грозна на борба всегдашна! 
Талаз талаз ти води в мрака черни, 
и труса – нов трус. Неизвестност страшна 
в нощта оправя твоя ход неверни. 
 

Що стaнаха мамливите надежди 
за мир, за плодотворен труд, за радост? 
Пак в ялови борби изтрита младост! 
Пак бъдеще настръхнало в примеждий! 
 

ІV 
 

Що виждам? Вратоломия ужасни! 
Идеи, знамена, принципи в тиня! 
От мръсний вихър всичко светло гасне, 
гаврило стана всякоя светиня! 
 

Ти, младо поколение, за чисти 
примери жадно, отвърни си взора! 
Историо, не давай свойте листи - 
не вписвай в тях на тия дни позора! 
 

V 
 

Под бремето на ред измами скръбни, 
под удара на разочарованья – 
достигнах да изгубя вяра. Тръпне 
душата ми от гняв, негодуванья. 
 

Достигнах вяра да изгубя! – Не в доброто, 
не в честността, не в правдата, а в тия, 
що знамена им дигат, на челото 
без срам, и калят ги със мръсотия! 
 

Свободо! Истино! Вий, Идеали, 
кога били сте повеч унизени? 
Вий, божества, пред ваште пьедестали 
ний веч не смеем да паднем на колене! 
 

Не викайте, лъжци, витий коварни, 
светините не пипайте, млъкнете! 
Ний вярваме в кумири лучезарни, 
но вий, жреци, от тях се отстранете! 
 

VІ 
 

„Френетически „ура” цепят въздуха.” 
(Из една телеграма) 

 
„Ура! Ура!”... крещиме: „Да живей!” – 
И тоз, и оня, утре – друг – сe равно... 
На другий ден друг вятър ще завей 
и ний ще ги в кал стъпчеме безславно. 
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„Ура! Ура!”... днес; утре – „Долу!” Сган 
ту люта, ту поклонница вдадлива... 
Ура! На силния, кат беси, и тамян – 
кога го бесят – пак „ура” и „вива”! 
 

Когато труп не сме – ний сме талаз 
непостоян: кумирите мениме. 
Днес бутнем тоз, друг дигаме завчас – 
макар от кал – и пак „ура” крещиме. 
 

„Ура! Ура!” гърми мегданът прашни, 
и улици, и кръчмите пиени... 
С „ура” се подлости венчават страшни, 
чела светливи и чела клеймени. 
 

„Ура” – безсмислен вик, вой на тълпата 
пенлива, рев на дивота стихийна, 
шум от кипеж на ямата помийна... 
„Ура!” О, долу на „урата”! 
 

VІІ 
 

Горчиво диша моя стих железни, 
негодувание жеже сърце ми: 
страданья, опит страшен – безполезни 
остаха, и уроците са неми 
 

на нашата история нещастна. 
Пак царството на егоизма груби! 
На тоз кумир свирепи, ламя бясна, 
лют минотавър, кой поглъща, губи 
 

такъв запас от воли, ум и сили – 
ний жертваме народ, чест, съвест, право, 
надежди лъскави, завети мили, 
грядущето – вървим в нощта наздраво. 
 

Какво ще стане – безразлично нам е! 
Безвестност черна на врата ни тропа... 
И сякаш аз чета на всяко знаме 
тез думи тайни: „Подир мен – потопа!” 
 

VІІІ 
„Да се не плашим: тоз порой ще мине 
от мерзости, безумства и полуда; 
след бурний бяс ще светне свода сини” – 
тъй думах си – страха за да прокуда. 
 

Тъй думах си - тъй мислех си от време. 
Веч цяло поколение порасна, 
години гънат ме под свойто бреме - 
а аз - с таз вяра лъжа се прекрасна. 

„Тоз шум живот е, тез борби са 
напредък, и преход е туй кипенье! 
Съдбите на народите едни са!” – 
тешах се ази. Грубо заслепленье! 
 

Ний носиме плода на страшно семе: 
пороци, гнилост, язви страховити! 
Ний веч сме старо, изхабено племе – 
едвам излезнали из пелените! 
 

София, 1895 г. 
 

МОИТЕ ПЕСНИ 
 
И аз на своя ред ще си замина, 
трева и мен ще расне над прахът. 
Един ще жали, друг ще ме проклина, 
но мойте песни все ще се четат. 
 

И много имена и лесна слава 
годините без жал ще изметат 
ил ще покрие плесен на забрава, 
но мойте песни все ще се четат. 
 

В тях зов се чуй за правда, за свобода, 
любов и благи чувства ги красят 
и светлий лик на нашата природа, 
та мойте песни все ще се четат. 
 

В тях вее на Балкана лъхът здрави 
и тайните хармоний му звучат, 
и гръмът на народните ни слави, 
та мойте песни все ще се четат. 
 

Във тях душата ми изля се цяла 
с най-скъпите си бисери, цветя, 
в тях всичко светло, ценно си е дала, 
във тях живей, звънти и тръпне тя. 
 

Не ме смущава див вой от омрази, 
не стряска ме на завистта гневът – 
спокойно гледам в бъдещето ази: 
там мойте песни все ще се четат. 
 

Те жив са отклик на духа народни, 
а той не мре, и дор сърца туптят 
от скръб и радост в наший край свободни, 
и мойте песни все ще се четат. 
 

Януари 1913 
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В ПАМЕТТА НИ 
 

СТЕФАН СТАМОВ 
 
20.09.1920 - 26.11.1995 
 

СВОБОДНИЯТ ЧОВЕК 
 

Наскоро получихме в редакцията новата 
книга на Велка Стамова „Наричаше се сво-
боден човек“, изд. „Палмира“, 2021 г.  

В този неголям по обем том авторката е 
събрала личните си впечатления и оценки, 
родовата история, документални и публи-
цистични материали, спомени и стихове, 
посветени на живота и творчеството на пое-
та Стефан Стамов. 

Един опит да бъде съхранено и осмисле-
но наследството и заветът на неговия бурен 
и страден живот, който надхвърля своята 
непосредствена цел, като рисува фрагменти 
от цялостната картина на живота в България 
от средата на 19-ти веки до настоящето. 

 

 
 

И докато се запознаваме с родословието 
на един свободен човек, докато проследява-
ме стъпките на предците му от миналото 

към днес, ставаме съпричастни към съдбата 
на народа си – с целия трагизъм на насилие, 
изселване, палежи и войни, на диктатури и 
несвобода. 

Въпреки умението на авторката да раз-
казва и увлича читателя, въпреки 
безспорния краеведчески принос, основно 
достойнство на книгата остава съхранената 
памет за жизнения път и творчеството на 
Стефан Стамов.  

Роден е на 20 септември 1920 г. в с. Злато-
сел, близо до Пловдив. 

Завършва гимназия в Пловдив. Следва 
Световна търговия във Виена. През лятото 
на 1944 г. получава призовка за мобилизация 
и макар да е могъл да не се отзове, студентът 
става войник, за да докаже принадлежността 
си към Родината. Участва в двете фази на 
Втората световна война. Мирът го заварва в 
Унгария, връща се във Виена, но не остава 
там, защото счита, че е нужен на България. 
Новият режим не му позволява да напусне 
страната и той продължава образованието 
си в София.  

През 1947 г. става част от организираното 
студентско движение, насочено против нас-
тъпващата комунистическа диктатура и е 
един от основателите на Селска армия на 
свободата. За тази своя дейност през 1948 г. е 
осъден на десет години затвор, но не преста-
ва да се нарича „Свободен човек“. Във връзка 
със събитията в Чехословакия, през 1968 г. е 
интерниран за 5 г. в с. Абрит, Добричко. 

Поезията му е родена от болката; стихо-
вете му са творени в карцерите и 
единочките на затворите, запаметявани, 
скътвани дълбоко в душата и отново ражда-
ни, за да достигнат до своите читатели 
години по-късно. Автор е на стихосбирките 
„Окована младост“, „Обич и гняв“, на по-
вестта „Йохана“, както и на десетки 
стихотворения, публикувани в периодич-
ния печат, както и в сборника „Вик от 
каторгата“. 
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ТВОРЧЕСТВО 
 
И като естествен преход от поезията на 

Сергей Румянцев, фрагменти от която пред-
ставихме в рубриката „Незаглъхващи 
гласове“, ще започнем с едно стихотворение, 
посветено на неговия дух и дело, след което 
ще продължим със стихове, които подбрах-
ме и които го представят като модерен, 
разкрепостен творец, за когото философско-
то осмисляне на съществуването остава най-
важното личностно предизвикателство 

 

СПОМЕН ЗА СЕРГЕЙ 
 

През минало тъмно на кървав терор 
кат много безследно изчезна и ти. 
Смъртта ти навеки ще бъде позор 
за твоите палачи през черните дни! 
 

Когато невинна се лееше кръв, 
в горещите пещи димяха тела. 
Когато убийци безспирно със стръв 
връхлитаха злобни по град и села. 
 

Къде е днес гробът ти, никой не знай. 
Тиранинът жалък напразно те скри! 
По-светъл ликът ти в сърца ни сияй! 
Ти смъртен роди се – безсмъртен стана! 
 

И днеска, щом слънце над ниви изгрей, 
щом вятър над родната шир разлюлей, 
житата зашепват: „Над нас е Сергей!“ 
Гири зашумяват: „Над нас е Сергей!“ 
 

Духът ти навред е, любими Сергей, 
закрилник в борбата на хляб, свобода. 
„Напред неотстъпно!“, безспирно си пей 
из родни балкани, по ширни поля. 
 

Във минало черно на кървав терор, 
когато убиец бе всеки подлец, 
ти падна пронизан, но днес си велик, 
израсна в сърца ни безсмъртен борец! 
 

ПРОЩАВАЙТЕ, РИМИ 
 

Прощавайте, рими, 
че крача през вас. 
Животът ме погна с гладни камшици 
и нямам минута покой… 

За тоя живот 
опитах да ревна от мъка, 
светът да ме чуе, 
но тежка ръка 
залости устата с юмруци. 
На злобата подлия вик 
премина през мен. 
И аз 
едва се изправих с душа, 
по-чиста от бистра вода, 
вековната мъдрост прозрял… 
Прощавайте, рими, 
за мирни години 
сте вие родени… 
Аз толкова имам да кажа, 
а нямам минута покой… 
Животът ме гони със сатанински камшик 
и злото дебне 
зад всеки завой. 

 

ЗОВ 
 

О, братя, мислещи разумно, 
от други светове! 
Ще чуете ли моя зов? 
Аз викам колкото ми глас държи, 
на всякакви вълни… 
Ослушвам се и чакам… 
Отникъде ни звук, 
отникъде ни отклик, нито вест! 
А знам, 
че някъде сред тоя звезден лабиринт 
и вие като мен 
контакти търсите 
/на всякакви вълни/ 
и тръпнете в тревожна самота! 
И докога ли, докога… ? 

 

ЗИМНИ СОНЕТИ 
 

И аз мълча, и ти мълчиш, 
кът дивен - думи са ненужни, 
когато твоите елхи – 
на бял килим цветя вълшебни - 
и твойте борови гори 
искрят от скреж, в мъгла обвити! 
Та кой би смял да оскверни 
със думи белите покои? 
И ти мълчиш, и аз мълча, 
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но като в приказките слушам - 
опит от твойта красота – 
легендите на вековете 
и свойте тайни доверих... 
Кът дивен – звуци са ненужни. 

 

ДВУБОЙ 
 

Нощта премина с гръм и вой 
и мракът най-подир отстъпи, 
сразен в гигантския двубой, 
от облачен порой окъпан, 
раздран от огнени стрели! 
А там, над здрачните балкани 
кръжило пурпурно сияй. 
И облаците избледнели, 
стълпени сякаш полк след полк, 
пълзят едвам в парад победен 
пред своя пълководец Феб. 
И там... разпалени от гняв, 
в безкраен низ летят на изток 
за нова среща със нощта! 
 

*** 
По пътя ни кратък 
навъсена пролет рида 
и нейде нататък 
гневи се, пробляска, гърмя! 
А ние се смяхме 
и пламък в очите горя, 
и в него открихме 
на другата пролет лика! 
 

*** 
Без обич дните са ненужни 
светът е празен и студен! 
Две любещи очи ми стигат, 
две нежни любещи очи 
и никога не ще попитам 
дали към ада пътя води, 
или към звездни висини! 
 

*** 
Очите тъжно замечтани 
и миглите като крила 
над два безбрежни океана 
понесли нежните мечти, 
копнежа, тихата печал 
и полъха на пролетта! 

НОВА ПОЕЗИЯ  
 

ЛУНАТА 
 

БОЖИДАР ПАНГЕЛОВ 
 
*** 
луната - тънък палимсест 
на който зеленият вятър изписва 
с алени букви 
с въглен 
искрящи коне от Сиера Морена 
от Рила 
 
тихо тече Гуадалкивир 
тихо тече и Дунав 
в облаци всичко се връща 
и затулва лицата 
 
*** 
и плитки са на любовта 
копринените хоризонти 
ударени с крило 
на розово фламинго 
 
и плевелите са с дълбоки 
корени 
засмукали вода  
от тайни кладенци 
 
небрежен беше вятърът 
понесъл в шепи  
нежно 
всякакви видения на 
цвят 
 
сега е времето на пясъка 
пресякъл живата река 
и вее вятър от 
Сахара 
 
*** 
Понякога усещам твоя дъх. 
И в мен нахлуват 
пролет и цветя, и птици. 
И слънцето е някак си 
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по-слънчево 
- розовият храст, 
зад който във дъжда 
се скрихме бързо.  
 
А всъщност беше сън, 
в неказаната нощ, 
изпълнена с деца 
и със прохлипванията 
на птици. 
 
И повече на тази улица 
не ще припламват нощните 
фенери 
- загадъчните сенки на квадратчета. 
Ще бъде светлина 
под мощните прожектори - 
реалност. 

 
 

      

ПЛАНИНСКИ ПОЕМИ 
 

 
 

ВЕЛЛА НЕДЕЛЧЕВА 
 

ВИСОТИ  
 

Полегнала в нощта,  
летя и лутам се в небето. 
Огряват ме,  
танцуващи звезди с крила. 
 
Прелитам покрай всяка,  
а тя обагря ме със  красота. 
 
Докосваща е, ярка и чудата,  
омайва  ме с неповторимостта.  
Във трепет – миг  
заспивам аз във сладка дрямка, 
пренасям се в  приказка - мечта, 
усещам силата на топлина, 
на вяра в чудеса,   
любов и земна висота. 
 
И ето, върховете, 
остри – широко извисени,  
отварят моята душа. 
 
Омайват ме, разлиствайки ми 
книжка с житейски светлини 
в безкрайността.  

 

СТРАХЪТ – МЕЧТАТА  
 

Седи си бръмбар във тревата, 
блуждае във гората, 
очите вперил е 
в хижата – затихнала 
високо горе в планината.  
Наоколо минава времето 
като прашинка на земята,  
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отваря тихичко вратата 
на къщурката в зеленината.  
Отвътре лъха топлината  
и възвръща неговия сън - мечтата.  
 
Заспал е, спи,  
пренесен   със душата, 
виси на хълма в планината.  
 
Отправя се   
в небето плахо  със крилцата,  
промъква себе си  
във тъмното- нощта- пухкавината. 
 
Застинала е, не помръдва, 
но с ропот чува се, 
шума на пътя - бурята,  
където срещат се страхът – мечтата 
и преобразува него в светлината. 
 

МЕЧТА  
 
Лети нагоре към небето, 
обсипано с безброй звезди. 
Крилата свои ти разгръщай,  
птицата във теб открий . 
 
О, чакай, спри за миг!  
 
Огледай смело всички висини, 
мечтата улови ! 
 
С очи над нея бди! 
Лети  над хребети планински,  
душата  твоя 
в езерата изкъпи 
 

ЯПОНСКО СЪРЦЕ 
 
ВЕРА КОСТАДИНОВА 
 

Уморена и скръбна 
до смърт 
тишината 
увисна като  
мокра паяжина 
във висока трева... 
 
* * * 
В нощ като тази 
не изгряват звезди. 
В нощ като тази 
небето мълчи. 
Не се чуват щурци. 
Всичко е тихо. 
Само твойте очи 
отчаяно молят – 
- Помогни... 
Немощно 
се отпускаш 
на нейното рамо... 
 
* * *  
Една жена от 
Нищото дошла 
при теб. 
Да вземе твоята  
мъка голяма. 
Приседна тиха, 
на крайчеца едва. 
Протегна ръка – 
Слабостта ти 
във сила 
превърна... 
 
Жената бяла 
в най-черната нощ, 
си тръгна посивяла. 
Внезапно  остаряла... 
 
* * * 
Има стихове гдето 
не галят ухото, 
не люлеят – 
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не политаш от тях. 
Като рана 
са те. 
Стихове 
камшични, 
които бичуват, 
ала не тръпнеш от страх. 
Дават ти сила 
да се изправиш 
и тръгнеш 
по широкия свят. 

 

ЯПОНСКО СЪРЦЕ2 
 

След всяка смърт 
си мислех,  
че оставам без сърце.  
Разкъсано  
на хиляди парчета 
къс до къс 
и 
скръб до скръб... 
 
Обичани от мене хора, 
ме оставяха 
на кръстопът. 
 
Разпъната на кръста – 
без дом, без утеха, 
 и без хляб. 
С едничка  
на гърба си  
дреха. 
 Хиляди тревоги 
ме поваляха 
 
Но тръгвах пак. 
 
Със злато  
моето сърце 
лепях. 
Познало е безброй несгоди, 
Ала 

                                                                        
2 Японците лепят счупеното със злато и 

така му вдъхват нов живот. 
 

     заради него  
                          оцелях. 
* * * 
Той роден е 
да е вълк единак. 
Сам да броди 
и сам да се скита. 
И пътища неоткрити 
да търси. 
 Невидими знаци 
в нощта 
да разчита... 
Намери ли 
своята вълчица- 
ще стане смирен 
да поведе  
голямата  
глутница. 
 
Той е вълк единак. 
 
Аз съм влюбена. 
И съм вълчица. 

 

САМОДИВА 
 

Легни…  ще пазя съня ти. 
Ще те милвам догдето заспиш. 
Тихичко ще ти разкажа 
за едно момиче, 
което обича с вятъра 
в косите му да тича. 
И как очите му 
в златно- кафяво искрят 
щом е щастливо 
как росата босите му нозе облива 
и самодивската дреха как му отива.. 
Не се стряскай… 
Не трепвай… 
Спи... 
Не чувай как ти разказвам, 
за трънът 

в крехката му душа. 
Не чувай 
как плаче в онемялата тишина, 
а очите му стават зелени… 
Не се събуждай още.  
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Поспи… 
Дай ми време  
капките да събера, 
да не подгизне леглото. 
Да е сухо.  
Да не помниш... 
Та когато очите отвориш – 
моите да са кафяви 
и в тях да видиш 
една любяща жена... 
Само това искам да знаеш, 
само това… 
 

ВМЕСТО СБОГОМ 
 

Помниш ли тези очи – кладенци, 
които за теб се пълнеха 
със синя дълбока вода? 
Помниш ли тези ръце, 
разтворени криле на птица, 
бързащи да те прегърнат? 
Помниш ли тази усмивка- 
 сияйно и слънчево  утро? 
Не казвай нищо. 
Ролите се смениха. 
Този път  замълчи, 
защото сърцето- огнище 
се превърна в скала. 
В тези кладенци –  
вече пресъхнали, 
не остана и капка сълза. 
А ръцете – прекършени, 
няма към тебe да летят. 
Сърцето- вън от тялото, 
несъбираем пъзел 
е станало цялото. 
Виждал ли си ранена душа 
как от болка се свива? 
Поетите, 
безкрайно голи – 
своята душа разкриват 
във свойта самота. 
Не ме помни, 
а 
забрави ме! 
 
Аз простих. 
Отдавна... 

СЕЗОНИ И ПРИКАЗКИ 
 
ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ 
 

СЕЗОНИ НА ДЕТСТВОТО 
 

Отде дойде тоз дъх на скарида? 
Боже мой, как се чувствам добре! 
До Флорида дори да отида, 
в мене пак ще звучи като в мида 
мойто варненско детско море... 
 

Валери Петров 
 

Момче съм на седем години, 
със първа находка – дъга, 
пробила дъжда с пелерина 
от пролетни, цветни петна. 
Наежени мартенски звуци: 
коне хрупат млада трева, 
а техните луди пискюли 
жонглират със сноп светлина. 
Завръщат се щъркели бели, 
рисувам ги в пясъка с пръст. 
На клончето – Пижо и Пенда, 
люлеят се в танца чевръст... 
Момче съм на осем години –  
за първи път срещам брега, 
бълбука в очите ми сини 
от слънчеви зайчета смях. 
Неволно запретвам ръкави, 
да гребна солена вода, 
ръцете ми ядно и жадно 
браздят напориста вълна. 
Небе – сладоледена топка –  
високо, простряно над мен, 
със облаци все омагьосва, 
понася ме летният ден... 
Момче съм на девет години,  
ухая на пръв гроздобер, 
на морави сладки смокини –  
топящи се бучки шекер. 
А есен със златен нагръдник 
възкачва града крадешком, 
дървесни корони загръща 
с кафяво-оранжев балтон. 
Проблясват в косите ми медни 
див огън, звезди и луни, 
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покривам ги с шапка от вестник 
и хуквам към местния цирк... 
Момче съм на десет години: 
прозорец с пера иглен скреж –  
подарък от чакана зима, 
а хлябът на баба – горещ. 
Към преспи грамадни поглеждам –  
искри като кучешки впряг, 
по неми безлюдни полета, 
нарочно се губя сред тях. 
Кристалчета ледни (снежинки), 
разказват ми басни безброй, 
в мъхнатия шал се заплитат 
и в него намират покой... 
 

ПРИКАЗКИ ОТ БАЛКАНА 
 
Вятър ечи, Балкан стене, 
сам юнак на коня 
с тръба зове свойте братя: 
всички на оръжие... 
 

Добри Чинтулов 
 

Разнобагрен български Балкан,  
хайдушко сборище, 
спуска се над тебе нощна плащаница. 
Люлка екнала си за убитите, ранените, 
вечните им сенки в мрака ти надничат. 
Губя се опипом надълбоко в красотите ти –  
вироглавец, запленен от чародейства, 
блясъците звездни с хипнотичните си приказки, 
ме превръщат във един мечтател трескав: 
плачеш за войводата Апостол, за Вълчан, Чакър, 
знамена от син атлаз развяваш даже, 
ятаган строшен на две, привижда ми се най-подир –  
вместо сетно сбогом до надгробен камък. 
Партизаните и те са дирили спасение 
в лековитите ти бели водопади, 
в гозбата с месо от костенурки – угощение, 
в гледката на формите ти импозантни. 
Ти прошепваш после за горянските  движения, 
за обречените и пленени чети, 
за предателствата зли, за кървави брожения 
и за хляб и лук на гладния в ръцете. 
Обиталище на толкова блажени духове, 
стряха и сърце на аленото слънце, 
кой ли би застанал пред Балкана с равнодушие, 
песните ти в мен не могат да заглъхнат! 

НОЩТА НА ЩУРЦИТЕ 
 
ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

БЕТОННИТЕ КЛЕТКИ НА ДНИТЕ 
 

Бетонните клетки 
на дните душат. 
Циментови статуи 
в дните пълзят. 
 

Циментови статуи – 
в бетонните клетки 
на дните живеем. 
 

Не, оцеляваме – 
тела без души 
в сивите клетки 
пируваме 
с оглозгани 
сиви съдби… 
 

И мечтаем… 
за: 
 

Ледови нощи. 
Мониторите жужат, 
хипнотизират, 
убиват… 
 

Циментови статуи – 
зомбирани спят, 
не умират, 
не спират 
да смилат 
духовен боклук, 
не спират 
да искат – 
да са доволни, 
напук: 
на беззаконното битие, 
на битите с юмрук, 
на безбъдното утре, 
на беззъбите медии 
без право на мнение, 
на премазания поминък, 
на невъзможността 
да поминуват, 
ако не са на колене… 
Колене ли? 
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Отдавна са станали 
ходила… 
 

Циментови статуи – 
лежим на боклука… 
 

Животът, 
горчив и оскъден 
премина – 
през еуфории 
и луди надежди за друго, 
през отминали пориви 
и озъбени зими, 
през разрушение, 
нови копнения 
и онова „остави ме… 
…вече не ми пука“! 
 

През сито премина животът 
и в ситото 
не остави следи… 
 

… само бетонните клетки 
на дните, 
само нощите, 
покриващи с ледови блянове 
болните мозъци – 
сиви, 
без мисли, 
пълни само 
с клишета, 
бълвани 
от всички кюшета – 
през телевизори, 
от всички ефири; 
през монитори – 
на компютри 
и умни телефони, 
от профили 
и в анфас – 
на приятели, 
оплетени в социални мрежи, 
отвсякъде – 
през очи и уши… 
 

В бетонните клетки 
на дните, 
в безлунните ледови нощи 
отникъде 
не можеш 
да се спасиш 

от онова, 
което не искаш 
да посадиш 
в ума си… 
Сивите клетки 
още не спят – 
сивите клетки, 
циментови… 
 

Ледови нощи… 
Мониторите 
тихо жужат – 
приспиващи, 
хипнотизиращи, 
убиващи… 
 

Циментови статуи 
в бетонните клетки 
на дните – 
на пепел ли станахме? 
Като пепел ли 
се утаихме… 
 

Ледови нощи – 
щурците 
пищят. 
 

август 2020 г. 
 

ПУСТОТА 
 

Стоя срещу монитора  
и се опитвам да опиша пустотата. 
А тя е просто бялото пред очите ми, 
което ритмично потъва под буквите,  
които клавиатурата  
хвърля върху чистотата му – 
пълзят буквите –  
трохи от хляб 
върху бунище. 
 

Вече не мога да отворя вратата, 
нито да прекрача прага й. 
Затова отварям лаптопа –  
като крила на прозорец. 
И чакам вятъра  
да разчорли косата ми. 
 

Вятърът смърди на трупове – 
труповете на кухи души, 
които бродят по разбитите улици 
и не им пука – 
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от мръсотията, в която газят 
и която загърбват, 
от мръсотията, която души 
онова, което още мърда в гърдите ни, 
от мръсотията, която души 
за още – 
мръсотия, отчаяние и злини… 
 

Компютърът не е свобода, 
нито магия – 
само огледало е, 
в което личностите ни потъват, 
криви до неузнаваемост… 
 

Личността ми – 
разтрошена и непоръбена 
тръби: 
искам! 
 

Искам да изтръгна 
погнусата… 
 

Искам да отворя вратата 
и да заровя пръсти в пожълтяващите дървета. 
Искам пожара на есента в пръстите си – 
Искам – 
прочистване 
на обществената съвест… 
 

Не, не искам. 
Само споменът за есен ми стига. 
 

ЛУНЕН ДЪЖД 
 

Луна над старата барака; 
на хоризонта – 
залезът 
 

 
 

художник Габриела Цанева 

КАРТИННА ГАЛЕРИЯ 
 

 
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 
*** 
меки лъчи 
галят астрите 
в градината 
 
*** 
сиви облаци 
донасят дъжд 
сбогом, лято 
 
*** 
вятър отвя 
лист от календара 
здравей, есен 
 

ЕСЕННИ КАРТИНИ 
 

С жълтите листа, 
дихание  уханно с вкус на дива мента –                            
вятърът играе. 
   
*** 
Хълм. Лозя. Нега. 
Хора с бели кърпи. В кошове берат плода –  
сладък кехлибар.  
   
*** 
Меки слънчеви лъчи 
приспиват нежно угарта, нани-нани-на. 
Дъх на дюли и смокини. 
 

ЗИМНИ КАРТИНИ 
 

Диря от шейна. 
Просторна бяла тишина. Сгушени селца. 
Тръпнат. Иде ли виелица?   
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*** 
Тънка струйка дим над снежния калпак.  
Лунна светлина. На небосвода – 
свенливо мигаща звезда.      
 
*** 
Ледени цветя 
с вълшебна пръчица зимата рисува 
по прозореца.  
 

ПРОЛЕТНИ КАРТИНИ 
 

Капчици вода 
по зелените листа се стичат. 
Тичат..., тичат... 
Накъде ли бързат? 
 
***    
Пърхащи крилца 
мойта трепетна  душа   
будят. За любов. 
Чувам нежен зов. 
 
*** 
Вишнев цвят ухае.  
Жерав, модър небосклон –                                    
гейша в кимоно. 
 

ЛЕТНИ КАРТИНИ 
 

Зрели слънчеви жита. 
Песен на жътварка. Птица в полет. Синева. 
Баба с паламарка.                                            
 
*** 
Морска шир. Вълни пенливи 
галят трепетно брега. Хубава жена. 
Дюни песъчливи. 
 
*** 
Конска грива  
вятърът развял е. Тича, скача през глава, 
шепне чудна тайна. 

 

ДВА СОНЕТА 
 
МАРГАРИТА НЕШКОВА 
 

МАГИЧЕСКА ШИР 
 

Над Българската магическа шир      
утрото разпръсна маниста… 
Свеж полъх под светъл ефир – 
усмивка вълшебна и чиста. 
Извор шуми – от дълбоки недра 
и пее щастлив и чист бързотек. 
Над потока с весла, в любовна игра 
гълъби гукат сред върбите от век… 
Горите пеят, слънчогледите греят… 
Мечта на свободни Души броди 
сред тези предели, в които живеят 
приказни гледки, имена на войводи… 
 

Родино, красива – от богове до хамали 
за свободата ти свята живота си дали! 

 

ПРОГОНЕНИ 

 
Един щурец оглася  тишината,     
простора оцветява. До вратата 
щурецът днес го няма, днес къде е? 
Кой в тъмното ще ни попее? 
 

Врабчета се къпят в прахоляка 
и в локвите след дъжд… Бяха 
щастливи, посрещаха и мрака – 
заспали под старинна стряха. 
 

Днес врабчетата къде са? 
Вървим по пътя на прогреса, 
но на къде съдбата е поела? 
Без врабчета и щурци е на предела… 
 

Прогрес ли е това, което 
щурец прогони и уби врабчето 
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публ. във Failed Haiku, юли 2021 
 
рояк пеперуди... 
ние също започваме 
да танцуваме 
 

публ. във Framed Sky, брой 14, 2021 
 
жътвена луна 
докосвам мъха по кожата 
на тъмнолилава смокиня 
  

публ. в Cold Moon Journal, юни 2021 
 
отворен прозорец 
по клавиатурата ми 
кълве врабче  
 

публ. в Cold Moon Journal, май 2021 
 

мравки влизат и излизат 
през прага... 
дълъг ден 

публ. в Haiku Dialogue, 21.04.2021 
 
мокро юлско утро... 
в планинската мъгла 
планът ми за деня 

публ. във Failed Haiku, август 2021 
 
Камчия... 
разплитам плитките си 
на плажа 
 

разходка в морска градина 
песен на цикади  
паднали по шапката ми 
 

фалшива тоналност... 
гласът на една цикада 
сред хиляди 
 

облак пред луната 
разпознавам сянката ти 
по лунната пътека 
 

планински лифт 
в чорапа ми мравка –  слиза 
1000 метра по-високо 
 

стръмна планинска пътека 
пеперудите сменят цвета си 
с височината 
 

планинска буря 
мъглата настъпва 
аз отстъпвам 
 

най-кратката нощ 
дори и за капки роса 
няма време 
 

горещо пладне 
още по-видими вените  
по кожата на смокинята 
 

мигащ курсор 
слънчогледът от моя скрийнсейвър 
става хайку 
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С ЦВЯТ НА ОРАНЖАДА 
 

МИЛЕНА ФРЕНКЕВА 
 

УСМИХНАТ ЦВЯТ НА ОРАНЖАДА 
 

Сандали, бриз и пясък, изгрев, 
море, вълни, криле на лято – 
пораства, плува, пее, стига, 
остава в мен с морето слято. 
 

Уютно, сладко, сочно, вкусно 
вълнение, възторг с прохлада, 
обичам лято – смело чувство 
с усмихнат цвят на оранжада. 
 

ЛЯТНО 
 

Морето в лято слято грее, 
на най-високата вълна 
разцъфвам - синя орхидея 
в най-розовата ранина. 
 

Вълните къдраво се смеят 
и ми проправят път напред 
все към зората, все към нея 
и слънчевия ѝ късмет. 
 

ЮЛСКО  
 

Времето е юлско и безкрайно, 
слънцето възторжено шурти, 
грее си животът – малка тайна 
с чудни непознати широти. 
 

Плува си душата в бяло лято, 
сложила е шапка от мечта, 
с толкова любов, навред насята, 
Боже, сякаш съм любов, летя. 
 

ЩУРО 
 

Щуро лято, бяло, по сандали 
гони изгрев по вълни от смях, 
морското сърце възторзи пали, 
морски миг за щастие избрах. 
 

Чувството расте – голяма чаша 
с пресен ягодов уханен сок, 
сякаш шоколад ще се размаже 
палава мечта в щур плажен скок. 

Вече съм пораснала, голяма, 
как разлиствам своите крила 
в морска волна весела програма, 
вика ме морето в стих: Ела! 
 

ЕСЕННО ПРЕДЧУВСТВИЕ 
 

Мирише ми на есенна талига, 
препълнена от ароматен плод, 
а лято е, додето поглед стига, 
с таван – небето и морето – под. 
 

Но щъркелите вече се подготвят 
за ново пиршество, не вече тук 
и виждам лятото – искряща котва 
как се отправя някъде на юг. 
 

Узрява чувство сладко като диня 
и утаило летния си свят, 
безкрайно лятото ще си замине, 
но видимо в сърдечния обхват. 
 

Когато дойде есенното време, 
за да излее чар неуморим, 
от лятото възторга ще си взема 
и в есенните багри да искри. 
 

Мирише ми на есен, но е лято, 
тече си август – бистър като мед, 
за есен ще се готвя по-нататък, 
след лятото, след лятото си, след. 
 

НЕДЕЛНО 
 

„Неделята ухае на канела“ 
 

Надежда Ангелова 
 

Неделята ухае на канела 
и на кафе, на мляко с шоколад, 
на ягодова пяна, и на смелост, 
на млад, възторжен, свеж сърдечен глад 
 

за чувства от черешов мус – големи, 
за мисли от сметанов сладолед, 
за смях от захаросани бадеми, 
и за любов от орехи със мед. 
 

И хубава е като сън неделя, 
прегърната от малки чудеса, 
които над минутите се стелят – 
невидима ухаеща роса. 
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ЕСЕННО 
 

НИКОЛИНА ПЕНЕВА 
 

ЕСЕННА ВЛАСТ 
 

Есента дойде на власт. 
И си стъпи на краката – 
цяла нощ валя... Туй глас  
есенен е. И реката  
на туй време пак тече 
бурно и неумолимо. 
Няма кой да отрече 
времето, дори във рими... 
 

Есента е пак на власт. 
Сливам с нея своя глас. 
 

ЗЛАТНАТА РЕКА 
 

И есенният топъл ден 
отново той е възроден! 
О, нека бъде все така! 
Аз чакам златната река... 
Не злато да ми донесе, 
а към върха да понесе 
духа ми! Златни чудеса 
на този свят да донеса! 
 

О, нека стане с мен така! 
Аз чакам златната река. 
 

ЕСЕННО ДЪЖДОВНО 
 

Облаците се кълбят, 
ала слънцето си грее. 
А пък стиховете бдят – 
твоето сърце да пее... 
 

Есен е. И дъждове 
цяла седмица се ляха! 
По села и градове 
все дъждовни дните бяха. 
 

Днес показа добрини 
слънцето – и появи се. 
... Аз и ти каква вина 
имаме, че толкоз сви се 
времето? А мисля аз, 
че старее моят глас... 

МОЕТО ДЕТСТВО 
 

Беше селско и невинно, 
мое детство! Простота 
смесваше се с младо вино 
и искреше красота... 
 

Как обичам да си спомням 
свойто детство – земен рай! 
Там остана мойта стомна – 
пъстра като месец май. 
 

МАЛКА ПОБЕДА 
 

Подадох ти ръка – прие я. 
Намерих твоите очи. 
А тез очи, които греят – 
към тях сърцето ми търчи... 
 

И всичко хубаво е с тебе, 
еднакво мислим за света. 
захвърлили проблема дребен, 
редим с усмивки красота... 
 

Ще те прегърна, за да тръгна 
по-смело в новия си ден. 
И нека делникът си гъгне, 
ще се усмихваш ти чрез мен... 
 

ЦВЕТЯТА 
 

Сред компанията цветна 
на домашните цветя 
аз стоя и съответно 
тъй се пазя от света... 
 

И червено, и зелено 
ми говорят с нежен глас. 
Цветното е неотменно 
вътрешното мое „аз”. 
 

Ах, цветя, дома пазете, 
да, грижете се за мен! 
Щом сте с мене, съм обзета 
от мир – светъл, несломен... 
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СЪЛЗИ ПО КЛЕПАЧИТЕ 
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

Жадна съм. 
Жадна е плътта ми. 
Луната за твоите мечти 
по тялото и в душата 
път чертае. 
Думите са излишни. 
Жадна съм. 
 
*** 
Чадър. 
Дъждовно време. 
Капки. 
Изпиваш ме. 
 

*** 
Слънцето раздипля лъчи. 
В очите ти капки 
от моите мисли. 
 

*** 
Продънено, небето 
се излива върху нас неуморно, 
като из ведро. 
Сякаш някой е отворил  
кутията на Пандора. 
Как молитвени думи да изречем? 
Господи, върни ни 
вярата в доброто! 
 

*** 
Тръгваш си! Прихлопна пътната врата. 
С мен останаха нощните сенки. 
И моите стихове... 
Отвън луната присмехулница наднича, 
но с утрото и тя ще си отиде, 
а аз ще събирам разпилените чувства, 
в усмивка да ги съградя. 
 

*** 
По пътищата на времето 
стигнах раздела  
между минало и бъдеще. 
В пресечната точка 
дете или мъдрец съм? 

КАПКИ 
 

РАЛИЦА РУЙЧЕВА 
 
Мъртви хора с живи страсти 
някак неизбежно раждат 
тъжни идеали с мъртви сърца, 
зашити с кожа и човешки лица. 
 
Мъртви надежди с живи желания 
върху влажния ден тихо бродират 
рани, сълзи - всичко страдания, 
зад лицата хитро, които се скриват. 
 
Мъртви дни с живи изгреви 
изплакват мъчно за смисъл призиви, 
а локвите мътен хаос отразяват, 
сутрин лъчите мечти поразяват. 
 
Мъртви слова с живи идеи 
спят самотни морно някъде там, 
спят прашни книги като трофеи, 
забравени горящи в прозрачния плам. 
 
Мъртви корени с живи стъбла 
шепнат жално на ранна слана 
как смолата е всъщност сълзи 
и как сърцето незрачно кърви. 
 
Мъртви радости с живи усмивки 
лъжат пагубно човешки сърца, 
човешки тела зад плътски извивки 
крият успешно безцветната празнота. 
 
Мъртви архиви с живи фотографии 
като клони скръбни в буря паднали, 
плачат ранени в шкафове тъмни, 
чакат да съмне или пак да се стъмни. 
 
Мъртви приятелства с живи истории 
проплакват печално в сълза самота 
и някак порочно порочното сторили, 
сега души ги спомен за любовта. 
 
Мъртви белези с живи рани 
кървят невидимо буйно от рано 
до вечер късно – вътре и вън, 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2021 

 

34 

 

денем болят и във време на сън. 
 
Мъртва музика с жива цигулка 
подлеза зимен лиши от живот, 
а отпред плаче ледна висулка, 
че не чува вече човешки кикот. 
 
Мъртви дрехи на живи простори, 
виснали грозно кат наште позори – 
мърда ги вятър, мокри ги дъжд, 
а духът болен остава винаги същ. 
 
Мъртви четки до живи бои 
сухи мъртвеят на бюрото студено, 
а свещта слабо, слабо гори, 
защото сърцето ѝ е веч прогорено. 
 
Мъртво е всичко, мъртви сме ние, 
лицето ми искам само да отшие 
мъртвата плът със мъртва усмивка, 
да съблече таз тежка фалшива обвивка. 
 
Мъртво е всичко, мъртви сме ние, 
неми - селата, неми - градовете, 
мечта болна в душата ми гние, 
долу сърцата, долу крилете. 
 
Мъртви надежди с мъртви желания 
тихо танцуват в глухи ридания, 
а угаснало слънцето вече, 
изгрева хилен безжално отсече. 
 
Мъртви хора с мъртви страсти 
броят на капки сълзи от деца - 
сега от образи счупени части, 
покрити с кожа и човешки лица. 
 

Списание „paradigma (една нова страница)“, брой 
5/17.09.2021 
 

ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ 
 
РАМЕЛА БОХОСЯН 
 

МОЛИТВАТА 
 

Моля те, Господи, дай ми 
само за час ключа за Рая. 
Искам да срещна мама 
и да й кажа, че онова парче 
от Душата ми, дето с нея отнесе, 
за Рождество намерих го под елхата. 
Душата ми вече е цяла. 
Готова е за раздаване– 
като нейната пита, 
дето всяка Коледа правя... 
Моля те, Господи само за час 
да съм с мама. 

 

РИСУВА ХУДОЖНИК  

В СТАРИЯ ГРАД 
 

Пак е влюбен. Смутен е. 
Рисува птица с криле, 
точно в средата на Млечния път. 
Рисува акация, цъфнала в Рая. 
Бяла Ева уханна чака Адама. 
Рисува чешма с два чучура. 
От тях тече не вода, а песен. 
За влюбен художник, 
вървял от Млечния път до Рая, 
за боя от бяла акация. 
С нея крилете на птицата да извая. 

 

МАДОНА И ХУДОЖНИК„ 
 
на Вл. Димитров – Майстора 
 

Майстора стои унесен под вечното небе. 
От сърцето му извира песен. 
Ще я нарисува... 
Очи и вежди, и ръце, и ябълки 
усмихнати зад тях... 
Една жена от слънцето изплува, 
самата слънце 
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на Майстора под четката в ръцете... 
Изгряла от червеното на ябълките сякаш. 
Дошла е красотата да благослови. 
Боята капе на земята със слънчеви сълзи. 
Жената тръгва към високото, 
в косите й се вплитат ниви и градини. 
 
Майстора я чака горе, целият 
във светлина облян... 
Слънчеви сълзи в душата ми. 
 

И МИСЛЯ СИ  

КОЛКО Е МАЛЪК СВЕТЪТ 
 

и всъщност колко си близо. 
Как по небесните пътища птиците 
бързо пристигат. 
Как по антени космически 
винаги се откриваме. 
И си мисля колко е нов този свят 
и всъщност колко е стар. 
Небе и птици имало е винаги. 

 

ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ 
 

Погали Душата ми. 
Като дете е. Погалена расте. 
Погали косата ми. Пълна е със Светлина. 
Пази сърцето си. 
Не спирай с Красота да го лекуваш. 
Не забравяй думите, за теб наречени. 
Сега опитай се да ме прегърнеш. 
Внимавай за крилете ми. 
Сега отдалечи се още, още, още... 
Небето погледни и отвори крилете си... 

 

И  Е  ЮЛИ 
 
РЕНИ ВАСЕВА 
 

И е юли, горещници бабини, 
дето хурката се оставя до прага, 
дето никой не ходи на нивата, 
аз и ти сме слънчасали на терасата, 
сянка ляга късно следобеда, 
катастрофи и ледници са в очите ти. 
 
Баба сяда на сянка под ореха, 
уж мълчи, а на дядо говори 
и полазва в полата й гущерче, 
и напарва горещник в зениците, 
няма вятър в тежките клони,  
само птиците се полюляват, 
сърчицата им бият до пръсване. 
 
Аз и ти се потим в панелката 
и не се и поглеждаме даже, 
и ни втръсва кафето без захар, 
вечерите безвкусни нагарчат. 
И е юли, горещници влажни, 
трябва нещо да ни пусне веднага, 
за да можем да оцелеем до срядата, 
тогава според прогнозата 
предстои леко захлаждане.... 
 
*** 
И е юли, а слънцето сънено, 
занаднича зад баира възглавница, 
ще му се да поостане, 
баба полива доматите, 
вади вода от герана 
и пее със чучулигата. 
 
Аз и ти се надигаме 
от сатенените чаршафи, 
отсреща строежът на "Артекс" 
вече боботи усилено, 
ризата на краниста в небето 
като крила размахва краища, 
една змия, татуирана, 
се гъне отпред, на гърдите. 
 
Баба спуска синджира, 
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който се сурва надолу 
и се поклаща в утрото 
като черна змия под корен. 
Баба говори с герана, 
нарича водата бяла, 
моли се да поостане 
още малко при лятото, 
праща усмивка на дядо. 
 
И е юли, ще пием 
кафето си долу, пред блока, 
магазинът е вече отворен, 
като редовни клиенти 
стоим с кафетата прави, 
слънцето скача по чашите, 
ти запалваш цигарата, 
дето държиш между устните, 
знам, че ти е последната. 
Нещо ти казвам за времето, 
обръщаш очите си другаде - 
толкова съм безвкусна... 
 
*** 
И е юли, 
слънцето пали огнище, 
на двора доматите съхнат, 
а баба се моли за дъжд. 
Реката прибелва очи  
и въздиша по своя ноември, 
а юлският змей 
пие хладни струи, 
до камъче ще обели, 
до дъно ще съблече... 
 
И е юли, 
баба пере на реката, 
простира ни ризите 
по облите камъни бели, 
сапунът просветва, 
извиват се пенести струи 
като тънки змийчета 
между пръстите на ръцете й. 
 
И е юли, 
и как да се случи, 
водата е спряна  
от топлофикация, 
държа ризата ти 

в уморените длани – 
по яката й пътища, 
чужди пътища,  
извървяни... 
 

*** 
И е юли... 
В гореща тепсия небето опича 
стотици звезди, 
като коледни сладки, увиснали 
в душното градско пространство. 
И е юли, а баба вари  
своето сладко от бели череши, 
бели, късни череши 
без костилки, с лимонтузу, 
в бялата къща 
с двете липи. 
 
И е юли... 
Огнище разжарено, 
прехвърчат искрите му 
от ръцете на баба, 
лицето й потно, 
кърпата - свлечена, 
а дъх не остава 
на уморената градска ливада 
по паркове и стъгди. 
 
И е юли... 
Росата е скрила  
в зениците влагата, 
свидливо предлага 
да отпият тревите, 
а ние сме жадни 
черни птици 
на юли сред пладнето, 
на живота по тънките жици. 
 
И е юли... 
Угасват във залеза 
всички въглени на моята баба, 
парят петите по 
селските пътища прашни. 
Някой наточва 
тънки, ръждясали сърпове, 
някой кошове носи 
и се готви за жътва... 
Аз и ти ще полягаме 
на щастливи откоси. 
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ЛЮБОВЕН ЗОВ 
 

 
 

РОСИЦА КОПУКОВА 
 

ОТКРАДНАТО 
 

Искам да открадна твоя поглед 
във момент на разгорял се плам, 
разискрил любовни метеори, 
падащи във стаята ни – храм. 
 

Толкова красиво си различен, 
ако снимам - огънят ще спре, 
той крещи, че много ме обичаш 
и се спуска в двете ти ръце. 
 

Затова крада го със душата, 
да го пресъздавам после в стих. 
Само влюбеният мъж в жената 
го ценя  като света светих! 
 

Търся да открия точни думи 
за искрите, бликащи от теб. 
Няма възраст вечността на влюбен, 
приобщил те в любовта на ФЕБ! 

 

3 юли 2021 г., София 
 

НЕЖНОСТТА Е ЛИМАН 
 

Нежността е лиман, 
кротък пристан след силните бури 
на живота, когато си сам 
в мощен обръч от вихрове щури. 
Нежността е покой. 
И тогава е най- оценена. 
Не е просто застой, 
тя е друга прекрасна Вселена. 
Нежността е любов, 
много близка до тази на Бога, 
тя е светъл покров, 
отстраняващ тъга и тревога. 
Нежността... 
 

6 юли 2021 г., София 

СОЛЕНИЯТ БРЯГ  
 

 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

ЛЯТО 
 

Безжалостно небето пали – 
пожар не е, едва ли ... 
Във пот косачи ранни плуват, 
с умора другаруват. 
 

А над полето чучулиги 
в любовен танц се вдигат... 
Див риган с дъх простора къпе, 
сред подредени снопи. 
 

Насред гнездата  радост блика, 
там рожби чуруликат... 
Към теб, тъй плодовито лято 
е обичта разлята! 

 

МОРСКА  ЛАСКА 
 

Усетих я от първата ни среща, 
от трепета на морната вълна. 
Кръвта ми се преливаше гореща – 
вълната се вълнуваше сама... 
Поглъщах отвисоко безконечно 
поднесените тръпки към брега – 
приемах ги с любов, чистосърдечно 
със щастието във гърди сега... 
Дочувах плисък, а бях тъй далече 
отнесен на бленуван земен кът... 
Във луда страст, до костите обречен 
там сякаш бе в краката ми Светът! 
Подухна хлад, прииждаха вълните - 
изсипваха си даром милостта. 
Не вярвате? Послушайте самите – 
вий цялом сте подвластни на страстта! 
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ОБСЕБЕН ОТ МОРЕ 
 

Градче с морето лете ме зове, 
аз изгледа му помня лъчезарен. 
Велека там извива брегове 
и огън нестинарски е запален. 
Привлича като остров приветлив 
туристи с яхти и коли далечни... 
Там църкви с поздрав срещат те звънлив – 
зараждат се приятелства сърдечни! 
Морето тъй е сбрало топлина, 
че плажовете с нежност го целуват... 
Прегръщай радост ти и светлина –  
щастливец южно лято да милува! 
Влюби се в златорогата луна 
край Странджа с върхите си чудновати. 
Изпий гористата зеленина, 
където спомен те поредно прати! 
 

Ще чуваш дивен плисък  отдалеч 
и ритъм на китари ще те води... 
За туй „море в сърцето” иде реч - 
от него, ти обсебен само бродиш! 

 

ЩАСТЛИВЕЦ НА МОРЕ ЛЪЧИСТО 
 

Окъпано от слънце Царево 
здрависва сънено морето. 
Поредно с ведрото си зарево 
на гостите дари сърцето! 
Отправят яхтите далечен взор, 
понесли в пазвите Велека! 
Цветистостранджанският кръгозор 
с морето дар е за човека! 
Какво море, милуващо брега – 
с русалките кое се люби… 
То знае пасторалната следа 
към най-блестящи изумруди! 
Таз щедрост зрима всички ни дари 
и на криле на чайки носи – 
кураж дошъл със първите зари, 
с летежа горд на албатроси! 
 

Дочуеш ли вълната морска ти – 
кръвта препуска напористо. 
Чуй плисъка упойващ как шепти – 
„щастливец на море лъчисто!” 
 

ИЗКАЗАНА ОБИЧ 
 

Бургас, мой свиден пристан край морето, 
на бели гларуси и синева… 
Отново тук пристигнал съм и ето, 
на бурните вълни ловя гнева! 
Дали със древността си ме посрещаш, 
или на прилива ти чувам глас – 
вземи ми обичта, докрай гореща, 
на теб да я отдам желая аз! 
Във жилище от петдесет квадрата 
приют ми даваш нужен и покой… 
Тук от балкон съзирам красотата, 
обляла небосвода чуден твой… 
В градината ти дъхава и цветна 
песен раковинна все дочувам… 
Отново срещам и мечта приветна – 
щедрата и благодат целувам! 
Че хората ти, устремни и бързи 
осмислят всеотдайно твоя ден – 
ликът Бургаски, подмладен и дързък, 
да бъде светофарът им зелен! 
Как тръпнещо Бургос във теб мечтая – 
ще чуе ли брегът ти туй, не знам! 
Затуй пък аз, повярвай ми до края, 
към теб любов и вярност ще отдам! 
 

ЗА ПАТРА С МОРСКАТА ПОЗЛАТА 
 

Молив с ръката хванах днес – 
пред мен денят събуден диша. 
За Патра на Пелопонес 
опитах нещо да напиша... 
Напират будните очи 
та взират пристан там далечен... 
С история пред мен трептиш 
/и толкоз близък си ми вече/! 
За мен море си, свиден дом 
ти делнична съдба си моя – 
на племенница си подслон, 
/кипежа там дели с покоя/. 
Дали Коринт ще мина аз, 
дали Микена ще ме сгрее – 
ти мой мечтан си тюркоаз, 
чрез теб, с морето ти копнея! 
И нищо, че с лъчи без жал 
те слънцето неспирно гали – 
доволно вред си обещал 
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зеленина, прохладни зали 
и вечер, с музика залян 
далечни гости приютяваш. 
Ти Патра, слънчев като блян 
завидно щастие раздаваш! 
Дано ме Бог възнагради 
пак те обходя под звездите... 
На пристана ме чакай ти – 
ще тръпна в радост до петите! 

 

РИБАРСКИ ЛОДКИ СЕ ЗАВРЪЩАТ 
 
Сънливо още е морето, 
че морна била е нощта. 
Очаква изгрева небето 
тъй както снощи обеща. 
Потеглиха, с надежда скрита 
рибарите от кея ням, 
а лодките в следа честита 
закриха свидния си блян... 
Те хвърляха дълбоко мрежи, 
напрягаха тела без жал, 
а тъй желаните копнежи 
попари крайната печал... 
И ето ги сега по пътя 
обратен с лодките. Гребат, 
като удавен морски тътен 
веслата им дори скърбят! 
Там на брега са посрещачи 
с изцъклени във взор очи... 
Дори проплаква пеленаче 
сред сборището що мълчи. 
ОЧАКВАНЕ на скръб и радост – 
съдба рибарска е закон! 
Борба с море от първа младост 
и милостта на Посейдон! 
Те на брега ще се прегърнат 
оскъден лов благословят! 
Пак Боже живи ти ги върна 
чорбица рибна да сварят! 
 

ГРАВИТАЦИЯТА НА ПОЕТА 
 
ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

 
 

НА ГРАВИТАЦИЯТА БИТИЕТО  
 

Неземна гравитация шуми в кръвта ми, 
подтискана от бремето на битието. 
А тъкмо се докосна аз до същността ми, 
и бучка пръст ме сваля мигом от небето. 
 
Река след туй ме плисне, море ме посоли. 
Дървета махат ми с ръцете си зелени. 
Не може слънцето да се заобиколи, 
щом сетивата за любов са заледени. 
 
И крачиш раздвоен на битието в гьола. 
Надолу то те дърпа. А искаш да летиш. 
Душата ти отново е сама и гола. 
Не можеш с никой съдбата си да споделиш. 
 
Надеждата едничка само ти остава. 
Че бит и гравитация са тъй различни. 
Че за небесни, земните неща не стават. 
Че тук единствено се минус с плюс привличат. 
 

ИЗВЪНЗЕМЕН ОПИТ 
 

Събираше поетът опит. 
От мъка и стаена болка. 
Тъга, с горчиво вино пита. 
И рани във душата. Колко? 
 
Любов несбъдната, нечута. 
Приятелства, без грях разбити. 
Надежда в очи на кошута, 
от изстрел пред него убита. 
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Събираше. Поетът събра. 
Напълни душа с цялото зло. 
И чак тогава, слисан, разбра – 
не бил е човешко същество!... 
 

ЛЮБОВНИ ОТРАЖЕНИЯ 
 

Във 
една 

чаровно 
тиха вечер 

тебе аз видях. 
 

И 
в лика 

ти лунен, 
омагьосан, 

себе си познах. 
 

Бе 
лимон 
луната, 

но имаше 
очи, в които 

 
се 

за миг 
огледах. 

И видях си 
живи мечтите. 

 
 
 

САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ 
 

ДРУЖЕСКИ ШАРЖОВЕ 
 

 
 
БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

Един скромен монах, който броди по 
света със скъсан чадър и се ръководи от мак-
симата: няма власт над оная глава, която не 
иска власт. 

При тоталитаризма имал броячи, но го 
броели за човек.В началото на промените 
взел да си търси късмета, през това време 
другите изяли баницата. Можел е, но не е 
искал да направи живота си картинка, защо-
то е щял да бъде в рамка. Никога не се е 
натискал да бъде първа цигулка, защото 
втората по-дълго свири... 

Предлагам нещо различно. 
Един ЗАБРАВЕН ЖАНР, 
някога много популярен: 
ДРУЖЕСКИ ШАРЖОВЕ 
 

Първо на домакинята: 
 

СЪСТОЯНИЕ 
___________ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

 

От родна реч 
и само с родна реч, 
с миналото в мен 
догонвам бягащия ден, 
животът си във стих събрах, 
и само себе си все бях, 
защото знам, 
дори да си отвсякъде затворен, 
реши  
и ти ще си свободен!!! 
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Сега, по азбучен ред 
 

ИГРА ЗА МЪЖ И КРАЛИЦА 
________АНДРЕЯ ИЛИЕВ 

 

На 4 по 100 нищо няма да ме спре : 
събуждам всички динозаври, 
ангелите подивяват с мене, лошото момче, 
но с Агата Кристи ще останем храбри. 

 

БИЛКА НА БИЛКИТЕ 
________БОРИС АНАНИЕВ 

 

У нас вече – билкар до билкар. 
Ама аз не съм от тях. 
Не че съм на билкарите цар, 
А защото лекувам и с билката СМЯХ. 
 

ПОЧЕТЕН ПАЗИТЕЛ НА ЖАРАВАТА 
________БОРИС АРНАУДОВ 

 

Оцелял светът със смях, 
който го е казал,прав е, 
но добавям:  смехът е зараза, 
обаче ЗАРАЗА ЗА ЗДРАВЕ. 
 

ТЕРИТОРИЯ НА ДЪЛГА 
_______ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ 

 

От Московския клуб, та чак и до Скопие 
покривам с афоризми на читателите желанието. 
Мои и преводни, но все на бойното копие! 
Четете. И БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 

 

ЗА ЛЪВА,ПРОСТО ТАКА ТРЯБВА 
_________ВЕСЕЛ ЦАНКОВ 

 

Имаше и хумор,и сатира, и забава, 
и йо хо хо със бутилката ром, 
театър и вяра, че добро се задава - 
весела сериозност, отишла си бегом. 
И живота ми вече книга е без заглавие, 
печатана в блога на местния идиот. 
Голям бум си остана мечтаното равноправие, 
но на ЛЪВА И В ТЕСНИ ОБУВКИ ПАК МУ Е ГОТ. 

ЗИДАРИЯ ПО КУКОВО ЛЯТО 
__________ВЕСЕЛИН ЗИДАРОВ 

 

Гост съм аз на този свят, 
но и чашата вода си плащам, 
Дон Кихот съм ала, брат, 
Санчо мене ме е яхнал. 
От душевна аритмия пак ще се схващам, 
та оставам със едното на ум: 
щом във всичко сме без избирателност, 
с много нищо за шум, 
крачиме уверено към ИЗМИРАТЕЛНОСТ. 
 

БУКЕТ 
_______ВИОЛИНА БЕРБЕНКОВА 

 

Не късайте цветята за украса. 
Красотата утре ще се обезсмисли. 
Предлагам нещо в друга нагласа: 
красотата на моя БУКЕТ ОТ МИСЛИ. 

 

ТРАДИЦИИТЕ НЕ СА  

КАКВОТО БЯХА 
_________ГЕОРГИ БЕРБЕНКОВ 

__________ Nula dies sine linea 
 

Казал едно време Апелас 
„Без ред да не минава нито ден!“ 
Но от все сърце ви казвам аз: 
нищо не е той пред мен! 
Аз направо съм отличник, 
той - със тройка минус  
с моите афоризми сто на ден... 
АБЕ ЩО ЛИ СПИ ЗА МЕНЕ ГИНЕС?! 

 

НЕСТИНАР 
_______ДИМИТЪР АТАНАСОВ 
 

Гледам тоя, гледам оня, 
тука -сам юнак на коня, 
друг там станал генерал, 
трети пък партиен лидер цял... 
Ала всички СИК ТРАНЗИТ са 
даже да са Кума Лиса. 
А пък никога не отминава 
славата на моята ЖАРАВА! 
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ПИСМО ОТ АДА СЛЕД РАЗГОВОР С 

ДАНТЕ 
__________ДОНЬО ДОНЕВ 

 

Теорията е суха, съгласен съм с охота. 
И че светът се движи само от чудаци. 
А от вечно зеленото Дърво на живота 
кацнали, присмиват ни се ТРИМАТА ГЛУПАЦИ 

 

НЕЗАБРАВА 
________КАТЯ ВОДЕНИЧАРОВА 

 

Детските книжки в стила ми адажио 
могат и да потънат в забава. 
Но не и спомена  за нашето радио 
с редакцията „ХУМОР,САТИРА И ЗАБАВА“. 

 

ПЛЕТА БИЧ 
_________КИРИЛ НАЗЪРОВ 

 

Занимавките за деца в учебници вече, 
недостатъчни за мене са ,знам: 
затова плета бич от епиграми 
да изгоня търговците от КНИЖНИЯ ХРАМ . 

 

МОРСКА ПРИЯТЕЛКА  

И НА ВЪЛНАТА ЩОРМОВА 
__________МАЯ ЦЕКОВА 

 

Я да чукна на дърво - 
пиша вече мойте смешки 
със ИЗЯЩНОТО ПЕРО 
от Чикагските критици тежки. 
И нали съм си от нашите, 
глава да вдигна време не намирам, 
но да си му мислят апашите – 
за буен огън СЪЧКИ  СЪБИРАМ. 

 

НЕОПРАВЯНЕ НА СВЕТА 
_________МАРКО ГАНЧЕВ 

 

Край мълчаливи сирени бях бягащ от дърво. 
Не оправих света,ни цар и говедар пък мен. 
Второ пришествие чакам от късото съединение 
сред ВЕТЕРАНИ НА НИЩОТО всеки ден. 

КЪМ МОЯТ БЪДЕЩ  

АМЕРИКАНСКИ СЪСЕД 
____________МИХАИЛ ВЕШИМ 

 

Я ела тук в НАШингтон 
не на простатата салата мешана, 
дето си я имаш и във Вашингтон. 
Гроздова ще сложа и САЛАТА ВЕШИМНА. 

 

ЩО МИ ТРЯБВАШЕ РАЗВОД 
_________ПЕТЪР СТОЯНОВ 

 

Мисля си сега за времената сини. 
Що ми трябваше да ставам президент ! 
Пет години с бодигард по булевард... 
А пък можех аз да си остана 
със китарата си ВЕЧЕН БАРД !!! 

 

РОМАНТИКАТА Е СЕГА  

В ЛИТЕРАТУРАТА 
__________ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 

 

С романтика към житейски прозрения 
поддържам неуморно курс. 
И за друго няма в мен две мнения: 
да се участва във всеки конкурс ! 

 

ЛИЧЕН КОНТАКТ 
________РАДОЙ РАЛИН 
 

Руските писатели са излезли от Гоголевия шинел – 
вечна истина за която никой не си прави, оглушки. 
Но у нас пук никой не си го и слага за цел, 
да каже, че сатириците излязоха от лютите чушки. 
 

СТЪКЛЕНО СКРИВАЛИЩЕ 
___________ЦВЕТАН ПЕШЕВ 

 

В стъкленото мое скривалище 
всеки своя песен си има 
и пролет живее в мойто пристанище – 
много й здраве на някаква зима ! 
И моят свят вече е старо сребро, 
но смехът ми млад си остава. 
И пак се хващам на буйно хоро - 
за качеството не може да има забрава. 
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ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

ЕСЕННА ИМПРЕСИЯ 
 

 
 
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 
В последните дни на октомври с листо-

пада есента губи многоцветието си. Остава 
само сивотата на облаците, чернилката на 
мокрия асфалт и целият спектър на безмъл-
вно безцветие. В градините вече режат 
увехналите стръкове на хризантемите и 
стеблата на прецъфтелите рози. Тук-там 
куче с подвита мокра опашка притичва от 
боклук към боклук. 

До Благовещение е още далеч. И до Рож-
дество. Единствено звукът на капките дъжд 
по перваза на прозореца нощем дарява ус-
покоение.  

Може би в такъв ден Великият италиа-
нец е застанал пред една порта и устните му 
са промълвили: 

Надежда всяка тука оставете. 
Тази порта е спътник и тук си готов да 

оставиш много неща. Пазиш и не даваш 
само детството. Макар и смачкано от първи-
те стъпки на един налудно-престъпен свят, 
то е дом, който не искаш да напуснеш. 

И старият монашески поздрав Memento 
mori. (Помни смъртта.) се превръща в 
Memento …. pueritae. (Помни … детството.) 

Защото, ако има някаква надежда, тя е в 
детството. И тогава, тогава надписът над 
портата чезне и идват строфите: 

 
Надежда всяка 
сейте, поливайте. 
До вас е реката. 
А лодкарят нека си плува. 
Нови души ... 
На погледа в някоя гънка 
не може да няма 
скрито зрънце надежда. 
Макар без слова 
и то нещо таи. 
 
Сейте, поливайте. 
Дори и там. 
Дори и тогава. 
Дори да не вярвате − 
то ще кълни... 
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ТЪГА НЕПОЗНАТА 
 
БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 
-Ела утре в 11 без десет... Точно в 11 ще 

пристигне едно куче, най-тъжното куче на 
света... Бавно ще се придвижи до един гроб, 
ще легне там и няма да помръдне до 12 часа. 
После ще си отиде... Наблюдавал съм го, 
когато съм бил дневна смяна, от колегите 
съм чул това, което виждам -всеки ден по 
едно и също време: зиме, лете, горещина, 
дъжд, сняг... всеки ден. 

Казах „добре“ и изключих телефона. 
Беше Любо. Стар приятел. Някога беше 

учител, сега – за да слага нещо към мизерна-
та пенсия, ходи пазач на гробищата. Там 
наплив няма. 

Не се впечатлих кой знае колко –истории 
с първия приятел на човека, дал Бог. Най-
известната  е тази на Хачико, който години 
наред чакал стопанина си на гарата, уважи-
телните японци дори му построили 
паметник. 

Иначе обичам кучетата, имал съм, вед-
нъж позната ме бе попитала дали съм 
виждал как плаче куче... Виждал съм. Сълзи, 
по-чисти и разтърсващи от човешки... 

На другия ден бях при Любо в стаичката 
на пазачите. 

Минута-две преди 11 го видях... 
В първия миг го помислих за вълк. 
После зърнах пълния му с тъга и доброта 

поглед... Куче, вълча порода, казах си... не ги 
разбирах много тия неща... 

Когато мина под прозореца за миг, като 
по телепатия вдигна очи към нас... тъга, топ-
лота, доброта... дори у хора не съм виждал 
толкова ясно изразени... 

Продължи бавно. 
Тръгнахме тихичко подире му. 
Спря до гроб, за миг погледна плочата, 

полегна по корем, изпъна напред предните 

си лапи, сложи глава на тях и като че ли 
замръзна...  

 
Мина време. 
Повдигна глава. 
Бавно и тъжно се изправи, сведе поглед и 

си тръгна все така бавно и отчаяно. 
-Не знам как го прави, - прошепна Любо, 

- но виж, точно 12 е... 
Кучето мина край нас с невиждащ пог-

лед. 
Тръгнахме към гроба. 
От снимката на плочата ме гледаше поз-

нато лице. 
Калин Симеонов. 
Беше журналист в местния вестник. 
И ловец. 
Познавахме се покрай жена ми, която бе 

кореспондент на вестник „Наслука“ и спи-
сание „Лов и риболов“. 

После чух, че починал. Както си вървял 
по улицата, дошла оная досадна стара леля, 
която идва винаги неканена... 

И разбрах всичко. 
Калин бил в ловната дружинка, когато 

убили вълк и вълчица. Казали му, защото си 
личало по женската, че има малки, да ги 
намери, за да ги удавят в реката. 

Намерил ги. 
Едното било мъртво. За другото му 

дожаляло, било видимо на два-три дни. 
Прибрал го под дрехата си, отнесъл го у 
дома. 

На другия ден в окръжната библиотека 
поискал всичко за вълците, цял ден чел, взел 
си бележки... 

И се заел да го отгледа. 
Негов познат преди години същото бил 

направил. Един ден, обаче, възпитаникът 
скъсал каишката и избягал. После месеци 
познатият му чувал в полунощ протяжен 
вой... някъде от към планината, той живеел 
на края на града... 

Знаех къде живее Калин. 
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Отидох. 
На пейка, близо до дома му три баби 

бистреха политика. 
Поздравих, представих се, казах лека 

пръст за Калин (жена му се бе споминала 
преди него), попитах за кучето. 

Те отвърнаха, че отначало гледали с не-
доверие, но с времето го обикнали като дете. 

Бил им за разтуха всяка вечер преди сто-
панина му да си замине. 

От тогава, пак всяка вечер, бил с тях до 
пейката, но нищо вече не било същото. 

Мъка го гонело, горкичкото, бяха едино-
душни... 

Редовно се грижели за него, хранели го, 
дъщерята и зетят идвали от време на време, 
отдавна живеели в столицата... 

Попитах дали мога да ида при Вълчо, та-
ка се казвал вълкът... Бабите  ме смъмриха: 
куче си било, първи приятел на човешкия 
род... 

Приседнах до Вълчо, погалих го, поглед-
на ме с големите си тъжни очи... плуваха във 
влага.   Заговорих му, че ще идвам да го виж-
дам, мисля че ме разбра. 

Изпрати ме и прочетох надежда в погле-
да му... 

Не беше Хачико. 
Нито кой да е представител на кучешко-

то царство. 
Хачико бе куче, 15 хиляди години потом-

ство след потомство около човек... 
15 хиляди години питомно съществува-

не... 
 

Вълчо бе вълк. 
Дивото. 
Милион години в планини и гори. 
Далече от човека, от цивилизация... 
Див, суров, далечен живот... 
Див ли? 
Или природен закон, от който ние - вен-

ците на Природата отдавна сме се лишили? 
За веки веков... 

   Сами. 

ПЕСЕНТА НА МАГИ 
 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА 
 
Сутринта ме посрещна сияеща, както 

отдавна не се беше случвало.  И тъкмо мис-
лех да си разтворя едно прахче за 
температура, да се погрижа за животинките 
криво-ляво,  да полея горките пресъхнали 
домати в градината, докато не е напекло 
зверски, да събера сили, да хапна супата, ако 
не се е вкиснала и да запретвам ръкави. И 
всичко се опропасти. Един лош план, недо-
чакване да звънне телефона, детски 
истории, после също не знам откъде се взеха 
толкова рано и едни истерии, спонтанно 
хвърлени по главата ми, и красивата сутрин 
отиде по дяволите. Сега е три следобед, и аз 
още не съм започнала да правя втората кар-
тина, която е по-сложната и по тежката, и 
трябва да съм готова за утре. Не издържах! - 
Явно се е натрупала огромна тъга, което 
заедно с още едни други обсебвания почувс-
твах като вампирически порив. Толкова 
силен, че ме събори. Изсипа се като пясък в 
гърлото ми и се задавих. Душата ми се зада-
ви. Изгарям от досадната температура, и 
може би да преекспонирам събитията, но 
всъщност всяка гадост, случайно запокитена 
като шамари в лицето ми, се превърна в 
истински такива – по самочувствието ми, по 
едва закрепената вяра в човешките мисли. 
Все по-не харесвам нашия вид. Сега наисти-
на. Говоря си сама. Сама ли останах? 

Единствените ми смислени диалози са с 
животините.  Каква мъка! И как ще вирея в 
този уж нов свят? Щом стана „уж“, значи 
всичко е отново една голяма лъжа. Ето затова 
явно се разболявам – цялата Вселенската 
тъга се е натикала във сърцето ми, а се беше 
разкарала. Беше! И сега ме разбива през 
мозъка. Мозъка, който отказва да стои при 
мене. И тази ужасна чувствителност, без 
която всъщност съм нищо. Тотален пат за 
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безумния мозък. Вселено, оправяй се. Запа-
лих цигара, белким се успокоя. Не. Нищо не 
става. Вече нямам мозък. Кастрирам си чувс-
твата, едно по едно и умирам от собственото 
си безсилие. Някакви изречения се тълпят в 
главата ми ... пълна каша, ... говоря си сама – 
Да взема да го счупя това копче, което за-
действа уморителната ми чувствителна 
интуиция, гадния ми рентген, който ме 
прави още по-самотно същество. От къде да 
го угася? Искам ли да го угася, всъщност? – 
Явно мозъка преплита някакви честоти – не 
се дава без бой, ... ами сега?!  Слабачка, сла-
бачка, смотана, какво ще правим с тази 
чувствителност? Гневна съм. Бясна съм. А 
градините, а мечтите, а животините, а сме-
лите планове да направиш дом за зимата, и 
изобщо?.. ах,  искам да се гръмна. Защо 
всичко е против мен? А мечтите ми? Нали за 
да сбъдваш те има, бе диване... къде ми е 
вярата?.. Къде са ми детските очи? Къде сте 
очи, къде сте?“ Разревах се с цяло гърло. Ред 
сополи, ред температури, костите ме болят, 
мускулите ме болят, разпадам се. Рева като 
избухнала река. И не мога да помръдна от 
стълбите... 

 Стоях така, не знам колко време. Накрая 
всичко млъкна. И онази разреваната млъкна. 
Обух си големите обуща, и помолих съсед-
ката за един маркуч, ако има излишен, и 
барем да пробвам, вместо да трамбовам с 
кофата и да газя по омаломощените пресъх-
нали коренчета - да залея цялата градина с 
вода, която от известно време не искам да 
поглеждам. От мъка! Милата градина - при-
лича на изсъхнала поляна, уж до морето, но 
достатъчно далече, че да издъхне. Жената 
ми даде един маркуч, не дълъг, но се хвана 
на далечната чешма – значи пак със кофата 
ще влача, но поне по-отблизо. И докато по-
ливам всеки корен, до който успея да стигна, 
някъде там лозите най-накрая ще пият вода, 
там до тях, където пълня и разливам... Поне 
две от тях ще пият... И започнах. Някакви 

реотани нагряват отвътре главата ми. Глава-
та се кани да избухне. Потна съм, мръсна, и 
ме сърби, и комарите ме налазиха, и мухите, 
и едни оси... Разливам вода и мъкна с кофа-
та... Спрях, когато полях най-близкия 
морков който не успях да смачкам, и жегата 
стана непоносима. Седнах на стълбите, за-
палих си цигара и окончателно рухнах. Как 
ще направя картина, цяла картина, която 
сега трябва и да благословя. Е как ще я бла-
гословя когато спрях изведнъж да вярвам в 
добротата у хората? Изплуваха веднага 
всичките грозни ситуации, кривите думи, 
хвърлени ей така, забити като  ножове,  ди-
ректно в сърцето ми, и отново не мога да 
дишам. Пренавивам се. Как да я нарисувам 
тази любов? От къде да дойде? И стоях, и 
плаках и мълчах. И се сърдех. На всичко. И 
на мен. Как у един сърдит човек да се върне 
всичката милост, която е нужна за да напра-
ви нещо добро. Картина за обич. От обич. За 
благословия. Със благословия. И изобщо? 
Защо съм тук? И защо някой ще вярва на 
мен? Накрая се сетих да питам  Господ – коя 
е тази любов, покажи ми я, милата, в която 
да вярвам? Покажи ми я, моля те! Покажи 
ми поне едно добро за което да се хвана, и да 
спра да се давя. Минаха още някакви часове. 
В празни разговори, тревога, страх, и слън-
цето набра страшна скорост. Ще опитам да 
започна от някъде, нищо че нямам вяра. 
Така си казах, знаейки че това са пълни оли-
гофрении, и не знам кого заблуждавам. 
Обидата в сърцето ми стои, моите собствени 
демони чакат да се разсея и да почнат да ми 
кълват душата.  И докато вися в това вакуу-
мирано състояние на вече див гняв, и 
продължавам да си пренавивам пружината 
– чувам едно запъхтяно дишане.  А така! 
Дявола посред бял ден вече е решил да ме 
навести! - Поглеждам към портата, малко 
през страх, да видя какво пъхти там... и този 
път се разплаках от радост! От най-дивата 
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детска радост, повярвайте ми! И тук истори-
ята свършва. Обичта дойде с тази песен: 

 
Не ме гледай така, 
Не е само от слънцето! 
Три войни водих по пътя, 
За да стигна при тебе. 
За да стигна до твойта вода 
И до твоята сянка. 
Три дни не можах да те видя, 
И само те мислех, как ли си? 
Никой нищо не казва, 
Бродя по нашите стари пътеки, а тебе те няма 
Гледах тревожните им очи, 
Но на мен никой нищо не казва 
и дойдох да те видя. 
Не че твоята сянка е по-хубава от другата, 
Даже тука е малък ад, 
Но от три дни не сме скитали с тебе 
В два следобяд, нито в десет, нито в комарите. 
Вкусна е твоята жълта вода, 
Благодаря за купичката и сянката! 
Три дни те мислех, и се чудех къде си 
И ето те най-накрая, 
В другото „У дома“ 
Където живеят и ада и рая, 
И ти ме обичаш, и аз те обичам ... 
и после със колелото 
Ще идем да видим, как са татко и мама 
И Чардо и Бим, и котешката тайфа, 
Пиха ли вода животинките, 
И там ще ги пазя до утре, 
После пак през деня, 
По някое време 
ще дойда да те нагледам 
Как се справяш с нервите и температурите, 
Ще се сгуша във твоята сянка, 
И докато рисуваш, малко ще си почивам, 
Че после пак имам да бродя. 
И докато ужким подремна при теб, 
До твоята музика, 
В твоите жеги 
Ще наглеждам как се справяш със обичта 
И със нервите. 

 
Това ми изпя нашето куче Маги, която 

дойде при мен в май-големия мор, в пет 
следобед. Когато се молех за обичта. Запъх-

тяна, прекосила световете, защото е чула как 
скимтя и си скубя косата. Изненада ме този 
пратеник от горе, но искрено се зарадвах. И 
получих отговора на всичките си въпроси. И 
тук трябва да сложа точката... но не мога. 
Историята продължава, и продължава да ме 
изненадва. Мисля че това са уроци за мен – 
по милосърдие и по вземане на решения. Тя, 
бидейки свободен дух, а и знае пътя до ба-
бината къща, отпреди – вече няколко пъти 
ми идва на гости, но нещо не се разбраха със 
Сузката, и взеха че се налаха. Ама ло-
шотийско. Претенции за сърцето ми ли бяха 
това, или техни си дрязги, не разбрах точно, 
но ... един ден ще станат приятелчета. Как 
няма! Нали аз държа в сърцето си ключа за 
нашето общо благоденствие. Но да се върна 
на нашия друг живот с Маги, когато сме със 
каруцата и тя е до мен. Навсякъде. По поля-
ните, през стърнищата, през вселените. 
Скитаме заедно и наглеждаме животите на 
хората и животните. И ги пазим. И ако има 
нещо развалено – го оправяме. Кучето на 
моето детство, което ме спаси. Днес. Явно  
усеща когато се насирам от страх, за какво ли 
не, и винаги е до мен. И ето я добротата  за 
която молех Господ. Сега вече мога да си 
отворя боичките и да нарисувам нещо ис-
тинско, каквото ми заръчаха хората, които 
искат да вярват в благословиите ми. Добре 
че дойде Маги и ме измъкна от онзи ад, в 
който умирах .. И щях да си умра без песен. 
Без нейната песен. 

Бележка под линия: 1. Тази песен я чувах 
на английски в началото, не знам защо, но 
ми се прииска да запечатам момента на 
нашия си език, и сега това стана една одисея 
.. претрупана с тъги, и жалко мрънкане. Но 
има все пак нещо светло, и това е нейната 
песен. Дано не развалих нещата, като просто 
можех да кажа – това е второто куче, което 
ми спаси живота. Днес спаси моя крехък, нов 
живот. 
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Бележка под линия: 2. Маги е кучето на 
моето семейство, което е с нас от детските ни 
години. Помня, че като беше мъничка, тя 
танцуваше с нас на терасата. И в зимата и 
под лампата с комарите. После животите ни 
прелитаха покрай нас, или заедно с нас, и 
Маги все танцуваше, когато сме се връщали 
за ваканциите. Все тъй гушнати. И така са 
минали векове. Пораснахме и остаряхме 
заедно, само дето Маги е все тъй луда и скита 
с мама след колелото, до центъра, или идва 
да пасем кравите. Сега скита след моето 
колело. Толкова пътища е обиколила с нас, 
все тъй да ни наглежда, че ние най-накрая се 
уморихме да бродим по стърнищата на 
животите си, но тя не. Тя е до нас. Както 
днес. Ако реша да смятам на колко години е 
Маги, ще се натъжа. Предпочитам да не 
смятам. Любовта не може да се пенсионира. 
Добре че не може! Преди да се настаним със 
Сузка и котетата през април в бабината 
къща, оказа се, че Маги е била редовно гос-
тенче на баба, и си знае пътя. Въпреки че 
двете къщи са далече и минава през няколко 
глутници улични диванета. И аз всеки път 
настръхвам от нейните походи. Настръхвам 
и сега, но тя е свободолюбивa  и своенравна 
и когато реши – идва нагости. Питах я, да си 
живее при нас ако иска,  но тя ме погледна, 
постоя малко, погледна ме пак,  и хвана пътя 
към терасата, на която най-много обича да 
спи. И да подрежда нощем звездите, за да 
спят мама и татко и животинките в мир. 

27 юли, 2021 
Всичко това беше до вчера. Маги се изне-

се окончателно при мен, и вече официално 
не ми е гостенче, а направо се настани в 
живота ми. Станахме шест. Ще си взема и 
Юки, старото ми коте, което толкова години 
пазеше котешката империя у нас, та сега 
младите го пенсионираха и той остана сам. 
Или се е уморил да се бие със съседските 
котаци, за да опази челядта, която винаги 
мислеше за своя отговорност. Време ни е пак 
да се съберем под един покрив, и под едно 

слънце. Нали създавам нашето „У дома“. 
Само да измисля как да обезопазя и да го 
сприятеля с втората котешка империя и 
Сузката. И как точно котето да спи в лявата 
ми ръка, а кучето в дясната, без да ме ревну-
ват излишно. Ще се сприятелят, зимата идва. 
И Чардо ще си прибера. Тук вече е една 
друга история, за първото куче, което ме 
спаси, но за Чардо мисля да има отделен 
разказ. 

Подозирам, как цялата тайфа от кучета и 
котета, които майка и татко отглеждат,  мис-
ли да се изнесе при мене. Подозирам, как 
моите стари приятели съвсем ще ме отсви-
рят, заради моя домашен зоопарк. Да ме 
отсвирят. Зимата идва, а любовта стои на 
портата и чака да ѝ направя място – в къ-
щичката, където и аз съм нагости. В моя 
живот, в който ми писна да съм нагости. 

1 август, 2021 
Май пак без да искам излъгах. Маги не 

спира да ме учудва. Изнесла се е, ама друг 
път. Мама като се върна от морето и Маги 
хвана пътя към терасата със звездите. И ми 
липсваше. Цели два дни. Даже държах пор-
тата отворена, като покана – да се върне под 
моята сянка. Ама не се върна. До снощи. 
Какъв е извода – явно аз съм идиот, а магич-
ното куче на моето детство продължава да 
ми показва вероятните пътеки до Господ. По 
които тя броди. И всичките ми тревоги дано 
са напразни, и опънатите нерви да са само 
една моя измислица, за което наистина съ-
жалявам драги ми читателю. Какво се оказа 
накрая? – Не можех ли просто да запиша 
песента на Маги, без да се обяснявам кое и 
защо? Можеше ли? 

4 август, 2021 
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ТАЙНИТЕ НА АКРОТИРИ 
 
ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА 
 
Титос вървеше по пътя и се оглеждаше 

във всички посоки - леко изплашен, но все 
пак не сам. Това, което виждаше, му напом-
няше много за съня, който всъщност го 
доведе тук, в Акротири, град от сенките на 
миналото на изчезналата внезапно минойс-
ка цивилизация. Той от малък имаше 
видения и често на ръката му се появяваше 
интересен символ, който наподобяваше 
тетраедър и приличаше на златна татуиров-
ка. Родителите му знаеха, че е различен, но 
правеха огромната грешка да крият това от 
обществото. Той го осъзна, когато без да иска 
подпали стаята си с ръката, на която в този 
момент се появяваше златният тетраедър. 
Явно беше, че е като супер героите, които 
обичаше да гледа по телевизията. Той не 
четеше много книги, защото беше от поко-
лението на двадесет и първи век, което 
предпочита да играе на плейстейшън, на 
електронни игри на телефона и да гледа 
филми, дори си учеше уроците от видеа, 
направени с тази цел. Ровеше се дълго в 
интернет, за да открие хора като себе си и 
мястото, което сънуваше. А то се оказа на 
някакви си сто и десет километра от дома 
му. Акротири, древен град, със запазени 
забележителни останки от величието си. 
Титос тръгна с ферибот от остров Крит, 
където живееше, за да стигне до Санторини. 
Островът се намираше на сто и десет кило-
метра северно от Крит в Егейско море. Слава 
богу, нямаше премеждия - като вятъра мел-
теми например. Този вятър можеше да 
развие скорост до 30 възела и вълните да 
достигнат до три метра височина, често се 
случваше от месец май чак до октомври. 
Сега, обаче, беше още април, времето на 
неговата великденска ваканция. Пътуването 

продължи шест часа, беше слънчево и спо-
койно. 

Нямаше търпение да дойде великденс-
ката ваканция и да излъже родителите си, че 
отива на екскурзия с родителите на неговия 
приятел от класа. Той беше зависим от тях, 
защото нямаше навършени още даже и 
петнадесет години и за това му се налагаше 
да лъже. Не искаше родителите му да са с 
него, те само щяха да го объркат и да му 
попречат да открие произхода си.  

Той знаеше, че стъпва по огнена земя, 
защото остров Санторини седи върху най-
активния вулканичен център от Южно-
егейската вулканична арка. Акротири 
някога е бил град населяван от минойците. 
Около 1500 години преди Христа, Акротири 
е бил погребан под слой от пепел, която се е 
появила в следствие на вулканично изриг-
ване. След направени разкопки под пепелта 
са разкрити двуетажни сгради изрисувани с 
фрески. Титос трябваше да намери една от 
фреските, изобразяваща рибар. В съня му, 
при допир с неговия знак, щеше да се случат 
много интересни неща, които, ако е истина, 
щяха да разкрият кой е той и защо притежа-
ва такава сила. 

Трябваше да стигне до автогарата във 
Фира и там да се прехвърли на градски ав-
тобус за няма и десетина минути, за да 
стигне близо до селището Акротири. Добре, 
че родителите му бяха дали достатъчно 
пари за екскурзията и той с тях се настани в 
един кокетен хотел близо до древния град, 
като естествено преди това беше резервирал 
стая от името на бащата на приятеля си, 
който му беше съдействал за това. На рецеп-
цията не го попитаха нищо, което го 
озадачи, защото и за това беше подготвен. 
До хотела имаше ресторант и той реши да 
хапне преди да започне търсенето си. Беше 
тръгнал сутринта към осем часа от Крит, а 
сега наближаваше почти два и стомахът му 
подсказваше, че това е най-правилното ре-
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шение. Седна и един любезен сервитьор 
дойде направо при него и го попита сам ли 
ще е, или чака родителите си. Титос отвърна, 
че родителите му си почиват и са го изпра-
тили да хапне сам.  

- Какво ще поръча господинът? - каза от-
ново любезният сервитьор. 

- Искам фава и за десерт мелитиния. - ка-
за Титос. Той обичаше пюрето от грах с 
каперси и се надяваше да има от тях върху 
фавата. Мелитиния не беше ял от предиш-
ния Великден. Този сладък като мед 
сладкиш от сладко сирене, беше част от 
детството, която нямаше да забрави. Баба му 
правеше понякога, най-вече по Великден. 
Този път нямаше как да хапне от нейния 
сладкиш, затова реши да не го пропусне. Тя 
произхождаше от Санторини, но се беше 
омъжила и преместила още като девойка на 
остров Крит. Сервитьорът кимна и отново 
попита: 

- Нещо за пиене ще желае ли господи-
нът? 

- Вода, благодаря! 
Докато сервитьорът се отдалечаваше Ти-

тос, забеляза един странен човек на една 
маса близо до неговата. Човекът на пръв 
поглед изглеждаше нормален, но погледът 
му го пронизваше. По гърба на Титос пола-
зиха странни тръпки и символът на ръката 
му леко се появи за секунда. При този проб-
лясък човекът с пронизващия поглед стана и 
мина покрай Титос мърморейки си нещо 
под носа. После се наведе към момчето и му 
прошепна: 

- Ти си огъня. Значи е време да намериш 
и другите. Вече знаеш, че и аз знам. Пази се, 
не всички ти мислят доброто, момче.  

Тръпките отново преминаха през тялото 
на Титос и този път знакът прогори леко 
покривката. Титос се овладя и скри изгоре-
ното със салфетка. Огледа се, и слава богу, 
нямаше кой да го види. В таверната имаше 
само още едно семейство, но те бяха твърде 

заети да се хранят. Не мина много време и 
сервитьорът донесе поръчката му.  

Титос плати и хапна, наслаждавайки се 
на храната.  

Мислите му обаче препускаха вече из 
древния град. Явно бе дошло някакво време, 
за нещо, което трябва да се случи, но той не 
знаеше какво ще промени това, че вече беше 
тук. Не знаеше, а за едно момче от двадесет и 
първи век мистиката на древните беше пре-
дизвикателство. Явно бе време за 
приключение с неизвестен край. След като 
се нахрани, стана и тръгна с бързи крачки 
към разкопките. Имаше половин час до 
туристическата обиколка на древния град, 
за която се беше записал и трябваше да не 
изпусне нищо. Забеляза, че човекът с про-
низващия поглед го следва от разстояние. 
Титос хем се страхуваше, хем искаше да го 
попита какво знае. Осъзнаваше, че този чо-
век няма да му каже повече, но трябваше да 
разбере. Пристигна точно на време. Групата, 
от десет човека заедно с Титос, плати таксата 
за обиколката и всички влязоха вътре. Оказа 
се, че половината са негови приятели от 
Крит.  

- Хей, какво правите тук, приятели? - по-
пита ги Титос. 

- Решихме да дойдем на екскурзия, а ти, 
Титос? - попита го Сузана.  

С нея Титос беше приятел от забавачката. 
Викаха й пиклата, защото когато спяха сле-
добед, целият й креват ставаше мокър. 
Лелките винаги се чудеха колко ли вода е 
изпила, за да го намокри така.  

- Аз също, но по-скоро търся фреската с 
рибаря. – четиримата му приятели се спог-
ледаха и го попитаха едновременно: 

- Защо я търсиш? Има ли нещо общо със 
сънища и символи?  

Титос малко се стресна от това, че чети-
римата говореха като един човек, но после 
осъзна, че най-вероятно и те търсят рибаря. 
Реши да се разкрие: 
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- Да, има общо, а вие защо го търсите? 
- По същите причини, Титос. Значи –ти 

си бил нашия огнен човек. Знаеш ли колко 
време те търсехме в интернет? - каза Димит-
ра.  

- Аз също търсех себеподобни, но сега 
трябва да ми разкажете какво сте и за какво 
всъщност сме дошли всички по едно и също 
време на едно и също място? –  Титос ги 
погледна въпросително.  

- Предполагам, че над китката си имаш 
тетраедър, който при стрес се появява и 
прогаря или хвърля огън? – попита го Зенон, 
момче, с което беше прекарал най-
страхотното лято преди пет години. 

- Да, точно така, а вашите символи какви 
са? 

- Аз имам додекаедър, който според Пла-
тоновия диалог с Тимей представлява етера 
или петия елемент, или вселената. Моят 
символ се появява изключително рядко, но 
когато се появи, аз мога да преминавам през 
времето и пространството и да създавам или 
да разрушавам светове. Два пъти се е появя-
вал досега. Единият път се върнах много 
години преди новата ера. Беше доста 
страшничко. Мисля, че не се намирах на 
земята, но за това ще ви разказвам друг път, 
сега нямаме време. Димитра има куб, който 
е символ на земята. Когато нейният символ 
се появи, тя може да предизвика както зе-
метресения, така и изригване на вулкани, 
както и да направи от пустинята цветен 
оазис. Сузана има икосаедър – той е символ 
на водата, досещаш се какво може тя, а окта-
едърът, който е символ на въздуха, е над 
китката на твоя приятел Платон. Явно ни 
водят едни и същи сънища и търсим фрес-
ката на рибаря, за да видим откъде сме 
произлезли. – отговори му Зенон.  

- Така е, и се радвам, че напредваме! - каза 
доволен от развитието на събитията Титос. - 
Има един човек, който се присъедини към 
нашата група. Погледът му реже като бръс-

нач и възбужда тетраедъра над китката ми. 
Трябва да разберем какво иска от нас.   

- Трябва да стане незабавно. - беше кате-
горичен Зенон.  

Петимата се приближиха до човека с ре-
жещия поглед и забелязаха, че символите им 
леко проблясват.  

- Не се приближавайте, аз съм ключът. 
Отключвам и нареждам символите. Ще ви 
заведа до рибаря, следвайте ме отдалеч. Ще 
ви трябвам за по-късно. - предупреди ги 
човекът. – Името ми е Петриос и ще съм ви 
водач. Пазете се от сенките, заобикаляйте ги, 
иначе ще се разделите и няма да можете да 
изпълните задачите, за които сте дошли.  

Младежите последваха Петриос, който 
ги отведе право при фреската с рибаря. Те се 
стараеха да отбягват сенките. Една от тях 
почти успя да придърпа Димитра, но Зенон 
я дръпна силно към себе си. Димитра му 
разказа, че чувството е все едно за нея се 
залепва отровна медуза и наистина мястото, 
на което бе я докоснала сянката, изглеждаше 
леко зачервено. 

- Сега поставете китките си на фреската 
със символи обърнати към нея.  

Петимата изпълниха нареждането на 
Петриос и изведнъж всичко около тях се 
изгради и раздвижи. Те видяха града в цяло-
то му великолепие. В началото минойците 
не ги забелязаха, но после се събраха около 
тях. Заговориха на някакъв странен език, 
който само Зенон можеше да разбира. Той 
превеждаше на групата онова, което те му 
разказваха: 

- Най-сетне дойдохте, очаквахме ви да се 
преродите толкова време. Вие сте потомците 
на атлантите. Атлантите дойдоха от небето 
и ни донесоха знанието. Ние се сдобихме с 
много знания и поискахме да владеем света, 
въпреки, че тук имахме всичко необходимо, 
за да изградим и да балансираме света. Зато-
ва и Атлантида потъна, а заедно с нея и 
всичкото онова знание, което атлантите 
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донесоха със себе си. Нашият град беше 
разрушен, а ние се разпръснахме и малко от 
нас оцеляха. Вие сте петте елемента, които 
трябва да центрират и балансират вселената 
така, че да предотвратят скорошното уни-
щожаване на планетата земя. Атлантите ни 
дадоха шанс с вас. Те дойдоха от Сириус и 
донесоха толкова много за нас, а ние не мо-
жахме да го заслужим.- говореха им те, 
наследниците на една от най-старите циви-
лизации в света, за чието съществуване 
говорят намерените открити останки, които 
датират от повече от шест хиляди години. 
Изкусните мореплаватели и архитекти, а 
това наистина можеше да накара човек да 
настръхне. 

- Какво трябва да направим? - попита ги 
Зенон 

- Петриос ще ви покаже, той ще ви отведе 
в центъра на вулкана. Там е всичко, което е 
необходимо. След като приключите симво-
лите ви ще изчезнат и вие ще загубите 
дадените ви способности, защото тук няма 
кой да ви научи как да ги използвате без това 
да причини големи вреди.  

- Аз ще ви заведа, но мога по пътя да ви 
разкажа малко история за това, което вижда-
те. - каза Петриос. - В града е изградена 
сложна дренажна система и многоетажни 
сгради, както и канализационна система за 
високи сгради, която е съобразена с опас-
ността от природни бедствия. Ето вижте 
тези високи стълби.  

- Добре, Петриос, благодаря за история-
та, а сега ни води, защото усещането ми е, че 
няма никакво време. -каза отново Зенон и 
петимата се отправиха към вулкана. Сузана 
се притесняваше от това да бъде обикновено 
момиче, за това пристъпваше към вулкана 
със свито сърце, а това възбуди символа и. 
Изведнъж пред тях се появи голямо езеро, 
което се въртеше в кръг като водовъртеж.  

- Защо го направи Сузана? - попита я Ти-
тос 

- Не искам да съм обикновено момиче.  
- Помисли върху това, че може изобщо да 

ни няма. - натърти и Платон. 
Сузана съжали за това, че помисли само 

за себе си и продължи мълчешком, след като 
Петриос отключи символа на Титос и той 
изпари езерото.  

Всички заедно продължаваха да вървят 
мълчешком към вулкана, когато покрай тях 
отново се появиха сенките, но този път изт-
леждаха по-уверени и се чуваше съскащ 
звук. 

- Това са душите на войните, които са ис-
кали планетата да бъде унищожена още 
когато Атлантида е потънала. Не трябва да 
ги слушате. Те ще се опитат да ви разколеба-
ят, ще се опитат да ви изкушат и ако се 
поддадете, край със земята. - разказа им Пет-
риос.  

- Добре, ще се справим. – отговори Титос. 
Съскащите сенки му разказваха за слава 

и за това, как той е супер герой. Пред него 
изникваха картини, които го бяха вдъхновя-
вали, докато криеше своята сила. Той обаче 
удържа, както и другите му приятели. Най-
сетне стигнаха до вулкана и там ги чакаше 
цар Минос, или поне негова холограма, 
защото след като ги поздрави, те успяха да 
минат през него.                                                            

Петриос ги въведе в гърлото на вулкана, 
който сега изглеждаше по-тесен и не се на-
мираше в лагуна, както и не приличаше на 
калдера, или казано иначе – на тенджера.  

Те се спускаха надолу, а символите им 
искряха, стигнаха почти до лавата и ставаше 
все по горещо. Сузана замрази пътя под 
краката им, а Димитра направи така, че да 
не се пързалят като нахвърля пясък.  

- Стигнахме. Виждате ли този кръг в ска-
лите? Наредете се в него с лице един към 
друг и поставете китките си една до друга. 
После аз ще мина над всеки от вас и ще го 
погледна в очите. С Божията помощ всичко 
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ще мине добре. Все пак е Великден. – каза 
Петриос и се прекръсти.  

Те мълчаливо изпълниха заръката му. 
Когато той ги погледна в очите, петте еле-
мента засветиха с много ярка светлина и 
образуваха един лъч, който достигна чак до 
Сириус, поне така видя нещата Зенон.  

Там той видя Атлантите – безплътни, из-
пълнени само с енергия. Те му показаха 
колко са напреднали и какво очакват от 
човечеството, а то никак не беше малко.  

След това светлината от лъча избухна ка-
то свръхнова и петимата приятели се съдиха 
всеки в дома си. Нещо, обаче, се беше про-
менило, те чувстваха, че част от тях е 
останала на Сириус, но вече знаеха, че тряб-
ва да продължат да се развиват духовно и да 
възстановят способностите, които притежа-
ват човешките тела. Като телепатия, 
телекинеза, телепортация и други такива. 
Трябваше да се борят срещу трансхумани-
терната революция и срещу поробването на 
човешката цивилизация от роботи. Трябва-
ше да спрат контрола над човечеството от 
другите неземни същества. Онова, което 
видяха през очите на Зенон на Сириус ги 
накара да се обединят, и въпреки че бяха 
още деца и вече не притежаваха символите, 
всеки от тях носеше от качествата, присъщи 
на техния знак.  

Акротири остави тайните си неразкрити 
за останалите хора.  

Петриос продължи да ги наставлява и 
остана с тях до дълбока старост.  

 

НА ЖИЦИТЕ КЪМ КЪЩАТА 
 
ИВА РАДОЕВА  
 
Изгорена от жарещото слънце и сега бе-

леща кожата си, се опъват сиви врабчета. 
Сгушило се е в пухената им перушина очак-
ването за зима и мраз.  

Пронизващият вятър изпраща лятото, 
зад прозореца на втория етаж лежи мъж. На 
легло е от месеци, без да помръдне или да се 
обърне. Не е виждал светлина, не знае що е 
нощ и ден, не вижда почти, още от малък, 
болка не усеща, нито осезание. След сложна 
операция са премахнали носа му, капачките 
и двете, спукана тазобедрена кост, непра-
вилно зараснала, първа го оставя в това 
положение. Аромат на крем за екзема се 
разнася в забутаната стаичка и розовите 
храсти на двора, и те са на доживяване. Про-
зорецът е открехнат, откакто се помни е бил 
– прахът от улицата нахлува незабелязан 
като нощен крадец.  

Точно в 7 всеки ден на перваза на мъжа 
долита славей, каца глух и ням до лицето му 
и не го поглежда. С малки стъпки прибли-
жава – през връхчетата на косата му, през 
избелелите корени, по кожата и сбръчкано-
то му чело. Разхожда се като млада девойка в 
парк по вдлъбнатините и плоското на лице-
то му, по увисналата му шия, разливаща се 
на чаршафите. И двамата не отварят очи, 
всеки знае какво ще се случи. През космите 
на изнемощелите му гърди, през синкавата 
кожа, спира за кратко и свежда главица. Още 
топлина е останала. Славеят става на крака, 
не се оглежда – помни, че никой не го гледа 
и той не гледа никого. Остро и рязко забива 
клюнче в плътта на мъжа. Кълве и кръвта 
шурти по белите завивки и възглавница, 
пръска по ръждясалата рамка и дървената 
дограма.  

Червено море поглъща мъжа и леглото, 
червена бездна се отваря на втория етаж. 
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Той не помръдва. Славеят пие жадно, цялата 
му главица вече е в гърдите на мъжа. През 
вени и артерии, през камерите на изпомп-
ващия мускул, една по една. Кълве, докато 
не стигне до тънката като хартия кожа. Пос-
ле стъпва на подгизналия чаршаф, попил 
всичко, случило се досега, разперва криле и 
жълтото на шийката му отразява единстве-
ния слънчев лъч. Всяка костица прозира под 
небесните му пера, изпъчен е до краен пре-
дел, подготвя се да полети. Момент по-късно 
го няма.  

Мъжът все така лежи и все така не наб-
людава, не вижда, не усеща и не чува, 
следователно не помни. Вятърът помръдва 
болничнобелите хладни завивки.  

Врабчетата на жицата. И те са слепи вече. 
 
Списание „paradigma (една нова страница)“, брой 

5/17.09.2021 
 
 
 

ЦЕЛУВАМ ИЗГРЕВА 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

Сънувам ли? Кой ще ми каже? Просъни-
ца. Още съм пленена от бликналото 
тържество на многоцветната дъга. Бялата 
мъгла пълзи и ме обвива. Сякаш съм пашкул 
и си стоя на топличко. Докосват ме първите 
лъчи на изгрева. Тихичко пристъпват. После 
се стрелват. Спират се върху устните ми като 
нежен ябълков цвят. Чадъри от бели облаци 
покриват хоризонта. Неочаквано нахлува 
вятър и ги отнася. Прехвръкна птица, до-
косната от магията на настъпващото чудо. 
Засиява вълшебство от светлини и сенки. В 
любовна прегръдка са вече денят и нощта.  

Тъмнината все повече потъва в неизвест-
ното. Земята трепти. Устните й стават все по-
топли. Вятърът разнася пъстри цветове. 
Треви и цветя се поздравяват. Капчица роса 
ги буди и блести в радостна усмивка. Косите 
ми светят. Поглеждам към хоризонта, из-
пълнен със слънчеви платноходки, които 
продължават пътя си към мен. 

 

На пътеката... 
Слънчев лъч се скри 
в косите ми. 
Тичам бързо. Политам, сякаш съм птица 

с разперени криле. Прегръщам небето и 
сядам да си почина на облак, прострелян от 
малкия слънчев лъч, който иска да ме заго-
вори. Топлите му думи разцъфтяват в 
пролетно цвете. Изведнъж избликва фонтан 
от светлина. Лазур и синева. Оранжево, чер-
вено, изгарящо и огромно кълбо изплува от 
дълбините - море от надиплени вълни свет-
ва в щастливо очакване. Слънчева любов 
прозвънява и запалва безумни желания. 
Просветва и тържествува в разпънатия от 
край до край безбрежен, блестящ хоризонт. 
Изригва светлина... 

 

На хоризонта 
блясва усмихнато цвете... 
Слънчев поздрав. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ ВЪРХУ  
ГЕОЛОГИЯТА 
 
ЙИН СИАОЮАН 
 

Хадейски еон: Черната слива 
 

Черната слива беше маскирана желязна 
топка, така че терминаторът между светлата 
й част и сянката се движеше неохотно. Без 
следа във вселената.  

Боботеше през безкрайността, като кръ-
жеше около изригващите пламъци на 
слънцето на един дъх разстояние, обикаляй-
ки през всички измерения със своята 
упорита клатушкаща се скорост, като че 
„летеше“ по жици пред зелен екран. Нейна-
та вкаменена плът се разпадаше и отново се 
оформяше. Първобитната й система на 
обмяна сдъвкваше светлинни години и нес-
пирно преживяше.  

В перихелия от порите й се изцеждаше 
кипящ ален сок и оттогава насам порите 
продължаваха да зеят.  Кратери – тяхното 
официално название. При редуването на 
жега и студ под кожата й скришом се появя-
ваха гънки. В афелиона вътре в галактиката 
и отвъд я подгонваха и налагаха лъчи. 

Тук се събираха белтъци, нуклеинови 
киселини и полизахариди: те оформяха 
захарна глазура върху сферата, която изчез-
ваше с помръкването на светлината. 
Процъфтяване или унищожение – някога 
трябваше да се реши за един миг. 

Остатък от минали времена: капчиците 
се сливаха в по-големи водни маси, но дви-
жението беше толкова незабележимо бавно. 
Безсмъртието беше целта, която трябваше да 
се постигне. От източниците на светлина и 
техните огледала се раждаше поредица от 
форми. През междузвездните пространства 
се отразяваха сигнали и по центробежни 
маршрути в безпределни простори се изст-

релваше прах. Близо до екватора можеше да 
се различи пристъп на разтрошаване като 
белези от белене: точно под него имаше 
пукнатина. 

Дихания, изпарения, първозданна во-
да… Тъмната филтрова утайка от сяра беше 
изхвърлена, а от лазурния полюс се чуваше 
топене. 

 С настъпването на Нектарианския пе-
риод, течението можеше да се види от 
разстояние. Когато бледността на повърх-
ността й намаля, се раздвижиха резервоари, 
завити около неговата сърцевина, а на по-
върхността заплаваха твърди скали. По 
следите й по-нататък в изменчивия климат, 
превключващ между смраченост и полусто-
пен зной, се носеха метеорити, нащърбени 
от сблъскване с астероид. След еони техните 
лица щяха рано или късно да се обърнат 
към земята като незавършени късове от из-
ваян гипс под длето на резбар, за да станат 
Крисиум, Имбриум, Нектарис и Серенита-
тис. 

 

Архайски еон. Започват пореди-

ци на живота, които след това ще 

продължат  
 

Алданският щит пусна котва тук. в Си-
бир танините започнаха да се разлагат и 
земната кора омекна. Океанът странстваше 
по повърхността, докато сърцевината му 
вече се беше закръглила като оплодено яйце, 
достатъчно твърдо, за да издържи на върто-
пите. Каква цвъртяща планета! Отпред на 
гладката й восъчна шия се забелязваше по-
никването на Адамовата ябълка. Появиха се 
Балтийско море, южна Африка…  

Това беше Строителството на света – ута-
яване и оголване. Поток от въздух и лава, 
милиарди лъчи си съседстваха, надигна се 
новият средноокеански гребен: очерта се 
разнослоен биотитен гнайс, където се слива 
и разлива стопената лава. Бактерии се свърз-
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ваха ведно глава в опашка във верига от 
свидетелства. Едно от звената – океаните – 
неочаквано се отцепи. 

Предупреждение! Крайбрежията бъкаха 
от преуспяващи водорасли. Това се случва-
ше преди 3.3 милиарда години в пустошта. 
Заливай и владей! Те изникнаха от всеобща-
та люлка като жилави мехури от хлорофил, 
които се променяха без забележими разног-
ласия със земния релеф. Всеки от тях имаше 
прозрачен жълтък и трепкаща лентообразна 
ДНК. Водороден сулфид и метан изпълваха 
атмосферата, частици ефимерни като му-
шици плаваха насам-натам без посока. 
Слънцето – земният факел се събуждаше в 
сърцевината на Галактиката, а светлината 
му, обвита в пàри и дим, се всмукваше в 
дълбокото пространство. Тази планета беше 
лишена от разцвета си, разколебана и сма-
лена. Насред вълнистата озоносфера тя 
заприличваше на брикет от дървени въгли-
ща, греещ с гаснещи пламъци на ръба на 
изчезването. Зовът на горещината сега беше 
твърде далечен и планетата пребиваваше в 
лека дрямка – Ледникова епоха. В потока на 
геологическата история се надигаха прев-
ратности. 

 

Протерозойски еон: Зората на 

Едиакарийската фауна 
 

На фона на слънчевата буря аквамарин-
ното пространство бързо се разширяваше. 

Измина век на пълна тишина. 
След като твърде дълго кръжаха замаяни, 

небесните тела потънаха в дрямка. 
В резултат на поредните им сблъсъци се 

образуваха съвършени междузвездни разс-
тояния. Формулата на звездната еволюция 
беше скрита в материите на тази орехова 
черупка – една планета, прекрачваща през 
астероидния пояс като през търкулнат ка-
мък, който се преобръща и се заравя в 
пясъка, за да избегне палещите пориви на 

слънцето. Гама лъчите трепкаха с езици на 
лакоми змии и увисваха край критичната 
точка на вселената, но не можеха да намерят 
дупки, в които да се навият и да измътят 
яйцата си в земната повърхност. Огромните 
площи некартографиран сняг бяха студени 
като стомана. Въртенето на вселената имаше 
собствен алгоритъм, наречен „хидротер-
мично редуване“.  

Напрегнато тектонично изместване. 
Литосферата се движеше с боботещо 

трептене, превращение на форми и цветове 
сред огромни пространства от  тебеширено 
бяло. Това бяха първите звукови ефекти, 
борещи се със зноя и студа, които едно след 
друго биеха по големия екран, но щяха 
дружно да отмрат до края на еона. Акритар-
хи?  Еукариотическите клетки неистово се 
преплитаха помежду си. Цъфтяха кафяви водо-
расли! Глината и пепелта опазваха 
слънчевия сплит на това кълбо, докато фос-
форесциращи саргасови водорасли 
помахваха в новаторските ветрове. Нека 
всичко се възпроизвежда върху Едиакарийс-
ките хълмове! 

Суперконтинентът Родиния се разцепи 
и Източна Антарктика се понесе в дрейф 
надалеч от Лавренция,отеквайки ведно с 
Рио Плато. Фикоеритробилинът и х лоро-
филът станаха луминофори. Научете нещо 
от клетъчната морфология: коки, бацили, 
кокобацил, вибрион и спирила. В огледал-
ните макрокосмическа и микрокосмическа 
вселена можеше да се наблюдава осова си-
метрия. Всичко беше гънков огън, роден от 
водата и неугасен от водата. Миризмите им 
продължаваха да се носят наоколо като сби-
ти сигнали от всемира. 

 

Свидетелство за Камбрийския 

взрив от постмодерен интерфейс 
Маслото от ший беше загърнато в своя 

пулп, доминиращ в замръзналите годишни 
пръстени. 
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Високоволтов електрически разряд по-
роди дрънчене на Косата и Тризъбеца и 
вселената беше раздрана, между леденото и 
мъгливото се появи цепнатина. 

Тази зинала планета, която поглъщаше 
цялата околна кобалтово-синя енергия, 
пленяваше мъглявини, смилаше космически 
лъчи и понасяше ослепителни слънчеви 
петна. Нейната черепна кухина стана ог-
нище, пламтящо с авокадово масло. В 
маранята се надигаше Гондвана, която изт-
ласкваше кратоните с центробежна сила, 
така че те запрепускваха като коне към по-
лярните области. Формата на 
суперконтинента беше симетрична от двете 
страни на екватора. Протичаше кодиране 
на живота с кодове като йероглифи по по-
върхността на глобуса. Неодрепануриански 
премеснили? Трилобити? 

В първородните води брахиоподите и 
археоциатите бяха отделени от водните 
кристали. Многоъгълници, луминисцира-
щи като кехлибар в следледниковите 
океани, раздипляха флага на самоосъзнава-
нето. Главоногите наутилуси бяха като рога 
на овен, чиито фанфари подпалиха огньове 
от вълчи тор. Какво донесе нощният покой 
на литосферата? Бензенът и ацеталдехидът 
излъскаха подплатата й, катаймирусът беше 
отгледал хордов нотохорд с формата на 
факел! Още първата светлина разкри всичко 
на междузвездните пространства: гръмоте-
виците  накараха земята да заври като 
Деветте триноги котела, бъкащи от нови 
живи същества, които изплаваха от пленни-
чеството на безжизнеността. Как се 
придвижваха веригите от ледници по геог-
рафските дължини и ширини! Те 
прокарваха път за една голяма река на бъ-
дещето. По водата, която разпростираше 
своето нефритово зелено по сферическата 
повърхност, плаваха отломъци. Падаха ме-
теорити, но върху земята вече нямаше лава, 
която да ехти от тях. Само бледосини вълни, 

простиращи се с мили, цъфтяха като морски 
лилии. Появяваха се ями – входове към ар-
хаични, неизследвани векове, когато 
формите на живот са били полирани като 
перли, или към една успоредна вселена с 
огромен запас от възможности. 

 

Ордовикски анали 
 

Земята се въртеше в проградация към 
спектъра на видимата светлина: от ръждиво 
червено до сярно жълто. Дрънченето на 
големия маховик на Вселената утихваше и 
неговата ъглова скорост се зануляваше тол-
кова бавно, че той почти пресече хоризонта, 
без да се забележи. 

Точно калибрираните колела имат мно-
жество зъбци, покрити с примитивен лишей 
и коралов риф. Във всеобхватния океан през 
цялото време на двустена, съставен от нощ и 
ден, се преобразуваха ембриони. Слънцето, 
четириного  във фаза ларва, чийто ембрио-
нален сърдечен тон се завръщаше към 
нормалния, със своята светлинна вибрация 
предизвикваше морска трансгресия и регре-
сия. Навсякъде в утаечните скали 
протичаше циментация на кварца. Трило-
битите, едни от най-ранните членестоноги, 
имаха антени като бодли на роза, които 
събличаха след смъртта си, придобивайки 
вид на овални пашкули, и бяха погребвани с 
конодонтите дълбоко в саркокарпа на земя-
та. Шарки от хематит и гипсова руда се 
засрещаха подобно снежни пъртини; черве-
ното, преплетено с бялото, се проточваха 
като две противоположни сили в обширната 
равнина на лавата и водата – по този начин 
съвършено ясно се открояваше палео-
географският релеф. Слънцето беше играч 
номер едно на Рулетката; то короняса земята 
с „екватор“ – сребърен кръг от набор раз-
лични числа, но не успя да спре ледените 
плочи, които се плъзгаха между Северния и 
Южния полюс, нито да спотаи техния мета-
лен грохот. Никой не би предсказал, че на 
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някой друг бряг, където кожата на земята е 
изложена на светлината, ще се разпростре 
като гуаяканова гора една бъдеща „Сахара“. 

Допотопните полубожества, наричани 
„остракодерми“, имаха недоразвити усеща-
ния, обвиващи първобитния им костен 
мозък като бронирана плът, и кълвяха зър-
ната слънчева светлина. Граптолитите 
плаваха като коприна, докато перли от свет-
лина усърдно трупаха в двучерупчестите 
нови концентрични слоеве; под драпериите 
на океанската вода от пашкула на съзерца-
нията изникваха морски звезди, които 
протягаха пипала към триизмерните коор-
динати на пространството. Върху гърбовете 
им милиарди тонове солена вода трепкаше в 
посоката,в която се въртеше земното кълбо. 
Нейната времева система, рестартирана на 
всеки 21 часа, беше подхванала своя маратон 
към вечността. Междузвездното пространст-
во извън океаните оставаше неизменно, 
завинаги украсено с Хадейските си звезди, 
без да избледнее или да стане ретроградно. 

 

Тигровият охлюв, хвърлянето на 

Силурийски гел 
 

Там, където се сливаха светлината и сян-
ката, падна широка мазка: акрил върху 
платно. Перленият циркониев цвят на Ве-
нера излъчваше неясни пулсации, докато 
Марс пресичаше небето и караше всеки да 
се замисли как се случва мие-разсейването – 
покриващият го реголит беше червен като 
ръжда.  

Слънчевата пепел продължаваше да го-
ри на открито. Крайбрежията на историята 
енигматично се закръгляха.  

Ами Силурийското високо-водопадно 
образувание? Спирали от млади планини се 
заизкачваха от междуприливните зони и 
тазовите кости на земята се затваряха  във 
въртоп, породен от смесването на огън и 
вода в зигзагообразни форми. Един след 

друг се излюпваха живи организми. Спори-
те на вселената се пръсваха по скалите, които 
поглъщаха и абсорбираха хранителните 
вещества за иглолистните, псилофитоните и 
ликоподите…  Милиони години по-късно: 

имената им блещукаха по страниците на 
Градинарската енциклопедия  

на латински език. Тази нощ те се пока-
терваха безшумно върху изоставения 

континент – плакодерм със странична 
челюст като на остеихтите и акантодиани с 
ромбоидни тромбоцити. Това бяха стражите 
на морето,  

свидетелите на неговия ритуал на отвес-
но делене на сладка и солена вода, когато 
евапотранспирацията извличаше вода от 
земята към атмосферата. Странични косве-
ни плочи се отдалечаваха в дрейф една от 
друга без всякакъв изглед за ново съедине-
ние. Слънчевото острие обели слой от 
антарктическата ледена покривка и хладка-
та дънна вода зачака възможни вулканични 
изригвания на морското дъно да я подгреят. 
Рапана веноза още не беше създадена.  

В нейната кехлибарена на цвят черупка 
се съдържаше първоначалният геологичес-
ки запис, който милиарди години по-късно 
щеше да свидетелства за онова, което сърце-
то е забравило: пясък, камъни и сол… 
призма за многофазовата вселена. Девет 
планети се събраха и насложиха, и така се 
роди една кула. 

 

Карбоновият период: Оформят се 

братските зародиши-близнаци на 

всяко нещо  
 

Кондензираха се масивни агломерати, 
граховозелени като къс руда, магнитно про-
весена между равновесни моменти – галещо 
слънце отгоре и бълбукаща мъгла отдолу. 
Тяхната напукана кора започна да се разпа-
да на звезден прах с глухо басово громолене. 
Неравномерното осветление създаваше 
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полусянка и елементът на огъня се просмука 
във вятъра, устремните им сфери в края на 
краищата бяха покрити от непокорни рас-
тения, избуяващи наоколо, а пустотата в 
сърцевината им бе изблъскана надолу от 
разни сили, когато се оформи двуполюсното 
разполагане на климатите.  

Цикадата и гинкото се развиха като бели 
сукуленти от черупките върху пясъчната 
площ, обвити с емайл. Зъбният гребен на 
слънчевите лъчи масажираше земята с неж-
ни милувки като кълвач, преливащ от 
бионични закони. Артериите на дървесното 
племе се вкорениха в гостоприемната вът-
решност на сушата, така че ледниковата 
утайка беше разделена помежду им: оземля-
ване? В царството на Времето едно скромно 
същество се откъсна от мама Гея и се понесе 
към небесата със 70-сантиметровите крила 
на меганевра, които оправдаваха името му 
„летящ змей“. Земята беше неговият склад за 
гориво! Енергия и топлина се сифонираха 
неизтощимо, сякаш бликаха чак догоре през 
гастрокнемиалния мускул на Антей.  

„Капсули от таен огън“ би трябвало да се 
наричат те, тъй като имаха цикли на вътре-
шен живот, подобни на земния. Аналите на 
техните истории избледняваха в бурите. 
Заглушаваше ги аноксия, когато се издигаха 
до установена височина, а дърветата потъва-
ха под водната повърхност. Те скриваха в 
тресавищата своите пъргави фанерозойски 
черти и оттук нататък се разграничаваха от 
междузвездната радиация; от океаните в 
техния разцвет; от насекомите, които летят 
срещу светлината и гравитацията… Бяха 
включени в архива на почвата, преди да им 
дойде редът.  

Другият вид също щеше да пристигне 
скоро – те бяха като два вектора, насочени в 
противоположни посоки, като единият се 
връщаше насред път и поемаше назад към 
общия им архетипен огън заедно с другия.  

 

Грандиозо, Полката на Девон 
 

В неоновите тръби на вселената черве-
ният водород и лилавият аргон се вдигаха и 
падаха с ослепително сияние. Някои от не-
бесните тела бяха накрая на горивото си, а 
други – все още в газа и праха на „Стълбове-
те на Творението“. Дни без добавъчни нощи 
отминаваха по наклона на времето. Един 
ден континентите се показаха, вместо да 
остават потопени под повърхността, и от 
моретата израснаха планински вериги. Де-
вонският период беше за варене на сол, но 
той също така повлече кристални ледници 
напред по графиката на времето. Тентаку-
литите се издигаха нагоре като сенки, пили 
слънчева кръв. Варовиковите скелети, оста-
вени в междуприливните пространства, 
можеха да бъдат победени само от наближа-
ващата полярна нощ. В самата природа 
имаше харизма, спотаена в нейната колело-
осна система. Старият червен пясъчник 
беше мускусът на земята. Очакваха се млади 
златотърсачи,  които да открият какво е 
затворено вътре. Те щяха да свалят шапките 
си и да се обърнат с лице по посока на Ню 
Йорк, когато миражите на небостъргачи се 
зарееха над главите им. „Чухте ли това? То 
беше „безмълвната форма“ на „Гръцката 
ваза“, която отекна тук.“ Те биха могли да 
проучват къс леко-махагонова кал върху 
дланите си, а после да намерят ъгълче от 
скритата грамадна черга под града. Ако 
някой я измъкнеше, той би могъл да види 
спирифериди, корали и амоноиди, които 
спят завинаги на морското дъно, подобно 
руините на потънал град, вътре в който е 
било съхранено слънцето. Тези същества са 
кръстосвали дълбоките води преди 370 ми-
лиона години, образувайки гигантски 
биолуминесцентен прилив. Това е било 
време за геологически епоси, когато три 
континентални маси вече са се били издиг-
нали и откроили! 
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Между Гондвана и Лавразия е Тетис – ка-
то едносемеделно растение, което изкарва 
нови кълнове. Ликоподът и полиподиоп-
сидата образуваха съюз от гори. След векове 
континентален дрейф тяхната генеалогия се 
преплете като мрежа и през провлаци и 
протоци всяка брънка се свърза отново със 
своята изогенна. Тази година земята беше в 
своя афелион, така че слънцето изглеждаше 
изтеглено надалеч – като брокер, който се е 
отдръпнал на заден план, оставяйки живите 
организми да преговарят помежду си „дали 
да преуспеят или да загинат“. На брега се 
покатери белодробна риба, последвана от 
няколко армии развиващи се видове, поели 
на поход с гърбове грейнали като облаци на 
хоризонта. 

 

Нов цикъл на дрейфуване: Перм-

ски 
 

Каква огромна кръвна банка беше океа-
нът! Все още беше загадка как слънцето е 
складирало своята свещена мъзга там долу. 
Никой не бе предвидил нейната кристали-
зация, която се оказа предшественик на 
минералните отлагания и съкровища. Във 
вселената станаха преобразувания и тъкмо 
започваше нов цикъл – едно време-
пространство беше абсорбирано от друго, 
паралелно. И земята се намери насред без-
пощадно развиващи се звезди – кипяща маса 
от аристократично бронирани небесни 
тела, провиращи се в мрака по нишките на 
гравитационните сили към разграничени 
сплитове: те имаха формата на древни по-
лилеи, ефимерни халюцинации и 
ослепителни прожектори… Всички светлее-
ха като скръбни снежинки. Пепелищата, 
оставени от приливите, бяха все още там, 
вкопчени в голия Стар червен пясъчник 
като сукалки, които в последна сметка се 
разлагаха на доломити подобни на лишеи. 
Громолът на фосилизирания чук със заост-

рен край заехтяваше в тишината: това беше 
знак, че колебанията във времето ще поме-
тат като пожар боровете и кипарисите на 
хоризонта от запад до изток. 

Пътувай, листрозавре! Може би ти имаш 
още време, преди скелетът на този полуво-
ден тревопасен звяр да е станал част от 
геосферата, да запазиш някои фрагменти от 
историята в онзи орган до сърцето, който е 
имал вкусова памет. Ти изрови с глиговете си 
техните чисто бели корени… и Слънцето 
рециклира всички остатъци. „Златният век 
на хищниците“ – като каменна врата, през 
която ти някога шестваше. Ти би открил , че 
поредицата от видове става по-нестройна: 
глосоптери, които скърцат със зъби под 
кръжащите звезди…  а в далечината – 
дрейфуващи континенти, които пускат 
котва около сибирския Кратон. 

От ръбовете им се чуваха ветрове и въл-
ни, но ти реши да не им обръщаш 
внимание. Ти беше навътре в сушата и не 
знаеше, че е сключен съюз на Гондвана с 
Лавразия и така се е родила Пангея. 

 

Триаска трилогия 
 

Определението за суша беше нещо не-
разрешимо, прехвърляно от короната на 
едно дърво до друго, преди сухият горещ 
вятър да го откачи от листата като пламък и 
да го подгони към пустинята. Драперии от 
заря и губери от тъмнина се застъпваха едно 
друго и милиони звездни нощи украсяваха 
всичко като ресни. Ясният ден беше вършач, 
който отвяваше плявата навред отвъд чер-
ните дупки над всяка пепел и прах и стана 
първата юрска гемула. Ричардоестесийо, 
защо се втурна през гората като подплашен 
гущер? Растенията и хладният ментов коло-
ид в тях шумяха като морски вълни. 

Текодонтозавърът проточи врат срещу 
западния вятър и най-сетне достигна неж-
ните пъпки на върха на едно дърво. 
Лавразия! 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2021 

 

61 

 

Процепът между теб и Гондвана прерас-
на в стъписваща пропаст, която се 
простираше от полюс до полюс, подгонвай-
ки потъващото слънце и луната към 
солената вода. Малки области от пустинята 
наподобяваха бляскащи семена на светли-
ната, пръснати във вътрешността и 
множащи се с трескаво усърдие. 

Те бяха покрити с непроницаема за маз-
нините хартия, която вятърът развяваше, 
докато нежната й част се вгъваше навътре и 
ставаше третото око на континента, обърна-
то нагоре от срещите с папрати към 
галактическите мъглявини. 

От птичия поглед на друга планета тези 
темперно-оцветени зони изглеждаха толко-
ва загладени с техните пръстени от сияние, 
подобни на ореоли. За един Бикси със стела 
на гърба геометричната му фигура  

беше просто мрежа от звездни мъниста. 
Триаската трилогия за миг стана минало 
време. Скоро пътниците щяха да я затрупат 
отвсякъде! Един ден, когато черно-белите 
ивици на варовик и шисти излязат на бял 
свят, щеше да се разкрие и карминен слой с 
гъбеста текстура, готов да достави ярка багра 
за кралския нефритен печат, за да се отпеча-
тат букви върху крайбрежието на 
вкаменелостите – „Възкресение“. 

 

Юрско майсторство 
 

Защо правилното назоваване на борови-
те шишарки да се остави на потомците? Те 
бяха такава деликатна механична структура 
от спиралите на Фибоначи! 

Ароматна дървесина с подредба на люс-
пи в сърцевидната си сърцевина и 
преминаващи през нея кръвоносни канали. 
Медноцветната шия на барозавъра предс-
тавляваше градуиран цилиндър на 
годишните времена, водещ от церебрата 
към гръдния кош. Предметите във вселената 
бяха създадени симетрично, но слънцето, 

луната и земята образуваха устойчива делта-
матрьошка, която оставаше загадка. 

Сребърно и алено – това са бойните бои 
по страните на здрача. 

Силуетът му беше ефимерен и щавещо 
горещ. Всички отлитащи неща се вторачва-
ха в него и го запалваха. Месоядните 
бръмбари бяха пометени от континентите, 
докато Млечният път избледняваше.  

Хиляди маменхизаври танцуваха, люш-
кайки дългите си шии в перлен блясък като 
дъги, съживени върху повърхностното езеро 
от пепелта на екзопланетите.  

Стъпвайки върху проблясъци на калай и 
волфрам с белемнитиди между зъбите, те се 
преселваха в Юрските планини, докато над 
главите им през блата и мочурища непре-
къснато се рееха археоптерикси, 
разпрострели перата си за полет, с разцъф-
нали в светлината опашни и задни пера. Те 
кръжаха високо в небето като метаморфози-
ращи облаци с нокти и опашки и сграбчваха 
невидими риби във вятъра. Океане Тетис! В 
твоя екот могат да се чуят виещите гласове 
на боговете. Това сега е влязло в геологичес-
ката история на Земята, но без да се 
споменават Титаните, крачещи през субт-
ропическите влажни широколистни гори – 
Юрският свят беше такъв тематичен парк на 
инсталационните изкуства! 

 

Бродене през Креда 
 

Някои растения просто никога на цъф-
тяха. Как би могъл да си представиш 
цветове, пренасяни през жилките им като 
минерали? Те бяха в зародишния си стадий 
през есента и зимата и се излюпваха в ларви 
между пролетта и лятото… Новоизцедената 
хлорофилна роса се лееше отгоре в слънче-
вото осветление; те винаги запазваха 
влажността си, докато се закръгляха като 
речни камъчета.  

Варовиковите скали по европейските 
брегове извиваха арките си като алармени 
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спойлери. В разбиващите се на брега вълни 
плуваха по гръб коколитофори, които се 
струпваха в множества като мравките и ска-
калците на сушата. Туканът, наречен 
„Слънцето“, кацна на откоса високо над 
храсталаците и ливадите. 

Цъфтящите растения продължиха да 
виреят. Светът щеше да се прекърши и да 
бъде безшумно преобразен като анелидени-
те. За какво е светлината и потенциалната 
енергия? Птерозаврите нахлуха през клено-
вете и брезите и телата им бяха покрити с 
патагиум като кожен листак, сякаш бури ги 
бяха изкоренили и разсекли сред водорас-
лите, а слънцето беше пак в пълния си 
блясък като Виктория Амазоника. Всеки 
континент беше по същество остров. Тропи-
ческата акрилика на температурата беше 
изстъргана от полюс до полюс. 

Те се движеха с шеметно боботене. Кли-
матът беше изгладен, а Северо-
атлантическият рифт се разтвори бавно и 
отдолу се показа аварийната врата. 

Не беше трудно да се предскаже, че пре-
ди края на Креда динозаврите щяха да се 
изнижат през пролуките и да се стрелнат 
към място, което никой не познава, забра-
вяйки да отнесат със себе си своите 
гигантски скелети. 

 

Берингия, ключицата на Палео-

гена 
 

Перлените миди процъфтяваха на куп-
чини върху морското дъно. В ледено сини 
багри, незабележими на светло, искрящи 
нумулити се трупаха като жълтици. Пото-
ците на времето течаха по хоризонта покрай 
широките ленти на зарята. Плезиозаврите се 
отдръпваха зад оградите, докато крокодили-
те плаваха като трупи по течението от Креда 
та до днес. Върху тъмнозелената им кора се 
събуждаха очи като мехури и пронизваха 
времето, за да станат свидетели на това как 

Австрало-Антарктическият залив, раздран 
от разцепването на Палеогена, се понася 
върху снежнобелия прибой, свързан със 
Северния полюс. Един морж се грееше на 
слънце на брега и оголваше зъбите си, за да 
екне смехът му – античен и бърз. На запад до 
Аляска, на изток до Сибир Берингия беше 
ключица с формата на пеперуда, кацнала 
върху Северния Атлантик с огърлица от лед 
и сняг около врата си; едно пропорционално 
лице беше скицирано върху платното, оп-
ряно на точките, кожата му беше спокойно 
море, образувано от хиляди птици с препле-
тени едно в друго крила, които щяха да се 
разделят след векове, след като са изпълнили 
мисията си за океанската циркулация.  

Преди мускусните волове и мамутите 
да се появят в Берингия, 
вече се чуваха пророчества, 
бликащи от процепите, 
от дълбините на залеза,  
сякаш на другия бряг беше започнало 
голямо преселение. 
 

Вечно объркване: Неоген 
 

Под слънцето един хипарион стоеше 
сам. 

Хълбокът му беше издран от саблезъба 
котка. 

Козината му беше лимонено жълта като 
манджурска роза. Сладката вода като далеч-
на сродница на морската беше отгледала 
загадъчни цветя от сол. В съставките на 
слънчевата светлина настъпваха промени – 
тя беше абсорбирала повече теофилин и 
еритрофил, просмукали я напълно в про-
дължение на дълго време, и беше станала 
безвкусна като бледите сенки, които някакви 
овци предъвкваха в картина с маслени бои. 
Алпите и Хималаите създадоха и носеха 
своите емблеми. Кръвните родове сняг бяха 
прекалено стари, за да се различават един от 
друг, и цялото това блеене и чирикане по 
огромната земна площ бяха все още родни 
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по тези места като гръмотевиците, които се 
пресрещат във въздуха. Кораловите рифове 
образуваха крепости под водната повърх-
ност, сини отвън и червени отвътре; лавата 
оставаше, но рибата изчезваше. Отначало 
мислеха, че е 

покрит с мъх камък, но той избълва из 
студената си гръд каша от листа и като про-
точи тънки крайници в търсене на 
раковини, взе да ходи изправен… Сякаш 
някакво магнитно поле теглеше черепа му 
нагоре – в последна сметка той щеше да го 
остави на потомците си като гигантска ри-
барска мрежа, обгръщаща един малък 
потъващ остров. Тялото му беше като уред 
за измерване на водното ниво; гените на звяр 
се затвърждаваха, докато галещото слънце се 
издигаше и обливаше всичко със светлината 
си, а алената водна повърхност стигаше до 
пояса му. 

Той беше покрил цялото си тяло с треви 
и ги смилаше, за да направи антифриз за 
светлината вътре в тялото си. Торос-Менала, 
където беше застанал, щеше да стане място-
то, наречено „Африка“. Той щеше да 
положи на земята материалите, които зае-
маше от животните и растенията, и емайла 
около зъбите си. 

 

В утринната мъгла на Кватернера 
 

Блъскани от капризното време, нощите 
започнаха да блещукат над кремъчните 
камъни. Една мълния подпали спящия свят, 
като падна от лилавото северно небе и изси-
па пламъци в басейна на океана, където 
риби и скариди виеха своя вакханалиен 
танц. Божури от огън разцъфтяха измежду 
плочите, а свирепото им ухание полази на-
горе по клони и ластари, дори по канари, 
симетрично преплетено с гръмотевици. 
Хомо сапиенсът вдигна поглед към този 
шедьовър, сякаш се взираше в река, която се 
разклоняваше през калта и пясъка. Ирланд-
ският елен беше повторил тази форма в 

рогата си. Като коронован цар странстваше 
той през пустинята. Вилафранкските хора! 
Петнистата хиена и мечките пазеха лаби-
ринта, където растящите нагоре стръкчета 
трева и изстреляните надолу звездни лъчи 
бяха еднакво хербални. Природната докт-
рина се четеше внимателно от живите твари 
през Ледниковата епоха. В отливащи вълни 
всяка единица на флората и фауната беше 
пророк, обърнат към Лавренция и Сканди-
навските ледени плочи в далечния север… 
Те се появиха на двата полюса като бели 
гъби и оцветиха в бяло океаните и сушата. И 
слънцето, и човечеството бяха истински 
тревопасни, те ощипваха твърдата кора на 
земята, докато малиновият цвят на орогена 
се простираше между тях и по пътя им назад 
от Сибир до далечния север… 

Това беше поклонническо пътешествие 
към бъдещето. Можеше да се предскаже: В 
едно кафене един човек щеше да се усмихва 
замислено в ръцете с книга, която пожълтя-
ва, като че ли всички статиграфски единици 
са там между нейните страници.  

 
Превод от английски: Александър Шурбанов 
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ТАЗИ СЛАДКА ДУМА  
„УНИВЕРС” 
 
КАЛОЯН СТРАНСКИ 
 
 На 2 септември 2181 година бе създаден 

уникалният продукт „Универс”. 
Беше патентован на името на професор 

Фруже. В интервю по телевизията той 
обобщи: 

-Универс е плод на многогодишен труд 
на голям екип специалисти и широка гама 
от енциклопедични познания във всички 
области на живота и науката. До сега не е 
създаван подобен продукт. Това е специална 
кутийка, подобна на тия за бира и сокове, но 
не съвсем. В нея има течност без цвят, без 
мирис, без вкус. Отваряте кутийката и тя 
придобива цвета, миризмата и вкуса на 
всяко питие,  което сте си пожелали в момен-
та. Пожелали сте си бира – пиете бира, даже 
която искате марка. Искате кока-кола, ори-
гинал – готово. Искате 12 годишно марково 
уиски, няма проблем. Искате мляко – имате 
го... Естествено, аз не мога да ви кажа никак-
ви тайни, свързани с „Универс”, за желания 
от вас резултат влияние оказва връзката на 
вашите мозъчни импулси с елементи в опа-
ковката. Само това мога да кажа. Наздраве, 
дами и господа по цял свят. 

Още в първите дни търсенето надмина и 
най-оптимистичните прогнози. Производс-
твени предприятия на „Универс” бълваха 
продукция 24 часа в денонощието, нямаше 
почивни дни. Очертаваше се, обаче, тотално 
нарастване на безработицата по целия свят. 
Фалираха едно след друго прославени с 
производството си фирми на напитки от 
всякакъв вид. 

И в момента на най-голямото масовизи-
ране на производството на Универс, 
Световният съвет към ООН, подкрепен от 
военни специалисти и въоръжени сили 

излезе със заповед за прекратяване произ-
водството на продукта. 

 Причината, която се изтъкна, бяха сто-
тиците хиляди случаи на мигновена смърт 
сред покупателите на „Универс”. 

 
*** 
Разследването показа, че всички те са си 

пожелавали в кутийката да има светкавично 
действаща отрова. 

 
1996 г. 
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ЛЕБЕДОВА ПЕСЕН 
 
МАРИН-КОНСТАНТИН ПАЛАТОВ 
 

Пролог:  
Бродя из ефира, из някаква зона на здра-

ча, а сенчестият страх ме дебне тихо, стъпва 
по петите ми… тук ли си? …  
Същинска част:  

Седнал съм. Раят предполагам би изг-
леждал като градска градинка, в която има 
детска площадка с две-три пързалки и някоя 
друга катерушка, сгушена в междублоково 
пространство, което е на поне три пресечки 
от някой голям булевард, раздрал от край до 
край купчина блокове в квартал, обитаван 
от хора от така наречената „средна класа“. 
Някак едно подобно място би ми се сторило 
всъщност едновременно задушевно и заду-
шаващо – може би заради тесните като 
вадички вода алейки, или пък заради двете 
дузини пейки, стратегически разпръснати, 
че да обхванат повече територия, чийто 
поглед е обърнат към центъра на градинка-
та, в който седи, проснал се и отпуснат, 
ръждясал монумент от, както се казва, „цяла 
вечност“, а по-конкретно от четиридесет 
или петдесет лета.  

Наблюдавам как деца щъкат наляво-
надясно, сядам на случайна пейка, покрай 
мен прелитат момчета на скейтборди, едно-
то от тях е особено бунтарски настроено и си 
сваля тениската, докато дъската се обръща 
няколко пъти във въздуха. Около тях девой-
ки грациозно хвърчат на трутинетки, все 
едно ято лебеди плaват по мека като копри-
на вода. В далечината се притаява леко 
усмихнатото притеснение на насядалите 
майки по пейките. Те не гледат към мону-
мента - не - не откъсват поглед от 
дечурлигата, смеят се на тривиални неща, 
радват се на живота. Често преспокойно те 
успяват да забравят някоя друга болежка в 

лявото рамо – все пак те са седнали, пече 
меко слънце, а децата се радват, въртейки се 
вечно в кръгчета и осморки на своите пре-
возни средства, кой родител не би бил 
щастлив в такъв момент? Такова е положе-
нието, чисто и просто е такова. Седя и си 
мисля, що за човек съм аз и дали мога да 
бъда тъй истински щастлив, щом нито съм 
вече дете, нито пък съм още родител. В по-
добен момент такива биха ми се въртели в 
главата, знам аз, ама нали се намирам в Рая, 
нали всички сме тук, не може да не изпитвам 
Блаженството! Глуповата усмивка се про-
карва върху сбръчканото ми лице и дочувам 
разговора между две от порещите въздуха 
деца-ракетина-колела: чувам и не го разби-
рам, в Рая предполагам биха могли да се 
разбират хората само с усмивка, оказва се 
това би бил единствен универсален език. И 
наистина, как иначе би могло бебе от Сред-
новековието, починало от тиф, да си играе 
със задушеното от неоновите газове хлапе от 
2978-ма. До ръждясалия монумент се нами-
ра леко изкривен на една страна бор, под 
него – пейка, седнала въз-възрастна жена 
чопли нещо по босия си крак, изглежда 
чорлава и бясна, някак първична. Не искам 
да гледам към нея, но пък не горя и от жела-
ние да поглеждам и към пързалките и 
уредите за забавление, тъй като ми се струва, 
че именно там би ми се мярнал един мой 
стар познат, с когото навремето сме си казва-
ли само две-три думи, по работа главно, 
офисни истории, но сме си обещавали да се 
видим на по бира неведнъж, обещание, 
което така и не е било спазено. Предполагам 
би ми станало неудобно да засека познат в 
Рая, точно пък в Рая от всички възможни 
места в деветнайсетте астрални свята, или 
колкото са там равнините на съществуване-
то… Особено пък такъв човек не бих искал 
да срещна случайно тук, някак от Рая ми се 
струва няма измъкване, но пък във Вечност-
та все пак ще се засечем все някога - жалко, че 
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тук няма къде да го черпя бира вече... Единс-
твеният недостатък на Рая предполагам би 
бил именно това - обещанията от предния 
живот си остават в него. Всъщност, освен 
това, критика бих имал и към наистина 
доста тясната атмосфера - някак като малък 
съм си мислел, че Раят би трябвало да е едно 
безкрайно поле, зелено и тревисто, слънчево 
и приятно. Необят. Една тучна ливада, една 
спокойна река, по която плават снежнобели 
лебеди. Една идилия. Тук обаче ми се струва 
далеч от необятно, цялото пространство 
може да бъде обходено с поглед, без да се 
завърта главата на повече от тридесет граду-
са в двете страни. И все пак има безброй 
хора, за всекиго има място, никой не е още-
тен и пак бих се почувствал леко притиснат. 
Може би все пак, дори да не е необятно, все 
пак е идилично. Или пък може би има твър-
де много деца тук и това ме смущава. Въз-
възрастната жена изведнъж скача, рязко се 
изправя и напуска зрителното ми поле. Из-
чезва в нищото. Не я виждам повече никъде. 
Да не би това да правят ангелите, да не би 
току що да получи мисия от Всевишния? 
Разсейвам се за миг – един луд профучава 
покрай пейката ми за четвърти път, откакто 
съм седнал преди известно време, а тий-
нейджърка с куче на каишка се пръква също 
така от нищото, няколко от вече познатите 
ни деца я разпознават, но и я отбягват. Изг-
лежда, който е помъкнал твърде много от 
живота си със себе си в Рая, не би се насладил 
напълно на престоя си в него. Пети път ми-
нава въпросният, този път с още по-бърза 
крачка. Тийнейджърката спира друга де-
войка, заговарят се с очи, сядат на пейка и се 
усмихват една на друга с нотка на предпаз-
ливост - чудя се каква ли тайна си споделят 
сега. Половин дузина дечица изведнъж ме 
заобикалят, все едно не съм пред тях, все 
едно не съм на един хвърлей разстояние от 
крехките им същности, те се насъбират по-
вече и повече, глъчта се увеличава, но е рязко 

прекъсната от появата на друга въз-
възрастна жена, която предлага привидно 
топли гевреци на хората, усмихва се благо и 
промълвява нещо, което аз интуитивно 
разбирам като „продажбите не вървят, каза-
ха ми да си пробвам късмета тук...“, не 
отвръщам нищо, тъй като съм стъписан от 
аурата на тази възвъзрастна жена и тя отми-
нава. Предполагам да срещнеш ангел в Рая 
би било подобно преживяване. Момичето с 
кучето рязко става и се запилява нанякъде. 
Другата девойка скача от пейката и се при-
съединява към множеството деца, които са се 
преместили и седнали на пейката до мону-
мента. Чак сега виждам, че отсреща, точно 
на противоположната точка на моята пейка 
има друг седнал сам човек като мен, вгледал 
се е в монумента, погледите ни се срещат, но 
той минава през моя като куршум през го-
рещо тяло – рязко, безлично, метално... 
Човекът може би е късоглед.  

До мен сядат компания от млади момче-
та, почти мъже, дейни, изглеждат пред 
разцвета на силите си. Двама са докарали 
кучетата си с тях, държат ги на каишки. 
Разговарят се някак тези приятни господа, 
водят привидно пламенен разговор, едини-
ят от тези с кучетата най-много от всички 
размахва ръце, към края на немия си моно-
лог обаче животното се отскубва и изчезва от 
погледа ми. Той се усмихва за момент, но 
става и последва кучето. Изведнъж отвсякъде 
прииждат хора с кучета, някои даже пусна-
ти, но все пак плавно следващи стопаните 
си. Чудя се в Рая хората дали биха се отърва-
ли от това да се придържат към каишките 
си? Сигурно е малко преди залез, обикнове-
но по това време стопаните излизат на 
разходка… Заглеждам се в нищото нагоре, 
забивам поглед в нищото надолу в следва-
щия момент, разсеян съм, задушен ли – вече 
не, напротив – изпълнен съм!  

Миг по-късно пак съм на себе си.  
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Предполагам Раят би изглеждал някак 
подобно, като градска градинка в часовете 
преди залез, само че залезът никога не би 
дошъл там и хората биха се любували на 
прасковеното небе, без да им омръзне цяла 
вечност… Говорейки за вечността, вероятно 
обективно погледнато нищо особено не съм 
изпуснал в миговете ми на разсеяност, но, 
уви, хвърляйки бърз поглед наоколо, всичко 
вече е различно - на пейката до мен вече 
седи младо семейство, а на другата, на която 
бяха отседнали двете момичета, седят вече 
други две, на централната пейка пък са 
проснали телесата си двама стилни госпо-
дина във фракове и с кожени куфарчета в 
ръка, а противоположната на моята пейка е 
празна – вече никой не седи там. Що за човек 
би се заседял за дълго сам на пейка и без 
това… Предполагам в Рая биха се чували 
ангелски песнопения от хиляди чудни 
птички, гонещите се и викащите деца биха 
били твърде много, намусените кучета съ-
що, но езикът би бил един. Усмихвам се.  
Епилог:  

Вече ме няма там. Снежнобели дълговра-
ти създания разглеждат златистите лъчи на 
залязващото слънце. Денят затихва и в ефи-
ра остава да се чува само бавно заглъхващата 
им песен…  

 
София, май, 2021 г. 
 
Списание „paradigma (една нова страница)“, брой 

5/17.09.2021 
 

КЪЩАТА, КОЯТО ГОВОРИ 
 
МАРУСЯ НИКОЛОВА 
 
За първи път пристъпвах в тази къща. 

Намираше се в древно хълмисто селище 
наситено с хилядолетна история. С архитек-
турни паметници и мозайки на открито и 
произведения на древното изкуство от ка-
мък, керамика и стъкло в музейните сбирки. 
Сред тях имаше и богата колекция от моне-
ти, сечени в района. Всичко това от 
различни култури, епохи и империи. 

Под самия връх на хълма, сред руини на 
църкви и бани се намираше въпросната 
къща с малък вътрешен двор и вишнево 
дърво, разперило клони като чадър. От двете 
й страни криволичеха тесни улички пави-
рани с камък. В подножието на хълма те се 
събираха в права улица, която минаваше 
под красива арка и излизаше от селището с 
десетина обитаеми къщи. В тях доизживява-
ха дните си старци-дълголетници. 
Приличаха ми на извънземни – извън света 
и сякаш изсушени от слънцето и вятъра. 
Някои от тях вече имаха праправнуци, но 
родителите им не биха ги изпратили тук 
през лятната ваканция. Как биха могли да 
обгрижват немирниците?! Те можеха да 
послужат единствено за старци-пазачи, 
бдящи над миналото. Интересни ми бяха и 
вече трети ден ги подканях на разговор, но 
никой от тях не откликна. Нямаха желание 
за контакт с пришелците, бяха самовглъбе-
ни, самосъхраняващи се . 

 От уста на уста се бяха понесли слухове, 
че къщата говори и умолява за нещо. Стар-
ците-пазачи не потвърдиха това, но не го и 
отрекоха. Мътните им очи бяха безизразни. 
Само един от тях си припомни нещо и про-
мълви: 

- Илеяс... Елея...  
Когато го попитах какво значи това, той 

не отговори. 
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Къщата бе запазила оригиналната си ар-
хитектура, но личеше, че е поправяна и 
укрепвана многократно. Тя имаше здрави 
основи и дебели стени от зидан камък, с 
внедрени тухлени пояси. Таванът бе резбо-
ван и отлично запазен. Мазето пълно с 
отломки от антични глинени съдове и части 
от дървени предмети за бита. На места ма-
зилката едва се крепеше и криеше опасност 
да се отлепи. Къщата се отдаваше под наем 
от общината с цел набиране на средства, 
както за реставрацията й, така и за нови 
разкопки. Но времето течеше, а аз все още не 
бях чул нищо друго, освен шумоленето на 
вишната под прозореца ми. Надвесвах се 
над нея и се любувах на съвършенството на 
зрелите вишни с играеща слънчева светлина 
в рубинения им сок. Вече бях убеден, че ще 
опропастя отпуската си, нека поне да порад-
вам очите си и вкуся от сладостта на 
ароматния плод, който единствен вирееше 
тук. Красивата картина се допълваше от 
двойката синигери, които отглеждаха в кло-
ните й децата си. Радостното им цвърчене 
ме откъсваше от размислите за къщата, коя-
то упорито мълчеше. Дори ми се струваше, 
че ми се подиграва. Вече виждах иронични-
те усмивки на приятелите си, които ме 
възпираха от тая „лудост”. Отказът ми да 
отида с тях на палатки край морето ги под-
разни, защото ни беше практика от години. 

В последния ден на пребиваването си тук 
реших, че ветровете са скроявали шеги и са 
палели въображението на лековерните като 
мен. Имах доказателство за това. Борейки се 
със задуха на късния следобед, отворих 
всички прозорци, които течението заблъска. 
Чу се скърцане, свистене и въздухът натежа 
от мокър лъх. Птиците извисиха глас в тре-
вога и се засуетиха къде да скрият рожбите 
си. Изпитах съчувствие към тях, но се успо-
коих като видях, че ги прибират между 
дъските на стряхата.  

Бурята се носеше насам и сгъсти не само 
облаците, но и яда и напрежението в гърди-
те ми. Подлъгах се като дете, а наближавах 
тридесетте. Поддадох се на измама. Бях пре-
метнат от търговски трик. С все сила 
затръшнах външната врата и се наканих да 
изляза, преди стихията да е връхлетяла се-
лището. И тогава се случи нещо неочаквано. 
Чу се трясък и мазилката на успоредната 
стена се срути. Изскочих навън в очакване да 
се срине цялата къща. Но не последва нищо 
такова и аз се върнах обратно. Зад димната 
завеса се очертаваше правоъгълен отвор и 
дупка, в която не можех да надникна. Сте-
леше се прах, а и електричеството 
предвидливо беше прекъснато. В небето 
проблеснаха светкавици. Последваха ги 
трясъци, от които ме побиха тръпки. Изля се 
такъв мътен порой, че каменното приземие 
се наводни. Но това не ме притесни особено. 
Убеден бях, че хълмиста местност няма да 
остане под вода и тя бързо ще се оттече.  

Легнах си с мисълта, че дупката в стената 
е била пещ за хляб. Унесох се в сън, но ско-
чих на крака, когато чух крясъци и тропот 
на множество от хора, звън на оръжия и 
предсмъртни стенания. Някой призова: 

- Опъни лъковете! Стреляй! Копиеносци 
напред! 

Този някой твърдо и ясно заповяда и на 
мен: 

- Ти, натрапнико в дома на избраницата 
ми – отвори вратата! По-скоро! Преследват 
ме. Ще умра за хиляден път, без да мога да я 
спася... 

- Кой си ти? Коя е тя? – разтърках очи, без 
да осъзнавам дали е истина или сън. 

- Аз съм Илеяс пълководецът, а тя Ерея – 
годеницата ми. Зазидах я, за да я укрия, но 
не успях да се върна навреме и тя ще загуби 
дъха си за хиляден път. Освободи я! Дай ни 
възможност да бъдем заедно! 

- Но как? – чух се да питам. 
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- Дръпни халката! Направи го вместо 
мен... По-бързо! Съсичат ме... 

Всичко стана за секунди. Надзърнах през 
прозореца и видях екзекуцията на пълково-
деца. Разгромената му войска и ликуващия 
враг. Тези земи вече им принадлежаха за 
векове. Мъртвите бяха покрили хълма. Не-
възможно бе да се погребат. Кръвта се лееше 
отвсякъде. Потръпнах от ужас и се спуснах 
по стълбището с телефона в ръка. Осветих 
стената с фенерчето и изчоплих остатъците 
от мазилката. Открих халката и я дръпнах. 
Върху протегната ми ръка падна къс замазка 
и телефонът отхвръкна. Стана тъмно, но 
успях да съзра тънката фигура на момичето, 
което излетя зад капака като птица. Разпозна 
безпогрешно любимия си сред посечените и 
се хвърли към него. Чу се въздишка на тър-
жество, облекчение и утолен копнеж и 
всичко свърши... 

- Разбира се, че може да останете колкото 
желаете – обърна се към мен общинарят, с 
когото се сблъсках на вратата. – Заради при-
чиненото неудобство и повредата на 
телефона, Ви дължим компенсация... Гледай 
ти, стихията е обрулила презрелия плод! Ще 
е угощение за птици и насекоми... Кой ти е 
предполагал, че зад мазилката има тайно 
помещение със скелет и останки от хляб. 
Може би става дума за вграждане като при 
мостовете, които са се разрушавали сами.  
Затова и къщата да е оцеляла от древността 
до днес. Ще изследваме всеки сантиметър от 
нея. Вие съдействахте за нещо грандиозно, 
което ще подсили интереса на туристите... 
Ще удължите ли престоя си? 

Аз поклатих глава в отрицание. Не бих 
останал тук и миг повече. И това по земята 
не беше презрял плод, както го виждаше 
той, а кръв. Блудкава и гъста. Тези, които са 
се угощавали не са били дребните хвъркати, 
а лешоядите. Това беше записано някъде от 
някой, който бдеше да се съхранява и да се 
възпроизвежда по дадени знаци и причини. 

Неслучайно тук виреят единствено кърва-
вочервените плодове. Те напомнят какво се е 
случило и потвърждават казаното от поетите 
– любовта надживява всичко, когато е истин-
ска. С нейните крила се достигат най-
големите висини. Сблъсках се с нещо нео-
бяснимо, извън представите ми за света, 
което разумът отхвърля с категоричност. 
Нещо, което не бих се осмелил да споделя, за 
да не ме обявят за луд или за човек с брутал-
но въображение. Но го имаше. Видях го и го 
почувствах... 

 
01.07.2021 г. 
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ЕДИН ДЕН НА ЧОВЕКА ТОНИ 
И АНГЕЛЕЧЕТО РАНГЕЛЧО 

 
МАЯ ЦЕКОВА 
 
Тони Атанасов беше един от най очаро-

вателните хора, които съм познавала. И то 
много години. 

Живееше в малък крайдунавски  град. 
Имаше малък приют за домашни любимци. 
Грижеше се за тях като за дечица. Човек с 
главна буква и беше и от ония, за които пак  
Максим Горки бе писал: „Чудаците украся-
ват света“. 

Неотразим добряк, спасил  от нечовеч-
ност много невинни душички. 

Веднъж бил по работа в близко село. 
Достигнало до него едва дочуващ се плач на 
кученце от контейнер за боклук .Разровил. 
Безчовечни хорица обилно намазали ку-
ченце с латекс и го захвърлили като ненужна 
вещ... 

Прибрал го в клиниката в градчето там 
го почистили, хората   купили храна, хапна-
ла душичката, А Тони го занесъл в новия му 
дом.  

В елитен столичен приют за кучета ста-
нало жестоко сбиване. Тони прибрал петте 
най-сериозно ранени, върнал ги за живота... 

Това е капка в морето от добрини на този 
човек. 

Но ще ви разкажа за един ден на този чо-
век, ден, който разтърси цяла България.  

Човек от отдалеченото на 700 км от град-
чето на Тони село Влахово, Смолянско, 
научил за питомците на Тони и си осино-
вил  красиво бяло с бежови петънца по 
муцуната и тялото ангелче на име Рангелчо. 

Тони и щастливият осиновител си раз-
менили добри думи като „Само човек, който 
има куче знае какво е човещина“, „Няма по-
добър психолог от кучето“ , „Притежаването 
на куче само по себе си е богатство“ и по 

живо, по здраво, поел Рангелчо към новата 
си къща. 

  Влахово е селце с  324 жители и е на 921 
м надморска височина. Планински терен, 
дерета, стръмнини, баири. А бил ден на 
непостоянна и капризна баба Марта ,както 
се смее като слънце, така лепи шамари от 
вятър и студ. Изненадан от всичко, Рангелчо 
избягал. Сам , объркан, в гориста планинска 
местност. 

   Осиновителят се обадил по телефона 
на Тони. 

И човекът с широката душа и голямо 
сърце и секунда не се поколебал -колата, 
скорост до невъзможност, трябва да се спаси 
ангелчето. Едно от най-обичливите му 
дечица. 

Пристига в селото, търси, разпитва, всич-
ки стават съпричастни, приятел на Тони, 
научил за бедата пише в социалната мрежа, 
само след час стотици познати на Тони му 
пишат, непознати също са трогнати, цяла 
България следи историята, искат от Тони 
снимки на околностите, той праща, А кар-
тината става все по-безнадеждна... 

Защото вижда се от снимките как  буря 
кърши клонове, сняг до колене и над... 

Включват се местни зоодоброволки На-
дежда и Мариана. 

Идва на помощ един храбрец на име Ве-
селин с джип и със своето куче следотърсач. 

И това от тук нататък не е разказ само за 
две души, а за съпреживяване на цял един 
народ на драмата на изгубилото се ангелче в 
непознатата планина...За един ден България 
стана арена на борба в която стотици жени и 
мъже се опитваха да помогнат в тая Родопс-
ка балада. И отношението на всички тях 
напълно вля живот в думите на Махатма 
Ганди: „За величието на една нация и за 
моралния й прогрес може да се съди по от-
ношението й към животните". 
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Този ден писа отличен шест на България 
и показа, че и в това трудно време, жив е 
морала на българина. 

Социалните мрежи се претрупаха от вя-
ра, надежда, любов,  окуражителни думи ... 

Когато всичко ще свърши Тони ще на-
пише просълзен: „Ще ми трябва месец , за да 
отговоря на всички есемеси, коментари във 
фейсбук... Те бяха моят кураж, воля, подкре-
па... Хора, бях силен, само защото бяхте с 
мен...“ 

Джипът на Веселин обикаля и невъз-
можните места. Някой от селото съобщава, 
че видял кученцето на едно било, високо 
горе... И двамата мъже на честта тръгват – 
преспи, хлъзгаво е, всеки миг джипът може 
да се обърне, слизат, продължават пеша, с 
тях е и верният следотърсач,  Тони почти 
няма сили.. 

И чуват лай. 
Тичат , колкото могат... 
И виждат Рангелчо. Свит в хралупа на 

дънер, премръзнал, уплашен и гладен... 
Сърцето на Тони не знае граници на 

вълнение. Малкото ангелче му отвръща със 
същото, притискайки се до него. 

Веселин снима с телефона. 
На мига снимките заливат България. 
Тони съобщава в ефир: „Намерихме го. 

Рангелчо е в скута ми. Благодаря ви, хора. 
Обичам ви!“ 

В хотела ги чакат стотина смолянчани, 
научили от мрежата за случая. 

Тони и Рангелчо са посрещнати с ръкоп-
ляскания. 

След малко ангелчето е нахранено, стоп-
лено.. 

Утре те ще си тръгнат за градчето на Ду-
нава... 

Докато си почиват в хотелската стая Тони 
ще чете неизброимите послания от мрежата: 
„Ти си светец, Тони!“ , 4Разбрах какво е обич, 
като те видях с кученцето в скута ти"..."Бог да 
пази и тебе, и любимците ти..." 

И още , и още... 
_________ 
 
Няколко месеца по-късно оная досадна  

стара леля, която идва винаги неканена , 
пристигна за душата на човека Тони... 

Сърцето му , преляло от обич, не издър-
жа. 

И мъка свива моето сърце, като си по-
мисля за ония десетки добри душички в 
които както на Рангелчо Тони бе посадил 
човечност... 

Те знаят , че заедно с Тони завинаги си е 
отишло и нещо от самите тях. 

Но завинаги е оставил в тях и нещо от се-
бе си... 

 
Разказът е по действителен случай 
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БЕЗУМНИ МАКОВЕ 
 
МИРА ДУЛЕВСКА 
 
Часовникът, вграден в небосвода, тикта-

ка. Времето го поглежда от покрива на една 
невъзможна дървена къщичка. Дъхът му 
тежи върху затоплените от Слънцето кере-
миди. Капе като юлски дъжд през фугите и 
се смесва с дъха на момичето, вградено в 
дома на Времето.  

Тя лежи, затворила очи. Дървеният под 
проскърцва, щурците пеят под булото на 
последните летни дни. Полето, морето, не-
бето – танцуват, тя остава да лежи.  

След малко ще стане, след малко, след 
малко ще се откъсне от необяснимата топ-
лина на дъбовата къщичка, след малко. След 
малко ще отвори очи. След малко.  

И след малко ще се бори, бори, бори, но 
само още малко „след малко“.  

Времето усеща невъзможния ѝ пулс, 
болката… и мисли, и ококорва очи, и не 
вярва, не вярва, не вярва на мехурчетата 
летяща тъга.  

Слънцето не спира да изгрява. Житните 
класове не спират да жужат. Небето ехти, 
гората повтаря тихите му обещания. Пос-
ледните клони на буковете подпират 
позлатения хоризонт. И лятото пее под 
пръстите на момичето в дървената къщичка, 
и пее, и танцува, хвърля се и не спира, и 
вярва, вярва, вярва на невъзможната си гос-
подарка. На тихото ѝ безумие.  

Времето поглежда Часовника отново. То 
знае правилата. Взима човешко дете, пове-
рява му господството на четвърт година от 
дървената къщичка и обрича душата му на 
Часовника от небосвода. Но никой не се е 
свързвал със сезон така… Какво необяснимо 
лятно момиче. Времето се замисля… И се 
изгубва за момент.  

Долу, на пода на дървената къщичка, вя-
търът ѝ прошепва тихо „Сбогом“. И си играе 

с косата ѝ, вплита първите тонове на изгрева 
в кехлибарените ѝ кичури, но вече мирише 
на изпопадали листа. Подарява ѝ венец от 
огнени цветя… каква странна, странна къ-
щичка  

Лъчите гравират усмивките ѝ по дърве-
ния под. И тя отваря очи. С невероятен хъс. 
Ще се бори, и тръгва, и става, и изпепелява с 
едно последно напред, напред, напред.  

Не се сбогува. Няма намерение да го 
прави. Блъсва вратата на дървената къщич-
ка и потъва сред поле от диви макове.  

Времето ококорва очи. С объркване и яд, 
и се раздвоява, къса, не вярва, и иска да тръг-
не след нея, нея, нея.  

Тя препуска през полето от безумни ма-
кове. И тича, и бяга, и ще се бори за безкрая 
на залезите в разгара на лятото.  

Времето се изправя, скача, полита и след 
него, него, него остава само пчелен прашец и 
тихо тиктакане.  

Тя е против законите на Часовника. от-
весна скала и море, море, море.  

Времето я настига. На ръба. Поглежда я. 
Вижда лятото в усмивката ѝ. Птичите песни 
в полите ѝ, пожарите в забранените Ето я, 
стига до ръба на полето. После ѝ остава гола 
промеждутъци между стрелките на Часов-
ника, в очите ѝ. И нещо се чупи, чупи, чупи 
в него. Защото в едно безумно време той 
беше същото момче. И решава да се бори, 
бори, бори за нея. Защото тогава се отказа. 
Още чуваше предизвикателството на Часов-
ника, грозната подигравка в стрелките му. 
Времето се усмихва. После се сбогува.  

И когато той литна нагоре, тя скочи и за-
пада надолу. Когато той стигна Часовника, 
тя се разби в морето. Той докосна светлата 
му повърхност – почти залез, но сред малко 
повече обречени вълни. И даде на Часовни-
ка дара на Господарката на лятото. Даде му 
го от нейно име. Докосна невъзможната му 
повърхност и изчезна под тиктакането на 
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белия механизъм. Затуптя в ритъма на хи-
лядите му стрелки.  

Тя се разбиваше, разбиваше, разбиваше в 
безумните вълни.  

Лятото се загледа в нея. Неговата госпо-
дарка. И ѝ подаде ръка. Пълна с пчелен 
прашец и огнени цветя. Вля топла глътка 
въздух в дробовете ѝ. Лазурен живот затуптя 
в гърдите ѝ.  

И тя се изтръгна от желязната прегръдка 
на собственото си удавяне, продължи да 
гребе, и плува, и с последни сили да се бори, 
бори, бори.  

За лета. За хиляди безумни лета. 
 
Списание „paradigma (една нова страница)“, брой 

5/17.09.2021 
 
 
 

 

МНОГОЦВЕТНИ СЕЗОНИ 
 
ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

ПРЕЗ СЕЗОНИ И ДНИ 
 

ПРЕДПРОЛЕТ 
 
Пуст е още морският бряг. Няма влюбе-

ни двойки. Рано е за детски смях и игри. 
 

Бадемите в цвят. 
На кея – гларуси. 
Мокър пясък. 
 

Самотни гнезда с ветровете спорят. 
 

БУРЯ 
 

Притъмня. Небето сякаш падна и се сля 
със земята. Гръм се разнесе. Вихрушка пепел 
донесе. Разви се буря. Не се виждат висини-
те. И няма път. Следи от стъпки няма. 

Врабецът сгушен под стряхата немее. 
Нека вилнее, нека лудува, а после нека-

нена къде ще се скрие? 
Не тая буря е опасна, а другата, която във 

душата властва и в дните засява раздора. 
 

Следвам пътя, 
да не сбъркам посоката. 
Срещата е близо. 
 

НОСТАЛГИЯ 
 

Посреща ни пейката с прогнилите дъс-
ки. В къщата отдавна се е настанила 
самотата. И стаята е празна. Паяче царува в 
детските ми тайни. Кукла и писма дремят в 
забрава. По стените диря стари белези и 
спомени, в ъглите скрити. Къде висеше кан-
дилото на мама, което хвърляше светлик из 
стаята?  

Забравена книга е животът - разгърнеш 
ли я, спомени изпадат. 
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Вън – стари круши – ръце с накацали 
гнезда. Заглъхнал живот, ручей изтекъл. 
Слънцето сбира лъчите си на запад, стиска 
устни къщата да не рухне под напора на 
дните. 

С ключ заключвам времето. Посявам 
щастие в нивата на самотата. 

 

Птици в небето. 
Парад 
над изкласили жита. 
 

НА КРИЛЕТЕ НА ПЕГАС 
 

Изгарям с чувствата на тъгата, на умора-
та, на нещо, безвъзвратно отминало. 

Животът ми преминава като на забавен 
каданс. Споделени и несподелени мигове.  

Какво друго остава? 
Спасение в писането. Може би е самоиз-

мама... Но там, на брега, ме чака Пегас, готов 
да че отведе в един приказен свят, наречен 
поезия. 

 

От изток до запад – 
неспирен обход. 
Слънцето мери небето. 
 

Из „През сезони и дни“, автор Павлина Петкова, 
изд. „Астарта“, Пловдив, 2018 

 

РЕКА МНОГОЦВЕТНА 
 

АЛЕЯ В ПАРКА 
 

Отново е октомври. Поемам по алеята в 
парка. Не с едно, а вече с две внучета. Как 
всичко е приказно! Чувствам се толкова 
щастлива! Какво повече да желая от живота? 

По земята - килим от самородно злато. 
Тук-там из храстите паяжини провесени, 
сякаш дантели изплетени, шума. Птиче се 
стрелне из оределите клони. Кълвач почуква 
и после всичко утихва. 

В количката спи малкото внуче, навярно 
сънува слънце. 

 

Есента е зрялост, 
открила Познанието 
към пристана на Душата. 
 

Две припкащи крачета пред мене - на 
голямата внучка. 

 

В ОЧАКВАНЕ НА ЗИМАТА 
 

Над полето - мъгла. Шипковият храст – с 
паяжини. В браздите зърното вече спи. Са-
мотни листа по дърветата. 

Затишие в очакване на зимата. 
 
Есен. 
Мравките на броят 
прибраните зърна. 
 

ЦВЯТ ЗА ПРАЗНИКА 
 

Вятърът свири с вълшебна флейта. Съ-
бужда пъпките на дърветата. Под брезата все 
още изсъхнали листа. Кой ли не е разбрал, 
че с нежна милувка и топлина, с дъх на зеле-
нина, идва пролет. 

Дете букет бере. 
 
Розов цвят 
пази аромата си 
за утрото. 
 

ПАЛИТРАТА НА ЛЯТОТО 
 

Лятна утрин. Слънцето се изкачва по не-
босвода. Лек вятър гони вълните по езерото. 
Душата се изпълва с настроение. 

 
В прозореца 
слънце - 
перо от птица. 
 
Из „Река многоцветна“, автор Павлина Петкова, 

изд. „Астарта“, Пловдив, 2021 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2021 

 

75 

 

ЖИВОТИНСКА  ЛЮБОВ 
 
ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 
 
Не всички човешки истории имат щаст-

ливия шанс да попаднат на добри 
разказвачи, писатели, журналисти, та да се 
радват на дълъг живот. Някои си увяхват 
като самотно мушкато зад прозорец, други 
се забравят като безсмислени еднодневки, а 
има и такива, които съзнателно се пренеб-
регват по морални съображения или  са 
претоварени с фантастика.  

Като тая невероятна животинска любов! 
В малко планинско селце живяло възрас-

тно семейство, белязано с доста  видима 
тайнственост и доста по-различно житие-
битие. Бай Панайот и баба Христина живее-
ли в постоянна кавга. За било и небило. Със 
себе си и с всички съседи… Но най-шумна и 
цветиста била семейната им разправия. 
Изглежда по-конфликтната и агресивна  
личност била баба Христина. Жена, издънка 
от стар чорбаджийски род – гледала отвисо-
ко, имала голямо самочувствие и като бивша 
селска красавица. 

Затова може би отрано взела преднина, 
поглеждала под вежди мъжа си и все за нещо 
го хокала. В началото на кавгата той й се 
оперчвал, като „мъж на жена си”, после бла-
городно млъквал, в знак на философска 
мъдрост. 

В такива минути на безпричинна обида 
и вина, добрият и търпелив съпруг намирал 
утеха сред животинското си царство. Хранел 
в никое време прасета и кокошки, галел 
кучето и магарето, миел вимето на дойната 
крава, за да си изцвърка и пийне топло мля-
ко за успокоение. Затова всички домашни 
животни го уважавали, чакали го с нетърпе-
ние, радвали му се с широко открити очи и с 
цялата си животинска любов. 

Но най-интересна била юницата, която 
не криела своите сърдечни чувства и откри-

то ги демонстрирала. Чакала го с нетърпе-
ние пред вратата на обора, вървяла с 
притиснат хълбок към него в двора, близва-
ла го с благоговение по ръцете, дори 
поклащала глава, когато той понякога й 
говорел нежни думи, каквито на жена си 
отдавна не е казвал.  Когато  бай Панайот  я 
посрещал привечер от паша, виждал отда-
леч, как селските бичета я ухажват и гонят, 
поне за една милувка, но тя мъжествено се 
бранела с малките си рогца. И когато го 
забелязвала отдалеч, тичала запъхтяна, за да 
отпусне  глава в  широко разтворените му 
ръце. 

Но дошло време, всички тия взаимни 
милувки и нежности към юницата, да не 
останат скрити от смаяния поглед на баба 
Христина. И тя, като всяка жена, била обхва-
ната от луда ревност. Започнала да ги дебне 
и да им разваля  тихото, безмълвно общува-
не, да й разлива кофата с вода, да я връзва в 
обора с повода в желязната халка на яслата. 
Дядо Панайот виждал и разбирал какво 
става, накъде води тая растяща женска злоба, 
но не искал да се намесва и да си създава 
нови тревоги. Бил обръгнал вече на просто-
тиите и щуротиите на жена си. Изведнъж го 
обхванала странната апатия на човешкото 
живуркане „ден за ден”. 

Една вечер, по средата на тихата и са-
мотна вечеря на двамата старци, откъм 
обора се чул силен, необичаен шум като 
тежко падане или срутване. Сепнат от тре-
вожно предчувствие, бай Панайот  бързо 
станал и забързал към обора. Запалил лам-
пата и гледката подкосила краката му. 
Юницата лежала разкрачена на пода безпо-
мощна, с вдигната към тавана глава. 
Незнайно как, якото капроново въже на 
повода било увито около  шията на живот-
ното и  железния кол, който поддържал 
дългата ясла. Но най-страшното в тази  
нощна картина били очите… големите, 
изпъкнали очи на юницата, които гледали 
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човека с мъртвешка доброта и всеотдайност. 
Старецът едва сдържал натежалата влага в 
очите си и  чак тогава обърнал поглед към 
застиналата в неподвижност крава, която 
продължавала да гледа към  мъртвото си 
чедо… 

Човекът погалил инстинктивно  още 
топлата глава на юницата с последната си 
милувка, направил две-три крачки към кра-
вата, погалил и нейния гръб. После 
обгърнал с две ръце главата и. И преди да 
види, почувствал върху голата си китка  
топлата сълза на майката… 

Минало-неминало месец бай Панайот се 
затворил плътно в себе си. Млъкнала и баба 
Христина, тревожна и загрижена за здравето 
му. Сякаш чак сега го видяла с по-други очи. 
Започнала да му говори човешки, да го пази 
от  умора, да се безпокои като го гледала как 
болест коварна го мъчи, как съхне и вехне 
пред погледа й. И една ранна утрин, като 
побутнала внимателно човека си да става, 
видяла широко отворените му очи, пипнала 
студеното му чело, после писнала на умряло 
с най-високата си гласова октава, та събудила 
цялата махала.  

Минало многолюдното погребение, ми-
нали през уличната врата и всички 
закъснели близки, набори и приятели, които 
късно научили за смъртта на  стареца, за да 
изкажат своите съболезнования. В навечери-
ето на деветия ден от погребението, баба  
Христина сънувала странен сън, който още 
повече я разстроил и объркал всичките й 
чувства и размисли за мъртвия. И до вечерта 
умувала, дали да го сподели с някого, накрая 
решила да си го остави спомен само за себе 
си. Защото  сънувала смъртта си! Как нейни-
ят Панайот я вика в задгробната си стаичка, 
а когато тя влязла, видяла редом до него…  
обесената юница!   

 

СРЕЩИ С МЛАДОСТТА 
 
СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

ИСТИНСКА ПРИКАЗКА 
 
Като четете приказки на деца или внуче-

та, любезни ми читатели, сигурно сте се 
запитвали „дали са възможни и в действи-
телност”?  

Напълно, отговарям аз ето защо. От детс-
твото си припомням случка, която почти 
преповтаря приказката „Неволята” от А. 
Каралийчев.  

Бях 5-6 годишен когато се срещнах в ли-
це със нея. 

Дядо беше получил разрешение за сеч3 в 
гората и така двамата с него трябваше да се 
справим. В колата освен брадви, въжета, 
храна имаше и бъкел за вода. И най-
важното, което щях да забравя – „канджа-
та”4! Така се казваше един изгладен пън, 
като шейна и 

използван при нужда. Двама с колата 
хванахме пътя за Кошничарската гора. А то 
какъв ти път, пънове и камънаци... Но, нейсе 
бавно пристигнахме. Горския ни отведе до 
нашия район и се започна – дядо забива 
секирата, аз наглеждам колата и воловете да 
пасат. От време на време намеря някоя дива 
ягода или къпина. На обяд дядо Еньо, около 
петдесет годишен селянин, ме нагости до 
едно горско изворче, което също е мотив за 
друга приказка – полянка, стар дъб, коре-
нище... Водата кристално студена! 
Наближаваше икиндия5, когато натоварили 

                                                                        
3 Сеч – определен горски участък за 

прочистване 
4 Канджа – коларско приспособление за 

аварии 
5 Икиндия – времето около 5 часа след 

обяд 
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колата, вече поехме обратно. Истинска мъка 
– колата тежка, за пътя вече знаете, ние из-
морени... А-ха вече половината път и 
лошото дойде. При един подскок дясното 
задно колело се пречупи. Бре! Наоколо ни-
кой. 

А може би скоро и ще мръкне! В такива 
моменти проличава находчивостта и твър-
достта на селянина. Без да се бави и вайка 
той бързо ми обясни как ще се справим – 
избра за лост дряново стъбло и бавно пов-
дигна мястото на повредата. Аз,  вече 
инструктиран изтеглих счупеното колело и 
поставих под желязната ос „канджата”. Дядо 
отпусна и тежестта на колата се пое от прис-
пособлението. С Божата помощ, лека-полека 
успяхме да се приберем. Имаше време да 
преброя и звездите, но и това е повод за дру-
га истинска приказка. 

 

ТРИ МИНИАТЮРИ 
 

ВЕРКА И МИЛКА 
 

Това са две мои съученички още от пър-
вите класове. Две истински неразделни 
приятелки! В училище, вкъщи, из града. 
Видиш някъде едната, вече чакаш да се поя-
ви и другата. Боже, колко красиво! 

По късно животът нанесе промяна в бита 
ни – отраснахме, сменихме местожителство, 
дойдоха деца и проблеми. Често срещах 
Верка сама и разбрах, че Милка е далеч вече 
и помага на деца и внуци... 

Но наскоро сам не повярвах на очите си – 
в крайпътно кафе, на маса, посребрени но 
весели, разговаряха Верка и... Милка! Изт-
ръпнах от радост и им помахах.  

Колко радост носи малката среща с мла-
достта! 

 

СТЕФАН ДАНАИЛОВ 
 

Не, не е този Стефан когото канеха 
дамите от филмовата комедия. Това е името 

на съученика ми, с когото живеехме на две 
пресечни улици в Търговище. Славно време 
– днес той у нас, утре му гостувам. Гимназис-
ти, знаменосци, студенти. Той се задоми 
другаде и... сега телефонни истории. 

Преди две години имах приятен повод в 
София да го поканя. Зарадва се много, още 
повече аз, когато с букет цветя изненада 
съпругата ми. Дори проронихме сълзи от 
умиление! Стефчо, Стефчо, кога пак ще се 
почерпим? 

 

ЕМИЛ 
 

Всяко поколение си има по един незаб-
равим образ. За моето, от годините на 
четиридесетте,  безспорно е Емил! 

Усмихнат, жизнен, червендалест – абе ве-
селяк от пръв поглед! Ако знаете как пее, 
особено сред приятелските срещи! Кавалер 
и танцьор от класа! Има и още нещо – когато 
пък разтворим таблата, сякаш късметът е в 
пазвата му. Дюшеш, дюбещ и така до края, 
без да вземеш игра. Иначе е работяга,  дори 
и спортува. Обича и планината. Често на 
излет, като дочуя далечен екот на песен, вече 
очаквам скоро да видя Емил. Приятелят, 
който носи радостта на рамото си! И я раз-
дава! 
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СЕМЕЕН УРОК 
 
ХРИСТО ИВАНОВ 
 
Миналата седмица започнах да кося ли-

вадата в двора на родната къща на жена ми. 
Кося надолу към навеса, който построи тъста 
ми Здравко, когато балдъзата си купи Моск-
вича. Спрях да почина под крушата и се 
загледах в старата волска кола, останала в 
наследство от дядото на жена ми. Тази кола 
тъстът ми паркира в едната клетка на навеса, 
а аз си мислех, че тя е за моята Шкодичка.  

С тази волска кола, колкото и странно да 
е, тъстът ми даде много интересен семеен 
урок. Попитах го веднъж защо му е – нали 
има само една крава, а колата е за две. А той 
ми отговори, че при нужда може да вземе на 
заем още една крава от някой съселянин и 
така да си превози каквото трябва. Тогова 
жена ми му опонира, че трудно някой ще му 
даде кравата си, като знае как се прецаква 
чуждото животно. Аз за първи път чувах за 
такава възможност, защото ние нямахме 
волска кола, а и нямах никаква представа за 
устройството й. Беше ми интересно и попи-
тах, как става това? 

Ето какво ми обясни тъстът. Тъй като ви-
наги едното от двете животни е по-слабо, а и 
те навремето са имали един вол и една кра-
ва, на които силите са несравними, в 
конструкцията на колата нашите умни 
предшественици са предвидили теглилата 
да са с променяема дължина. Теглилата 
осъществяват връзката между предната ос на 
колата и хомота. Представи си теглилата 
като страни на един равнобедрен триъгъл-
ник, в този случай двете животни са 
равнопоставени, но когато едното теглило се 
скъси, то тогава животното от тази страна ще 
трябва да упражнява по-голяма сила. Това, 
по нашему, се казва „преглавица”. След това 
ми разказа как навремето в ТКЗС-то имало 
още волове и той два пъти в годината вземал 

от там по един вол. Пролетта, за да си изоре 
нивата, и есента, за да си прекара произве-
деното в градината, която е на около 
километър от селото. Веднъж, с претоварена 
кола преминал в полето покрай жените от 
звеното на тъщата, и те, като видели как е 
натоварена колата, веднага прокоментирали 
– „Сийке, твоят Здравко изобщо не си жали 
кравата”. Тъщата, знаейки истината, че во-
лът е на „преглавица”, само усмихнала и 
замълчала, защото в противен случай пред-
седателят на ТКЗС-то, никога нямало да им 
даде текезесарски вол.  

Явно, този случай имаше жена ми пред-
вид, когато каза, че трудно някой ще даде 
кравата си, като знае как се прецаква чуждо-
то животно. Как да си дадеш кравата, когато 
Здравко собствената не си жали. А истината 
е точно обратната –тъстът ми много си оби-
чаше животните – гледаше ги като 
собствени деца. 

Но какъв беше урокът? След като ми 
разказа за „преглавицата” на текезесарския 
вол той ми каза:  

- Ако разгледаме семейството като един 
впряг, би трябвало и двамата в него да са 
равни, а не единият да влачи хомота за смет-
ка на другия и да е на „преглавица”. Тогава 
този, който е на „преглавица“, може да се 
изоглави и да захвърли семейния хомот. 

И наистина, в неговото семейство бяха 
равностойни с тъщата. И аз, интересувайки 
се от друго, неочаквано получих най-важния 
семеен урок, за което сърдечно благодаря. 

Жалко за текезесарските волове, защото 
тъстът ми на тях си отмъщавал за неволите, 
сполетели семейството му след образуването 
на ТКЗС-то. 
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САТИРИЧНА ПРОЗА 
 

АФОРИЗМИ 
 
МАЯ ЦЕКОВА 
 
На всеки, който не му се удаде да седне в 

кожения стол на властта, започва да му при-
сяда дори да не е взел и хапка. 

 

* * *  
Вдигнаха ръце от мене – никога не носех 

нещо в ръце. 
 

* * *  
В цивилизованите държави има разделе-

ние на властите, у нас – власт на 
разделението. 

 

* * *  
Докато Дон Кихот воюваше с вятърните 

мелници, Санчо ги приватизира. 
 

* * *  
Най-много ни върви да тъпчем на едно 

място. 
 

* * *  
Ако искаш да докараш ближния до без-

съние, събуди злобата му. 
 

* * *  
С голия крал работата е лесна, мъжете ще 

подскачат малко, но я да се яви гола крали-
цата... всички жени ще решат, че това е 
последният вик на  модата... 

 

* * *  
Щом решиш, че трябва да действаш 

направо и веднага ти тръгва наопаки. 
 

* * *  
Най-лесно стига дъното оня, на когото 

всичко му е паднало  от небето. 
 

* * *  
Животът  не е  борба, откакто борбата 

стана отживелица. 

* * *  
Всяка истина у нас като цяло е половин-

чата. 
 
* * *  
За намерилия си място под Слънцето,  

винаги ще се намерят такива, които да се 
потят за него на слънцето. 

 
* * *  
За да можеш да поръчваш музиката, зна-

чи животът ти върви по ноти. 
 
* * *  
За продажни политици винаги има тър-

сене и предлагане. 
 
* * *  
На докарания до дъното не му е до еле-

мент на възвишеност. 
 
* * *  
Ако обществената чувствителност пада 

надолу, самочувствието на комплексарите 
достига небивали висоти. 

 
* * *  
Веднъж да се каже за тебе, че си голяма 

работа и всички започват да си правят дреб-
ни сметки. 

 
* * *  
Винаги късно се разбира, че битието не 

си е струвало съзнанието. 
 
* * *  
Мнозина появили се на бял кон, веднага 

го превръщат във впрегатен. 
 
* * *  
Разтворен политически чадър над няко-

го, винаги води сянка на съмнение у 
другите. 
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ЛАФОРИЗМИ 
 
СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 
Дойдох, видях и когато трябваше да по-

бедя – ми видяха сметката! 
 
* * *  
Струва си, седящият на два стола да пог-

ледне вече и към трети! 
 
* * *  
Понякога, от правене на кал по другите, 

може да затънеш до гуша. 
 
* * *  
Как да го приема в сърцето си, като ми се 

е качил на главата? 
 
* * *  
Сапунисат ли те веднъж – никой не те 

бръсне за човек 
 
* * *  
Пак аз изядох калая, докато някой изпа-

пал златото. 
 
* * *  
Понякога, тъкмо стегна багажа, а вече 

съм изпуснал влака. 
 
 

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

ПОРТРЕТ С ДУМИ  
НА ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
В началото на юли получих като подарък 

с автограф три книги на Павлина Петкова. 
„През сезони и дни“, „Сълзи по клепачи-

те“ и „Река многоцветна“ – изящно 
оформени в нестандартен квадратен фор-
мат томчета с поезия, хайбуни, хайку и 
импресии на пловдивското издателство 
„Астарта“, издадени съответно през 2018 г., 
2019 г. и 2021 г.  

Прочетох ги веднага – поезията бързо се 
чете, а прозаичните фрагменти на Павлина 
Петкова звучат като поезия. Ето защо почти 
мигновено съзрях/възприех написаните 
думи, но колко дълго след това останах с 
образите, заключени в тях! „Вятърът завихря 
мечтите ми./ Без тях нощта/ е празно гнездо/ и 
дом на въздишки“ („Сълзи по клепачите“) или 
„Липата размята коси керемидено-златни. 
Септември прелива смокиново-кехлибарен.“ 
(„През сезони и дни“); или „Над полето мъгла. 
Шипковият храст – в паяжини“ („Река многоц-
ветна“).  

Една запомняща се, ярка метафорич-
ност, произлизаща от съзерцателно-
медитативното състояние на поета и пос-
тигнатото равновесие на духа. 

Тези образи покълнаха в мен, пръстите 
ми цъфтяха с многоцветието на сезоните, 
дадоха плод… 

Лятото си отиде, а аз още не можех да 
напиша нищо за книгите, защото те живееха 
в мен като едно цяло. 
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Такава остана и Павлина Петкова за мен 
– сплав от поезия и проза, наситени с проз-
рението на мига, с очарованието на 
уловеното изплъзващо се битие, с плътност-
та на заключеното преживяно – осъзнато, 
прекипяло и пуснато на свобода. 

Авторката е известна със своята поезия, 
не мога да не цитирам още, и още:  

 

Падна перо –  
земята ли промени оста си, 
или ангел запя?  
 

Или: 
 

Танцуваш  
по клавишите  
на мислите – 
как бързат дните  
 

Или: 
В пазвата ми – 
сънища на светулки. /„Сълзи по клепачи-

те“, редактор Иван Антонов/ 
 

Тя е автор и на няколко прозаични кни-
ги, но при нея, както вече отбелязах, и 
прозата носи всичките белези на поезия – 
богата с образи и метафори, с алегории, 
многопласова, с вътрешен ритъм и рима – 
нещо, което малко белетристи постигат. 

И може би именно това е ключът към 
красотата на нейните хайбуни, импресии и 
фрагменти. Именно тези жанрове е избрала,  
за да изрази емоциите си, събрани в улове-
ните мигове на „През сезони и дни“ и „Река 
многоцветна“ под редакцията на Александ-
ра Ивойлова.  

От тъгата на житейската равносметка в 
хайбуна „Животът – пречупен клон“ с него-
вия поант, изразен в завършващото хайку: 

 

Вечер. 
В залеза – 
рана. /“През сезони и дни“/ 
До вечното щастие, което намираме в 

спомените за детството от хайбуна „Щас-
тие“: 

 

Къси панталонки. 
И на пожълтелите снимки – 
синини по колената. /“През сезони и дни“ 
 

Без съмнение, тя е много талантлив 
хайджин, с изострено, фино настроено све-
тоусещане.  

Но, за да завърша портрета й с думи, ще 
си позволя още един цитат – импресията 
„Финал“, която предавам изцяло: 

„На високия връх на бора се закачи луната. 
Нощта се разсмя с глас на сова. Запитах се – 
сънувам ли, или е само мисъл. 

На чернобял екран свърши епизодът. Наста-
на мрак.“ 

Многословието й е чуждо и именно това 
прави нейните хайку естествени като диха-
ние, а когато ги намираме вплетени в 
прозаични фрагменти, имаме удоволствие-
то в няколко странички да прочетем книгата 
на живота. 

Павлина Петкова е пестелива на думи и 
това е видно от целия й творчески път – 
виждаме в биографията й, че е автор на sms 
поезия и афоризми – знак за жанрова осво-
боденост и стремеж към концентриране, 
към нагнетяване на мисълта и емоционал-
ното послание в малък обем и нестандартен 
изказ.  

Тя, обаче, изненада читателите и с една 
обемна документална книга – „Обичаме те, 
Юлия“, посветена на живота, дейността и 
смъртта на баронеса Юлия Вревска, почи-
нала от петнист тиф като военна 
медицинска сестра през януари 1878 г. в град 
Бяла, по време на руско-турската война 
/1877-1878/.  

Но с този нейн проект, вече отличен с 
награда за принос към художествената до-
кументалистика от Конфедерацията на 
българските писатели, ще запознаем чита-
телите в следващия брой на списанието.  
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ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
 

ПЕТИЯТ ЕЛЕМЕНТ И  
„СТЪПКИ ПО ПЛАМЪЦИ” В 

ПОЕЗИЯТА НА ГАБРИЕЛА ЦА-
НЕВА 

 
СТОЯНКА БОЯНОВА 
МИНКО ТАНЕВ 
 
Книгата „Стъпки по пламъци”, 2020, 

композирана в две части - „Лирика” и 
„Хайбуни и хайку”, започва с емблематични 
редове, в синхрон с цветна илюстрация: 
„априлски лалета - / кръв по тревата, или/ 
стъпки от пламъци”. Още Емпедокъл, създа-
телят на учението за четирите стихийни 
елемента, говори за огъня, водата, земята и 
въздуха, изграждащи света, а Аристотел 
добавя в своята „Метафизика” петия еле-
мент, квинтесенцията – ефира, „най-
високият, най-тънък, прозрачен слой на 
въздуха, дишан от боговете”, петата стихия.  

В стихотворението „Пътувам към изгре-
ва” лирическата героиня в съновидение 
сякаш „стъпва по въздуха”, пръстите й са 
облачни, кашля светкавици, в пътя към изг-
рев с молитви за слънце. Във „Фабрика за 
спомени”, с мирис на ванилия и шоколад, 
детството тупти зад ъгъла в „захарни къ-
щички –/ струпани спомени”. В „Дните” - 
„терорът на мерената реч/ мери ударите на 
сърцето -/ аритмия”, „а гвоздеите на смеха/ 
пробиват мяха на гърдите ми”,  достигайки 
ескпресивни тоналности. Едно от чистите 
поетични откровения „Зад стъпките ми” - 
следва алегорично посоката на сезоните. В 
„Портокалово слънце” - „Златен следо-
бед…./ Хаосът на прашинките омайва./ 
Дърпам струните на светлината.”  В други 

случаи „цветовете се утаяват / в дъното на 
очите ти / хаосът ражда светове”.  

Перото й рисува словесни ескизи. В 
„Роклята ти” -  „водопад /от червена свила/ 
и мека отрова”, „котаракът забива/ острието 
на ноктите си/ в тъмните гънки –/ докосва 
плътта ти”.  

Изтича времето от съзерцаван „пясъчен 
часовник -/ отмерва точно/ три минути –/ 
една нова Вселена”. И една закъсняла среща. 
Петстишието: „устните ми изпръхнаха,/ 
докато търся очертанията на твоите; 
/кожата ми стана пустиня, /докато чакам 
докосването ти/  да изтрие спомените”. - 
напомня гогьоши със своите  пет линии, 
емоционално, смислово и графично офор-
мени. Добавяме  факта, че е със заглавие за 
разлика от древните вака/танка, старата 
гогьошка и пр. форми на Изтока от други 
времена. В наше време един от родоначал-
ниците и разпространител на съвременното 
гогьоши е Таро Аизу, обединил споменатата 
източна форма с древногръцкото петсти-
шие. Днес многобройни групи от цял свят 
публикуват в седмичните сайтове  по всички 
континенти свои петстишия със заглавие, а 
най-добрите намират място в годишния 
подбор за антологии на световното гогьоши.  
Автентично и убедително звучат стиховете 
от „Лунната пътека”: „Морето разплисква / 
лунната пътека / в краката ми, а някъде 
встрани /прибоят звъни/ и хвърля капки 
/като звезди – / обратно в  небето …”    

 Сияят бисерни „зрънца от светлина”, 
„не мига/ окото на лулата ти”, „твоите пръс-
ти,/ вплетени в облаци”. В конфигурацията 
на книгата присъстват тристишия, четирис-
тишия, пет и шестстишия, и пр.  В някой 
друг живот и на някой друг празник новите 
обувки трябва да бъдат обути. „Вратата е 
отворена/ и вятърът като крадец/ тършува 
в къщата”, преоткривайки в читателския 
устрем „изкушение -/ върху устните ти/ 
капка вишнев сок”. Шестстишието „Мигра-
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ция” с лекота демонстрира изобразителен 
талант, рисува „картини с думи и багри”: 
„когато шипките / заприличат на петна от 
кръв / детелините прецъфтяват - / тогава 
лятото се превръща, / в шепот от прах / и 
лястовиците бягат…” Импулсивност и 
творческа мощ излъчват състоянията в „Ос-
вобождение”:  „главата ми виси, / като на 
обесен, / езикът ми се вдърви - / нито вик, / 
нито песен, / само с раздрани/ пръсти драс-
кам / по паважа/ няколко строфи, / които/ 
не мога да кажа…”  Мистични и окултни 
интонации внушава тристишието: „светул-
ки върху /прозореца – очите /на баба в 
отвъдното”. В „Ези – тура” – „пътищата ча-
кат да бъдат извървени”.  

Текстовете на Габриела Цанева се отли-
чават с необичайна изострена сетивност: 
„ръцете дращят”, „хематомите пулсират”, 
„очите са подпухнали”, „клепачите бодат 
ретината”, „кожата е кадифе”, студът е с 
иглички, „морето ближе краката”…   

С дати и теми са означени предизвика-
телствата пред поетесата да пише 
всекидневно в раздела „По хайку на ден”. В 
синхрон сме със символиката, скрита отвъд 
думите. И ние сме участвали в подобно 
приключение. Впечатляват размисли и  
асоциации при създаване на произведения-
та. Темата е „цитросови плодове или 
оранжев”. В съзнанието изникват образи в 
оранжеви нюанси – портокал, слънце, залез 
и се достига до портокалови кори в снега. 
Ето как се появява: „портокал в снега - / 
скитникът мечтае / за пържено яйце”. Раз-
лична е интерпретацията и своеобразен - 
прочитът на този дневник. Примерно, с 
„медитация - / изтръпнали колене/ под 
лаптопа”. Други може да виждат различни 
визуализации при медитиране. Или „кам-
банен звън/ ехо от стъпки/ по борови 
иглички”. И откритието „пътуване - / брое-
ници / от лястовици”. Идентифицираме  
световъзприятията на пишещия хайку във 

„виелица -/ силует на пътник/ през сне-
жинките”.  Или чрез „щъркели в небето -/ 
дървото разцъфтя/ в мартеници”.  

След твърде много правила – съвсем 
спонтанно и логично възниква възгласът: 
„знам, че вече няма да проходиш, ще можеш 
само да летиш”. Каноните, когато са усвое-
ни, би следвало да бъдат превъзмогнати. 
Прочувствено звучат, с далечен прицел  
стиховете: „Душата ми е болна от мълча-
ние”, „Пак искам синева…”,  „В любов 
клокочат всичките ми сетива!”  

Изцяло се доверяваме на тези копнения 
и блянове, припомняйки си мъдростта на 
древните и по-специално сентенцията на 
Плутарх: ”Поезията е живопис, която гово-
ри.” Безспорни и осезателни са 
изображенията в поетичните капричоси на 
„Стъпки по пламъци” – новата книга на 
Габриела Цанева! Заложени още с генотипа 
на предците. В огнените следи, които оставя 
след себе си! И алхимията на Словото! 
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ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
 

УВОД КЪМ „КРИТИКА НА 
ЧИСТИЯ РАЗУМ“ 

 
 „6.4311 Смъртта не е събитие от живота. 

Човек не изживява смъртта. Ако под вечност 
не се разбира безкрайно траене във времето, 
а невремевост, тогава живее вечно този, кой-
то живее в настоящето. Нашият живот е по 
същия начин безкраен, както нашето зри-
телно поле е неограничено.“ 

из „Логико-философски трактат“, Лудвиг 
Витгенщайн 

 
С прискърбие и присвит стомах започват 

следващите редове, някак натурално изг-
лежда това да бъде така, но дали е нужно 
това, дали е необходимо, дали е неизбежно? 
Ако трябва да се направи обобщение на 
свършеното дотук от екипа на списание 
„paradigma (една нова страница)“, то би 
изглеждало така – разгърнахме тази своеоб-
разна платформа за споделяне на лично 
творчество с цел да върнем светлината в ума 
на поне един човек, чието съзнание е било 
помрачено от тежките времена, в които 
живеем, а такива хора, за съжаление, има 
хиляди. 

Списанието ни достигна до редица хора 
от цяла България и така затвърди смисъла си 
– на творба, която докосва ума и душата, 
която вдъхновява, която събужда! Този пети 
брой на нашето списание е посветен на 
особено важен Човек за хората, които сме в 
сърцевината на екипа на списанието, а 
именно уважаемата Надежда Германова, 

която успя да ни дари именно с това – с до-
пир до обширните вселени на 
метафизиката, с вдъхновение да преследва-
ме мечтите си, с бистротата на критичната 
мисъл. 

Думата „благодаря“ не стига. Уви, траге-
дията (τραγῳδία) не е измислена в 21 век – 
играла се е, играе се и ще се играе вечно, без 
значение дали ще бъде на сцената на театъ-
ра, на обществената такава, или пък на 
личната... 

На този свят ден – 17 септември, ден на 
Вярата, Надеждата и Любовта и майка им 
София – с горчива усмивка ви представяме 
драги читатели „Парадигма“, брой 5. 

Ако преди се лутахме без посока и се пи-
тахме какво и кога трябва да направим, как 
да подобрим платформата си или как да я 
направим по-достъпна или по-специална, то 
този път такива въпроси нямаше. Екипът ни 
се сплоти покрай идеята да издадем броя на 
този ден и с това послание, именно защото 
дори най-личната свещ да изтлее, то огънят 
трябва да продължи да гори! Идеята за 
Прометейския огън (προμηθεϊκή φωτιά)… 

Пламъкът е още от време оно концепция, 
свързана с откритото познание, със стремежа 
към цивилизация. Разпалихме огъня у хора 
из цяла България, които ни изпратиха реди-
ца творби с цел участие в обявения през лято 
2021г. конкурс, затова и в този брой ви пред-
ставяме, драги читатели, най-изявените от 
тези пратени разкази, наред с произведения 
на екипа ни. Но, както се установи като сво-
еобразна традиция в брой първи до трети, и 
пети брой започва с нещо „чуждо“ и нещо 
„наше“, и то не какво и да е, а именно „Увод 
към „Критика на чистия разум“ на Имануел 
Кант, последвано от „Посоката на пътя“ на 
Урсула ле Гуин и "На моя ангел" на Мина 
Мишева, последната бидейки член на екипа 
ни от създаването му. Екипът подбра първия 
от двата текста с конкретен замисъл – освен 
като още един начин да отдадем почитта си, 
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така и да покажем откъде всъщност сме за-
почнали всички от екипа – именно от 
търсенето на истината за света във филосо-
фията. Търсене, което след това ни насочи и 
към литературата и съответното периодич-
но издание... 

Тези слова започнаха с тъга и непремен-
но тя остава, но впускането в дебрите на 
света на литературата и философията, впус-
кането в дебрите на човешкия талант и 
търсене на истинното, на красивото, на доб-
рото ни връща усмивката на лицата и ни 
оставя с едно последно пожелание към вас, 
драги читатели: приятно спускане в дълби-
ните на Духа! 

 
Списание „paradigma (една нова страница)“, брой 

5/17.09.2021 
 
 
 
 

ПОЗИЦИЯ 
 

КРИТИКА НА „ЕТИКАТА“  
НА (НЕ)СВЕТА И НЕГОВИТЕ 

(НЕ)ИДЕИ 
 
ДЕНИС МИЛАНОВ 
 
Разум. Морал. Желание. Свят. Действие. 

Идеи. Животът е странно нещо. Може би 
дори неразбираемо. Начинът обаче, по кой-
то се отнасяме към него, ако не по-ясно, то е 
поне по-осъзнато нещо. Съществуването е 
свързано с нас и всичко около нас, но самият 
метод на съществуване зависи от нас. Оттук 
следват и проблемите за постигане на иде-
алния метод, за желанието да бъде 
постигнат, за действието – едни от основни-
те принципи в етиката на отделната 
личност, но и в тази на цялото общество като 
следствие. 

Една „етика на битието“ може да бъде 
разгледана чрез императивите на Кант - да 
определим кое е хипотетично (предполага-
що определена цел) и кое категорично 
(постулат, единствената цел на който е изна-
чалната безкористност и съзнание). Но може 
ли да има ясно определение при наличието 
на двойственост при почти всичко – по от-
ношение на представата за света, по 
отношение на самия свят като цяло, както и 
на абсолюта, или вселената, (свят – абсолю-
тизъм в рамките на разсъдъка, вселена – 
абсолютизъм в рамките на и дори извън тях 
на разума). 

Имануел Кант счита, че човекът като ра-
зумно същество е жител на два свята: единия 
– сетивен, подчинен на природните закони 
(хетерономия), всичко под общия знамена-
тел на разсъдъка, подчинен на категориите; 
другия – интелигибилен, неемпиричен, 
основан на разума. Вторият е светът на иде-
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ите (душа, битие и Всевишния). Всичко е 
просто наша представа – независимо, че 
разумът се опитва да надскочи дори себе си, 
хората са ограничени от „очилата“ на сети-
вата си. Наблюдаването на нещо по някакъв 
начин е доказателство, че въпросното то е 
обективно и съществуващо, без значение 
възприемането му. Обективното поглеждане 
в този обект обаче вече е в рамките на транс-
цендентното, изисква се дори нещо повече 
от свръх разум, изисква се да бъдеш дори 
самия обект… 

Една етика на битието освен търсене на 
нейното място, би изисквала също да знае и 
да показва на хората „метода“ – кое е пра-
вилно, кое е базисното нещо, определящо 
живота като достоен и смислен. Пак по иде-
ята на Кант, ако допреди говорехме за 
категоризираност на света, сега идеята е за 
категоричност на човешките идеи – приетия 
от нас универсален морален закон, за идеята 
на деонтологията, за ригоризма и т.н. Нека 
сега пък вземем всички тези представи и ги 
сложим върху една духовна основа – напри-
мер тази на християнството. При него 
„методът“ е определяне на добродетели и 
пороци, дори отричане на това, по отноше-
ние на което се мисли (аскетизмът), 
културата като цяло. 

Като че ли в така направената конструк-
ция хипотетичността започва да си 
проправя път, сякаш целта застава пред 
„чистотата“. 

Целта да постигаме неща или да премах-
ваме, но в един неясно обоснован, само 
субективно, свят. Логично и самата цел става 
такава. Тогава да изберем друг подход – 
такъв, в който желанието и действието са в 
поставени в основата. 

Аристотел смята, че действие е най-вече 
движението, а движението е задвижване на 
човека с определена цел. Освен това можем 
да се съгласим, че желанието се свързва с 
наличието на цел. 

В този ред на мисли горните идеи могат 
да бъдат валидирани. Това обаче говори за 
антиномия – противопоставяме категорич-
ното с неизвестното, непознатото обективно, 
базирайки се на субективно познание. Къде 
е истината тогава? Може би тя е в „златната 
среда“. 

Едни от задачите на философията са да 
оцени и разбере света, да се определи спо-
собността на разума да проследи ценностите 
на човешкия начин на живот, способността 
да се съпостави животът на реалността. Да ги 
разгледаме през призмата на всяко от след-
ните три хипотези: човек живее в идеален 
(по същност) свят; човек живее просто един 
земен (обикновен, безразличен) живот и 
търси само постигането на нещо; човек жи-
вее в света, който му се представя по 
определен начин, включително чисто зем-
ния начин, като в същото време той мисли за 
идеалите. Първата е очевидно непостижима, 
иначе човекът би бил богоравен, нещо пове-
че – Бог. Втората осакатява целия човешки 
разум, принизявайки го до животинското. 
Третата, въпреки че най-добре описва чо-
вешкото съществуване, но пропуска да каже 
нещо важно – при Кант световете бяха два, а 
тук един – от една страна, битието по същи-
на е едно, от друга, начинът, по който 
живеем, и търсенето на естетически връх в 
изкуството да живеем се преплитат – Modus 
vivendi и Ars vivendi. 

Така в сивотата човешката природа ще 
търси светлина, в порочността тя ще търси 
добродетели, в действията ще търси триум-
фа и удовлетвореността, в статичността тя 
ще търси желанието и движението. И тук не 
трябва да си мислим, че сме изтрили или 
надградили идеи като евдемонизъм, хетепен 
съвременно общество, нещо повече - те са 
просто други наши „очила“, но не на субек-
тивната сетивност, а на човешкия разум, 
уникален с това, че може да погледне и в 
себе си, както и да се самоотрече, и то по 
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начин, различен и неуниверсален за всеки и 
всички. 

Независимо от подхода ни на изследване 
на каквото и да било, се оказва, че всичко е 
свързано, няма нещо, което да не влияе на 
друго и да не зависи от него. Проблемът е 
друг – кое дефинираме като всичко. Базира-
ното на перцепции в общия случай се 
възприема като истинното, въз основа на 
което се раждат познанията. Логично, ако 
има и капка съмнение в тази истина, то това 
знание губи стойност – за сметка на тях, на 
бял свят се появяват идеите. И въпреки сила-
та на логиката (важна част от всичко, 
представляваща в по-голяма степен априор), 
отново се оказва, че нещата не стоят така, 
както си мислим. Като се замислим само 
колко, меко казано, смешно и необосновано 
би звучала нашата категоричност в отрича-
нето на нещо (в случая знанието) – най-
малкото, че за да се отрече от нещо човек, 
той първо трябва да го приеме, а чак след 
това да обори. А как е възможно това да се 
случи, като човекът разполага единствено с 
една представа за нещо, и единственото, 
можещо да му се противопостави, е антип-
редставата за него. Само начини, по които се 
мисли, нищо повече. 

Какво ни подсказва казаното дотук, освен 
че се опитваме да подредим един конгломе-
рат от идеи – от тази за същността, през тази 
за една цялостност, в която се корени евен-
туалната същност – битието, та чак до 
нашето място в него и начина, по който го 
определяме (ние като част от неопределено-
то или то като част от нас). Един омагьосан 
кръг, от който като че няма измъкване. А 
дали това не е опит да разберем „нещата в 
себе си“? Нещата, открехващи вратите на 
трансценденталното, което ще продължава 
да ни подтиква да се питаме; да се чудим; да 
се удивляваме. И все пак най-важното – 
златната среда като форма, която да прида-
дем на нашето знание и съответно поле за 

дефиниция на думата битие, е най-
подходяща. Тя най-ясно представя дори 
самите нас – лутащите се между действител-
ността в общия си вид и тази, която мислим, 
че съществува; между вярата и невярата; 
между различните идеи и не-идеи (не-
идеята като въплъщение на фикцията, но и 
като на дори липсата на нещо по отношение 
на видимото и невидимото). 

Философията е начин хората да обяснят 
удивлението; етиката, като дял, е способ-
ността удивлението да вземе участие в 
човешкия живот. Човекът, жител на много 
светове, ще продължава да разсъждава какво 
е добро, какво е ценно, какво е морал. Ще 
продължава да търси своя свят заедно с влака 
на живота и звука на одата на разума и би-
тието – една красива творба на изкуството да 
се живее, представляващо спираловидното 
преплитане в рамките на една обърната 
осмица на два основни принципа – етика на 
живота спрямо философията и философия 
на етиката на света. 

Третото нещо, надхвърлящо обаче вся-
каква идея – вселената, е пространството, в 
което се развива и остава устойчива във вре-
мето споменатата сложна геометризация на 
(не)идеите в (не)света. 

Живот. Идеи. Действие. Свят. Желание. 
Морал. Разум. 

„Идеята не е нищо друго, освен понятие 
за съвършенството, което все още не може да 
се намери в практиката.“, Имануел Кант 

 
Списание „paradigma (една нова страница)“, брой 

5/17.09.2021 
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СРЕЩА С ДАЛАЙ ЛАМА 
 

 
 

ИВАН БЪРЗАКОВ 
 
Един от най-престижните клубове в 

САЩ и по света е The Commonwealth Club of 
San Francisco.  

Още в края на 80-те години на миналия 
век там вече бяха говорили 40 лауреати на 
Нобеловата награда (в различни области), 
осем американски президенти и множество 
други правителствени глави, учени, хора на 
изкуството и международни знаменитости. 
Сега трябва да са доста повече. 

Понеже имах честта да изнеса лекция в 
този клуб – за ролята на куража в човешкия 
живот, както и за оптималърнинг – бях 
поканен да присъствам, заедно с една малка 
група видни членове на Клуба, на срещата с 
Далай Лама. Той беше значително по-млад 
тогава, всички бяхме по-млади. Времето е 
най- неумолимото нещо на този свят. Дори 
героят на Оскар Уайлд, Дориан Грей не успя 
да го надхитри. 

И до ден днешен си спомням ясно ус-
мивката на този духовен Учител и 
необикновено сърдечните му, проницател-
ни очи. 

Когато го гледаш и слушаш, си даваш 
сметка, че главното в учението на Буда – при 
това аз съм християнин – е състраданието. 
Именно това, не друго. 

Бяха зададени щекотливи въпроси, ня-
кои чисто политически, като опасността 
Тибет да бъде изцяло погълнат от Китай и 
отношението на Далай Лама към китайска-
та агресия. Уви, колко далновиден се оказа 
той впоследствие по отношение на неиз-

бежността на една доминираща реалност 
спрямо нашите желания и домогвания. 

Ала нещо необикновено: обсъждаха се 
конкретности, а всичко някак придобиваше 
и друг, едва ли не метафизичен характер. Не 
се забравя лесно духа и атмосферата на тази 
необикновена среща. 

Някъде към самия й край един изтъкнат 
бизнесмен зададе въпроса: „Ваше преосве-
щенство, кой, мислите, е основният ни 
проблем тук, в Съединените Щати?” 

Далай Лама се засмя с широката си ус-
мивка, като че ли обгръщаше всичко и 
всички. 

После, след кратка пауза, продължи: 
- О! Не само тук, в Америка, а и в цялата 

Западна цивилизация, проблемът е само 
един: „The illusion of the separate Self” (Илю-
зията, че твоето Аз е отделно от другите). 

Далай Лама не спомена за егоизма или 
тщеславието, или за алчността ни, или Его-
то, или нетърпимостта ни един към друг. 
Нито за омразата ни към идеи, които проти-
востоят на нашите. Нищо от това. 

Не! „Илюзията, че твоето Аз е отделно от 
другите.” 

Вярвам, че винаги ще помня тази среща, 
може би и вие... 
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ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  
 

ГРАНИЧНОТО ИЗКУСТВО 
 

КРЪСТОПЪТ НА СЪНИЩАТА 
 
ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

МЕЖДУ ДВА СВЯТА 
 
На Рени Васева  
и нейния герой Вартоломей 
 

Катеря се 
по каменното гърло 
на кладенец, 
дълбоко впит 
в пръстта 
на свят безумен, 
безпределно 
беден 
и изгубен 
в стряскащата върволица 
на паралелните Вселени. 

 

Излизам 
от мрачната утроба на Земята 
през здрача 
на мъглива вечер, 
в измръзнали пътеки 
крача 
и бавно се провирам 
към кръстопътя ти, 
човече! 

 

Попивам във съня ти, 
разпъвам 
продраната си кожа, 
събрала капки 
от кръвта ми – 
пътеки правя 

и те водя, 
не изоставай, 
стъпвай в стъпките ми, 
дремещи човеко, 
така душата си 
ще изведеш 
от всички 
лабиринти 
на ума си. 

 

 
 

Кръстопът на сънищата – худ. Габрила Цанева 
 

Ще стъпваш 
здраво 
по грапавата плът 
на своя друм от пясък, 
ще се катериш 
по каменната твърд 
на своя кладенец 
от бездни и съмнения. 

https://gabriellezz.files.wordpress.com/2021/08/vartolomei-gabrielatzaneva.jpg
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И ще празнуваш 
утрото на Черно слънце 
и изгрева 
на Долната Луна… 
 

Ще се разграждаш, 
ще градиш, 
ще губиш 
и намираш… 
И ще избягаш 
най-накрая 
от впряга 
на себичността си. 
 

Потъвай с мен 
дълбоко във гората, 
сенките ще шепнат, 
дърветата й пак 
ще се огъват и ще светят, 
ще имаш всички избори 
и ключове към бродни светове – 
ти само пожелай  
да следваш пътя на съня  
ни… 

 

РАВНОДЕНСТВИЕ 
 

Пука се някъде плътта на вакуума, 
извира някъде нееднородност, 
и в тишината ти 
писват цикадите, 
и в тишината ми 
всичко започва. 
 

*** 
сух букет – 
цветята по-трайни 
от спомена за срещата 
 

*** 
равноденствие - 
под навеса паяжини, 
вместо лъчи 
 

 
 

Есен във вазата, худ. Габриела Цанева 
 
*** 
жабите замлъкнаха –  
сухи тръстики  
във вазата 
 

 
 

Блатни цветя, худ. Габриела Цанева 
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КОМЕНТАРИ 
 

КРАТКИ ЕСЕТА-АНАЛИЗИ – 4 
 
ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

ЗА РЕМБРАНД  
 
/15 юли 1606 – 4 октомври 1669/ 
 
На 15 юли 1606 г. е роден най-

значителният за своето време холандски 
художник – Rembrandt van Rijn 

Измеренията на величието на Рембранд 
са главно три: 

1. Изключителният психологизъм в кар-
тините му, пластично изразен чрез 
светлината и сянката, както и чрез модели-
рането на израженията.  

 

 
 
Авраам и Исак, 1634 г., худ. Рембранд 

Съвсем различен от другите Барокови 
майстори (главно италианци). На огромно 
разстояние и от мистичния Рибера (вижте 
сянката в обектите на Рибера!) 

И коренно различен от прочутото 
chiaroscuro на Караваджо, (когото никога не 
е виждал, вероятно само последователи). 
Гениалния Караваджо, при когото парадиг-
мата е друга и при когото се усеща едва ли 
не „жива” смърт в творбите (спомнете си 
картината с момчето, ухапано от гущер във 
Вила Боргезе, Рим, както и образа на Медуза 
– пак там). 

Ала Рембранд е велик и в пейзажите си, 
където намираме също своеобразен психо-
логизъм. 

 

 
 
Пейзаж с каменен мост, 1638 г., худ. Рембранд 
 
Те въздействат почти метафизично на 

зрителя и едва ли не „оборват” художестве-
но концепцията на Имануел Кант за 
непознаваемостта на нещата „сами по себе 
си”. 

2. Рембранд е един от най-големите 
майстори на фигуралната композиция от 
всички времена. Нищо не можеш да приба-
виш или да отнемеш от картините му, което 
е по дефиниция една от главните характе-
ристики на гения. 
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3. Светлината при него има решаваща, 
моделираща роля в обрисуването на обек-
тите – а така също и в отблясъците върху 
орнаменти, шлемове, саби, старинни кос-
тюми, скъпоценности. 

Сега разбирам защо едва ли не се е разо-
рил в края на живота си, купувайки 
полускъпоценни камъни, редки украшения, 
антични костюми и т. н. Рембранд е абсо-
лютният художник, тези неща му трябват за 
картините, не за да трупа богатство или за да 
създава светско впечатление. 

Поклон пред величието на твореца, кой-
то продължава да ни изненадва с 
дълбочината в познанието на човешката 
природа, със силата на цветове и контрасти, 
с умението да гради светлина и сянка – ви-
наги загадъчен – и в този смисъл винаги 
неизчерпаем! 

 

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС 
 
/1599 - 6 август 1660/ 
 
Ето го изключителният гений, геният на 

гениите в живописта на Испания! 
 

 
 
Старица пържи яйца, худ. Веласкес 

Обърнете внимание, на контраста в цве-
товете, съчетан обаче великолепно с 
фигуралната композиция. Формите остават, 
заедно с цветовете и светлина (и отражения) 
в съзнанието по начин, по който живописта 
не познава преди Веласкес. Всичко е понятно 
и изглежда свръх реално… и не можеш да 
отделиш очи от картината. Картина, която 
без всякаква  деформация или акценти се 
врязва в съзнанието ти и едва ли не те кара 
да си мислиш, че откриваш света на живо-
писта за първи път. Ето я тази красота в 
нещата „сама по себе си”, предтеча на която 
е италианския гений на Тициан, но тук вече 
в съвсем различна парадигма на форма и 
цвят. Музеят „Прадо”, най-голямата кон-
центрация на шедьоври на Веласкес в целия 
свят, е пълен със съкровища от този ранг. 

 

КАРАВАДЖО  
 
/29 септември 1571 – 18 юли 1610/ 
 
Изключителна картина – вникнете в ог-

ромното изящество на цвят, реализъм и 
контрасти! Наслаждаваме се на врязващите 
се форми и цветове. 

 

 
 
Вечеря в Емаус, худ. Караваждо 
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 Да проследим някои от ярките тонове: 
блестящата покривка на масата се подсилва 
от белите цветове от двете страни – никак не 
е случайно бялото, което  „свети“ на ръкава 
на слугата, изправен край възкръсналия 
Исус.  Нито е случайна цветовата компози-
ция на червените тонове. Цветът на кръвта. 

Караваджо, като връх на Барока,  идва 
много след Ренесансовата живопис, вече 
Христос е напълно земен, от плът и кръв –
дори пращящ от здраве. От една страна това 
упражнява силно пластично въздействие, а 
от друга материализира усещането ни, че 
Той е наистина жив, възкръснал. 

Всичко е живо и динамично!  Вижте 
жестовете на двамата Исусови ученици – 

ще изскочат едва ли не извън рамката на 
картината. 

Имаш чувството, че е театрална сцена  
(типично Бароково), но светлината ни-

къде не моделира сама по себе си цветове и 
фигури, въпреки рязко очертаните сенки и 
свeтлосенки (chiaroscuro) - както е при Ремб-
ранд, при него светлината  моделира всичко. 
Рембранд ще дойде малко по- късно и ще 
заеме друго място в  световната история на 
изкуството... 

Що се касае до Караваджо, тази му кар-
тина е една от „перлите” на Националната 
галерия в Лондон – изследвал съм я  много 
пъти, включих я в поредица от лекции  с 
участници в музея, съзерцавал съм я много... 
и пак не мога да й се наситя. 

И при възможност, бих ви говорил още 
много  за детайлите, за нюансите... за тази 
всепоглъщаща вътрешна енергия на дви-
жението. 

Това е магията на гения Караваджо! 
 
Из „Методология на изящните изкуства”, 2021, 

автор проф. Иван Бързаков 
 

НАШИЯТ ИЗБОР 
 

ЗАВРЪЩАНЕТО  
НА ВАЯНА ПАНКОВА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
След дълго отсъствие от „културния 

афиш“, на 17 юли в галерията на ул. „Бори-
сова“ №6 в Русе Ваяна Панкова откри своята 
пета самостоятелна изложба „Завръщане“. 

Бях сред поканените от художничката 
гости на премиерата. Това бе първото пуб-
лично събитие на закрито, което посетих 
след обявяването на пандемията. 

 

 
 

Красимира Кирилова представя „Завръщане“ на 
Ваяна Панкова 

 
Беше зашеметяващо – като глътка чист 

въздух след месеците на изолация.  
Но не присъствието на множеството хора 

– интелектуалци, художници, писатели – 
творци в различни области на изкуството, 
познати и приятели, ме опияни. 

А Изкуството. 
Често се питам – кое прави изкуството 

„Изкуство“? Кое е онова, което превръща 
една съвкупност от цветове, форми или 
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думи в творба, която е стойностна – като 
продукт на духа? 

И знам колко безнадеждно е да бъде от-
говорено на тези въпроси еднозначно. 

Защото изкуството е неуловимо – него 
или го има, или го няма. И когато го има, не 
може да не бъде забелязано… 

А когато го няма – е, няма го. И това не 
зависи от умения, знания и правила; не зави-
си от майсторство, сръчност и броене на 
срички, нито от познания за композиция, 
перспектива и боравене с четки, писци и 
палитри… 

Пиша за тази изложба, защото ме порази 
присъствието на Изкуството. То беше там, в 
залата, беше във всяко платно – така плътно 
и осезаемо, и така гръмовно заявяваше себе 
си, че ме зашемети. 

И днес, повече от месец по-късно, и след 
като посетих експозицията нееднократно, 
усещам с кожата си неговия натиск върху 
всяка моя клетка. 

35 маслени платна запълват стените на 
залата. Плътни, тежки, провокиращи. Не 
към размисъл, не към преосмисляне на ре-
алността – те вече са реалност и техните 
многопластови мазки са осезаемият елемент 
на авторовото съзидание, мостът между 
световете на вътрешните прозрения и бита, 
инструментът, който превръща ежедневно-
то в изкуство и изкуството в оня непрекъснат 
стремеж към търсене на изход от обикнове-
ността на живота. 

Само на три от платната могат да се ви-
дят човешки лица. Двете от тях са наречени 
„Автопортрети“, макар явно да не е търсена 
физическа прилика с лика на художника; те 
са по-скоро авторова „снимка“ на миговете 
на духовно преобразяване и катарзис по 
пътя към „Завръщането“.  

Третото е това: 
 

 
 

Едно намигване към „Хамлет“? С цялата 
сложност на проблематиката? Или е само 
оня отговор, който не искаме, на въпроса за 
смисъла на съществуването и стремежите ни 
към всичко… Отговорът, който крещи за 
тленност и край… 

Предметите ни надживяват, затрупват 
ни, затрупани под тях живеем и се давим в 
безсмисленото им многообразие. 

Именно те са главните обекти на авторо-
вото изследване. Във всеки от натюрмортите 
зрителят може да види: каничката, в която 
запарва чая си, или чаша, като онази, която 
самотно стои в ъгъла на шкафа, или да поз-
нае старинното шише от тавана на дядовата 
къща, или цигулка, точно като онази, на 
която се е учил да свири като дете. Многоц-
ветни и ръбести, неестествени като в 
сънища, предметите настъпват срещу нас, за 
да ни кажат, че сме тленни. 

И Ваяна Панкова експериментира с цве-
товете и формите, с овладяна деформация, 
за да търси друг отговор в една алтернатив-
на действителност. 

И го намира. Някъде там, сред яростния 
мах на четката, изпод която излиза една 
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нова, чисто нейна естетика, в която са из-
държани всички платна.  

Изящно рамкирани, майсторски аран-
жирани.  
 

 
 

Една изложба в разгара на лятото, която 
ни оставя в светлосенките, за да потърсим и 
намерим своите отговори на въпросите за 
смисъла на живота и великото безсмислие на 
Изкуството. 

 
 
 

ПАМЕТТА НА ИЗКУСТВОТО 
 

120 ГОДИНИ ИЛИЯ БЕШКОВ 
 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

   Природата беше надарила щедро този 
човек – художник, педагог, публицист… Във 
всички тези области на изкуствата той оста-
ви трайни творчески следи. Обичал е и 
други изкуства – музиката, театъра, литера-
турата. 

Илия Дунов Бешков е роден на 24 юли 
1901 година в с. Долни Дъбник, Плевенско.  

 

 
 

Автопортрет, худ. Илия Бешков 
 

Учи в родното си село, две години следва 
право, но се отказва и завършва живопис в 
класа на професор Никола Маринов. 

Богатата емоционална душевност и ха-
рактерът му се изграждат под въздействието 
на красивата родна природа и идилична 
селска действителност, на неговата надарена 
с чувство за хумор майка Пана, на умния му 
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и предприемчив баща Бешко… Тази богата 
душевност, острата му чувствителност за 
народната съдба, обичта към хората и щед-
рата природна дарба му помагат да се 
оформи като находчив карикатурист, мъ-
дър публицист, хуманист и активен 
общественик.  

 

 
 

Разходка, худ. Илия Бешков 
 

 
 

Селски двор, худ. Илия Бешков 
 

Още като студент печата първите си ка-
рикатури във вестник „Земеделско знаме“, 
„Звънар“, а по-късно и в множество други 

вестници и списания сред които: „Маска-
рад”, „Див дядо”, „Българан”, „Стършел”, 
„Вик”.. През младежките си години се свърз-
ва със земеделските идеи. Най-добрите  му 
приятели са земеделски деятели като Нико-
ла Петков, писателите Трифон Кунев, 
Константин Петканов и други.  

Знаменателни са неговите думи „Аз не 
членувам в БЗНС, БЗНС членува в мен”.  

От 1945 г. преподава в Художествената 
академия  рисуване – илюстрация  и офор-
мление на книгата, редовен професор там 
става през 1953 г., завежда катедра „Графи-
ка“ до края на живота си.  

Неговите рисунки завинаги се свързват с 
фолклорни герои, както и с класически 
образи от българската и световна лителату-
ра.  

 

 
 

Хитър Петър, худ. Илия Бешков 
 
Известни негови карикатури и илюстра-

ции осмиват властниците и режимите в 
България. Смехът на Бешков е горчив и 
трагичен, но едновременно с това – непри-
нуден, хуманен, поетичен. 
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Бай Ганьо, худ. Илия Бешков 
 

 
 
Дон Кихот и Санчо Панса, худ. Илия Бешков 

 
 

Цикъл „Испанска хроника”, 1936 г. 
 
През целия си жизнен и творчески път 

Бешков се труди упорито и споделя: „Тру-
дът е най-верният и постоянен приятел на 
човека“. 

 

 
 
Царят из Европа, 1935 г. 
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Приживе има само една самостоятелна 
художествена изложба, състояла се през 1938 
г. 

 
 
Талантлив творец, необикновен човек с 

активна гражданска позиция, Бешков отк-
ликва на някои от най-бурните събития в 
историята ни през първата половина на ХХ 
век: Първата и Втората световни войни, по-
литическите преврати и промени на 
властта…  

 

 
 
Убит, худ. Илия Бешков 
 
Умира в София на 23 януари 1958  г.  
 

 
 

Пиета, худ. Илия Бешков 
 

„Той е един от ония всеобемащи плас-
тични таланти, у които е невъзможно да се 
определи граница между карикатурата така, 
както тя е известна на широката публика, и 
рисунката и картината в тяхното широко 
художествено значение. … Често пъти едно 
малко, умело забелязано движение на тялото 
или лицето, понякога в сянка, където под-
робностите едва се забелязват, композирани 
в рембрандовско разделяне на сянката и 
светлината, ни дават цяла една житейска 
драма или комедия, на която присъстваме, 
както в картините: „Свидетели“, „Във вла-
ка“, „Домашен танц“ и „Съпрузи“. 

…С начина на рисуване Илия Бешков в 
своя одухотворен реализъм продължава 
пътя на големите майстори на рисунката, от 
Гоя, Домие, Гаварни, Форен, Тулуз Лотрек и 
заедно със споменатия Георг Грос до съвре-
менните стремежи да се изрази с рисунката 
истинския живот…. Онова, по което този 
балкански селянин е близък и сроден на 
големите майстори на Запада, то е в силата 
на психологичното наблюдение, в съраз-
мерното художествено изразяване с 
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учудващо изтънчено съгласуване на живо-
писните и графични средства.“  

С тези думи на най-изтъкнатия югослав-
ски карикатурист Пиер Крижанич, 
написани по повод участието на Бешков в 
изложбата на българските карикатуристи в 
Белград в края на 1937-а и началото на 1938  
г. завършвам тези бележки за един от най-
значимите български творци и обществени-
ци на ХХ век.. 

 

ИНТЕРВЮТО 
 

ИЛИЯ БЕШКОВ 
 

Много обичам интервюто. В него човек 
винаги лъже. Зададените въпроси не инте-
ресуват запитвача, а отговорите са най-
лъжливо съчинена лъжа. Така само интер-
вюто става изкуство. 

Нима е възможно един неизвестен ре-
портер и един лауреат да си разменят 
истински въпроси и отговори в присъствие-
то на 200–300 хиляди читатели! 

Аз не чета чужди интервюта, а само собс-
твените си. Толкова убедително съм лъгал в 
тях, че като ги чета, всичко става съвсем ис-
тина. 

Въобще разговорите между хората са 
лъжливи. 

Никой възпитан човек не рискува да ка-
же една истина в лицето на другия. Ако не 
излъже, ще отнеме правото и удоволствието 
на другия също да лъже, а такъв разговор е 
мъчителен. Такива разговори въобще няма, 
освен ония, които по пътя на искреността 
завършват със скандал. 

Честните и искрени хора никой не ин-
тервюира. Те не умеят да лъжат и да 
забавляват — нито другите, нито себе си. 

 

1 май 1957 
 

ИНТЕРВЮ С ОВЦА 
  

— Преди да са ви заклали, искам да ми отго-
ворите на няколко въпроса. 

— Бе-е-е… 
— Освен дето сте бели и черни, други някак-

ви расови различия да има между вас? 
— Бе-е-е… 
— Напоследък се намесиха в брачния ви жи-

вот. Навярно сте много доволни от 
изкуственото осеменяване? 

— Бе-е-е… 
— Но ето, че изникна голям спор между аг-

рономи и ветеринари. Ветеринарите упорито 
твърдят, че осеменяването е деликатна опера-
ция и само те можели да вършат тая работа… 

— Бе-е-е… 
— Това обаче не попада ли под закона за ско-

толожството? 
— Бе-е-е… 
— Какво вярно има в това, че сте транс-

формирали производството си и вместо сирене 
произвеждате маслини? 

— Бе-е-е… 
— Много желая да ми кажете какво мислите 

напоследък за нас — хората? 
— Бе-е-е… 
— Не ми отговорихте на нито един въпрос. 

Сигурно възнамерявате да се изкажете в някой 
таен позив… 

— !? 

 
 
„Стършел“ — 13 декември 1940 

Материала подготвиха Кирил Назъров – 

текст и Габриела Цанева – подбор на илюст-

рациите 
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НА ФОКУС 
 
Отново представяме двама автори в руб-

риката „На фокус”. В този брой те са 
Александра Ивойлова и Стефан Цанев. 

Още когато за първи път я срещнах 
/чрез книгата „Сенки” , за която писах в 
брой 2/20219/ , ми се прииска да се докосна 
до същността на необикновената й личност 
– музикант, художник, поет и прозаик, фо-
тограф... и дъщеря на един изключителен 
творец.... Идеята бе да представим Сергей 
Ивойлов и Александра в един брой, но пан-
демията не позволи това да се случи... Ето 
защо с толкова нетърпение пристъпвам към 
нейната авторефлексия… 

А Стефан Цанев.... Трудно ми е да пиша 
за него, защото трудно се пише обективно за 
близък човек… Макар, всъщност… Трябва 
ли да се опитвам да бъда обективна?! 

Изкуството е субективно; творчеството е 
акт на авторовото изкривяване на обективно 
съществуващото; възприемането и оценява-
нето на изкуството също са актове на 
субективното преживяване.    

И все пак… Думите бягат, не искат да 
бъдат строени в изреченията, които трябва 
да напиша, въпреки по-горе споделеното, и 
въпреки изначалната идея в този раздел да 
бъдат поставяни във фокуса на читателското 
внимание личности, близки на редакцион-
ния екип – независимо от тяхната 
известност/неизвестност, статус и място в 
съвременното изкуство и изкуствознание.  

Знаех, че ще бъде така още когато идеята 
за списание „Картини с думи и багри” се 
оформяше в мен, но знаех, че в този брой, 
тази рубрика ще е за него.  

Един автор, една личност, която не е лес-
но да бъде представена цялостно и 
обективно. За мен е невъзможно. Затова ще 
го представя фрагментарно и лично. 

 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 

 
 
Автопортрет –  
фотография на Александра Ивойлова 
 

БИОГРАФИЯ 
 
Александра Ивойлова се дипломира ка-

то пианистка в НМА „Проф. Панчо 
Владигеров” в София. Специализира в Па-
риж. Изявява се и като камерна певица, 
издала е компактдиска „Барокови арии и 
песни” – творби от Хендел, Пърсел, Глук, 
Перголези, Калдара и др. (с пианистката Д. 
Андонова). Другият ѝ диск „Отражения / 
Reflets“ e създаден от композитора Н. Доб-
ринов по едноименната ѝ книга, на 
български и френски. Илюстрира литера-
турни страници в печата: цялостни броеве 
на сп. „Съвременник“, в-к „Другата Ауди-
тория“, „Словото днес“ и др. Участва в 
художествени проекти: „100 творби от света 
за Фукушима“ – Токио, Кангаеро Широу-
кан; първо у нас слайдшоу с органов кон-
церт (70 графични произведения) по повод 
построяването на новия орган в НМА, орга-
нист – С. Леви; изложба „Хайку – следи 
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върху глината“ (галерия „Сезони“, със скул-
птора Т. Димитров), вплетени хайку от 
Александра в пластики, вдъхновени от ла-
коничното слово; участие в Десетия 
международен литературен фестивал „Ели-
ас Канети“, Русе – самостоятелна 
художествена изложба и литературно-
музикален рецитал; в „Аmistad“, Пловдив – 
изложба и рецитал; в изложбите и пленери-
те на евреите художници в България; в хайга 
изложбете на БХС; „Светлини и сенки“ – 
самостоятелна фотохайга изложба, Амери-
кански център, 28-ми Дни на японската 
култура и др.  

Издала е книгите: „Горчиви дъждове“, 
„Hommages“, „Път над света“ – стихотворе-
ния, „Неочаквани мисли“ – сентенции, 
„Отражения“ – терцини, на български и 
френски, „Отгласи“ – поетични диалози (със 
С. Филипова), „Последната роза“ – хайбуни, 
„Попътни строфи“ – поетични диалози през 
фрагменти от Свещеното Писание, на бъл-
гарски и английски (с Ал. Дъбнишки и Юл. 
Станкова – образи), „Следи от вятър“ – 
хайку, на български, френски и английски 
(със Зл. Тименова), „Градове от думи“ – 
хайку, на български, английски и китайски 
(със Зл. Тименова), както и „Същината на 
Ботевото слово“ – полемични анализи. Пуб-
ликува още стихотворения за деца, есета, 
фрагменти, епиграми, литературна, музи-
кална критика, отзиви за изложби.  

Автор на проекта и съставител е на пър-
вата хайку антология на градска тема – 
„Градът / La Ville” (2012 г.) – 103 български, 
френски и франкфонски поети; сред съста-
вителите е на българо-английската хайку 
антология „Отвъд думите / Beyond Words”. 

В журито е на ежегодните национални 
конкурси на БХС – „Декември”, „Вишнев 
цвят” (българска и международна секция), 
както и за детско хайку – на фондация JAL 
(Япония) и на българския „Златна есен“ на 
фондация „Георги и Иванка Янкови“.  

В редколегията е на сп. „Хайку свят”.  
През 2020 г. става инициатор за учредя-

ване на литературна награда на Българския 
ПЕН център.  

Хайку и други стихове на Ал. Ивойлова 
са публикувани в книжни и онлайн издания 
на френски, английски, португалски, руски, 
гръцки, румънски, сръбски, японски, виет-
намски, ладино и др. 

Членство: Български ПЕН център, Меж-
дународно дружество „Елиас Канети“, Съюз 
на българските журналисти, Български 
хайку съюз, World Haiku Association – Япо-
ния, Rencontres Européennes – Europoésie. 

 

Pro domo sua 
 
Облаците се разкъсаха и тръгнаха по своя 

път. Безлюдният дъждовен тротоар прос-
ветна в сини отблясъци. Въздухът стана 
прозрачен, небето обгърна земята – и вече не 
знаех по тротоара ли вървя, или някъде из 
небесните пътеки… 

В края на август, в края на деня закопнях 
за лято – за пролука през времето, назад, към 
началото. В края на август, в края на деня 
закопнях за рая на земните ми дни, който 
само небето може да ми върне. 

В най-ранната си детска възраст съчиних 
песен. Мелодията и хармониите още помня, 
думите измислях всеки път. „А така? Не ти 
ли харесва повече?“ – братовчед ми, пиа-
нист, изсвири „правилната“ хармония. 

„Не!“ – в тази интуитивно налучкана 
хармоническа връзка, макар и не по канона, 
усещах носталгична нотка, характерна и до 
днес за всичко, което правя. 

Началото е там, в ателието на моя баща, 
художника Сергей Ивойлов: картини и 
рамки, стативът, четките в широка ваза; тук 
и там скулптури за академични етюди … 

„Матов залез/ през прашни стъкла в ате-
лието./ Мирише на дюли и на бои./(...) 
Вятър люлее жълтите ни пердета./ Високо 
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наоколо свети небето/ с прилепи и предве-
черни звезди.“ (Данила Стоянова, из 
„Самотно влюбване“.) 

Имах свободата да „рисувам“ по стените. 
Да инсценирам моменти от десетките при-
казки на майка ми, останали незаписани. 
Опитвах с детския си глас да пея ариите, над 
които тя работеше. Посещаваха ни худож-
ници, студенти, идваха да позират модели. 
Импровизираните домашни концерти чес-
то събираха моите близки – в рода ми 
всички са музиканти или просто музикални. 

Атмосферата у дома и средата, в която 
след време завърших образованието си – 
пиано в Музикалното училище и Музикал-
ната академия в София – предопределят 
отношението ми към изкуството. Към всяко 
творчество, в което мога да внеса нещо свое, 
или да съпреживея. 

Рихтер, Гилелс, представленията на рус-
кия балет и театър; по-късно Хоровиц, Гулд, 
Менухин, Ростропович, Швайцер … – беше 
истинско тайнство да се добереш до скъпо-
ценната винилова плоча, да я слушаш с 
приятели. После – неизменните коментари. 
И още: албумите с репродукции, които се 
трупаха вкъщи: Дрезденската галерия, 

Третяковската, Лувърът, Импресионис-
тите, 20-ти век, … 

В края на гимназията бях завършила 
курс по рисуване при баща ми. 

Търсех стихове, които да раздвижват въ-
ображението (рисувах най-вече с темпера). 
От библиотеките в Копривщица и Созопол, 
любимите градове за летните ваканции, 
вземах великолепни издания. 

Самата аз прописах едва когато се обър-
нах към класическия римуван стих. Опитите 
да започна по друг път оставаха безуспешни. 

Овладяването на римата е важно, незави-
симо от стила на писане впоследствие. Тя е, 
която дава усета за ритъм, за форма, която 
присъства невидимо в „тялото“ на белия 
или свободния стих. 

И Париж – слънчевият сплит на градове-
те! В Париж човек наистина се чувства в 
центъра на света. В него сякаш са събрани 
всички полиси и времена. При това в единс-
тво, в абсолютна хармония. Париж просто 
влиза под кожата ти, превзема те – завинаги! 
Там имах щастието да работя с 

Ерик Хайдсик – „пианистът на светлина-
та“, „пианистът на интегралите“, „... сред 
най-големите“ – както го определя критика-
та. Изучавах и камерно пеене. 

Опитът да се обхване в няколко щриха 
пътят, по който вървим, е пренасяне на вода 
в шепи. И все пак … 

Мисля, че по някакъв начин съм успяла 
да обединя тези на пръв поглед разнородни 
дейности. Да постигна единството им – във 
възможността различни идеи да намират 
най-подходящите изразни средства. Общото 
при всички изкуства, с които се занимавам, е 
тяхната камерна форма. 

Днес имам своите книги и компактдис-
кове, участия в изложби и пленери. И хайку 
– най-лаконичната поезия, която отваря за 
света безгранично пространство за творчест-
во и приятелство със сродни по дух поети. 

Имам и голямата си любов към природа-
та … 

Бели облаци. Пътуват на запад. Рисуват 
далечината. С тях копнежът се отправя от-
въд хоризонта. Само той, копнежът, знае 
докъде стига. Само той знае докъде отвежда 
далечното, какво има отвъд предела на очи-
те. 

Човекът не знае. Той все се пита: „Къде 
изтича времето? Къде се вливат любовните 
реки? Накъде се носи младежкият смях?“ 

Бели облаци. Достигат залеза. Слънцето 
позлатява краищата им преди да помръкне. 
Преди да се скрие в тайната на нощта. В 
тайната на живота. 

 
 Александра Ивойлова 
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ТВОРЧЕСТВО 
 

ПОЕЗИЯ 
 

*** 
Домът на душата ми 
е гнездо на птица. 
И тя като птицата –  
гради нависоко 
един свят от любов и песен. 
И тя като птицата – 
усети ли стаените следи 
на чуждо присъствие – 
ще отлети, 
ще напусне своя дом … 
 

ПРОЗОРЕЦ 
 

Безкрайно небе 
в бяла рамка. 
Дори в рамка 
небето е безкрайно. 
Безкрайно е то 
от всеки прозорец: 
на мансардата, 
на болничната стая, 
дори от най-малкото прозорче 
на затворническата килия 
небето е безкрайно. 
Дори побрано 
в един само лъч, 
в една капка дъжд 
                      между ресниците. 
Дори на слепия зад стената от мрак … 
 

Безкрайно небе, безкрайно небе! 
Безкрайност 
в едно странно човешко сърце. 
 

В ГРАДИНАТА 
 

В градината 
протягат ръчички 
и тръгват неумело. 
Край тях вече се гонят 
и звучно се смеят. 
Наоколо се разхождат, 

захласнати. 
Там пък седят 
и наблюдават загрижено. 
До тях си разказват 
отдавнашни спомени. 
До тях си почиват 
самотно … 
 

А отсреща –  
вече са си отишли. 
Или не – 
още не са дошли. 
 

ЗАКЪСНЯЛА ПРОЛЕТ 
 

Топлината закъсня, 
но пролетта си отива … 
 

Дърветата не разцъфтяха, 
но пролетта си отива … 
 

Птиците сънуваха 
                любовната песен, 
но пролетта си отива … 
 

И вече няма пробуждане – 
а полудяла зеленина. 
И вече няма плахи пориви – 
а пиянство и безумие. 
 

Без дъх – 
                ние бързаме, 
защото знаем: 
студът 
не ще отстъпи своя час 
пред закъснялата пролет. 
 

ПРИТЧА ЗА СЛЕДИТЕ 
 

Когато 
човекът напусне 
земята –  
ще има навярно  
планини и реки, 
долини и морета … 
Но никога вече  
не ще има път. 
Ще обрасват в треви 
стъпките леки  
на сърни и елени. 
Ще угасват браздите 
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на сребърни риби. 
Посоки незрими 
ще търсят крилете на птиците. 
Даже тъй тежък –  
печатът на мастодонта 
ще потъва полека 
под струи дъждовни … 
 

И никога вече 
не ще има път. 
 

ЗАТВОРНИКЪТ 
 

Безизходни са тъмните зидове, 
безизходна е и тъмна смъртта. 
Тишина,   тишина,   тишина –  
на пресъхнали зеници, 
на безмълвни уста … 
 

Ала брод към мига свобода 
сам духът най-внезапно намира. 
И проблясва сред мрака сълза –  
дето цяло небето побира. 
 

ОБЛАЦИ 
 

...като древни континенти 
Георги Константинов 

 

Континенти облачни 
сред небесни океани, 
слънчеви крайбрежия 
с променливи очертания – 
 

Накъде ли се отправят? 
 

Дом на тишината, 
призрачни селения, 
територия на птици 
и на дъждове стаени. 
 

Плуват 
в сините простори, 
в пристаните сини 
с ветрове говорят. 
 

После се явяват 
в други отражения, 
в други измерения – 
 

Кой ги населява? 
 

Континенти облачни 
сред небесни океани, 

гаснещи крайбрежия 
със сумрàчни очертания – 
 

Някой ги очаква … 
 

Бяха безтегловни – 
а тежат оловни, 
бисерни порои 
леят пак безбройни – 
флагове на бурите 
над била и урви – 
 

Има ли ги, няма ли ги – 
кораби космически, 
континенти облачни 
с корени в земята. 
 

Близки ли, далечни ли, 
като нас са всичките – 
между двата бряга 
пулс на времената. 
 

СЕДМИНА 
    

   Горко ти,  горко ти,  граде  велики! 
                                                Библията 

 

Ние бяхме седмината праведници, 
които спасиха града. 
(Щом слезе в основите, 
камъкът е забравен –  
запомня го вечността.) 
Уязвими бяхме, но силата ни поискаха, 
за да запазят сцеплението. 
Стотици алчни очи 
в нас потърсиха спасение. 
И легнахме в ниското, и тежки стъпки  
през гърбовете ни минаха. 
Избуя животът върху бледите ни чела … 
 

А градът търси своите нови седмина. 
 

ПЕСЕНТА МИ  
 

Тъга 
със очертания на радост. 
Сянка 
с ореол от светлина. 
Моят глас ликува 
във страдание. 
Съществувам 
в музиката на света. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
 

ЖИВОПИС 
 

Една мека живопис – като цветова гама, 
като излъчване, като форма и послание 

 

 
 

художник Александра Ивойлова 
 
Дървета… Не, не е гора… Тези дървета са 

индивидуалности – привидно еднакви, със 
слети като перчем на вироглав тийнеджър 
корони… те стоят изправени и светят с не-
поклатимите си стволи… 

В следващата картина, изглеждаща като 
изпълнена със средствата на графичното 
изкуство, всичко е като в черно-бяла фотог-
рафия – обратната перспектива, почти 
затвореният хоризонт на сградите, изгубе-
ният път сред тях, чезнещите в ниското 
силуети на жени от стари времена… Усеща-
не за спряло време. И Изходът – ведрото 
небе над покривите, оформящи едно широ-
ко V – като птичи крила, като 
освобождение… 

 

 
 

художник Александра Ивойлова 
 
За да стигнем до тази толкова искряща, 

наситена палитра на лятната буря, в която 
усещаме мириса на озон и сухо сено, готово 
да поеме влагата на дъжда, или да пламне, в 
която лилавият проблясък на светкавицата 
се влива в короната на превито в стихията 
дърво… 

 

 
 

художник Александра Ивойлова 
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В следващата картина атмосферата е 
спокойна, художничката рисува в самотата 
на затвореното си пространство натюрморт. 

 

 
 

художник Александра Ивойлова 
 

Преобладаващите цветове са същите ка-
то на пейзажа, но нюансите са приглушени, 
изгубили сиянието на голото небе. И все пак, 
аскетичният интериор е доминиран от бу-
кет диви цветя на преден план, а светлината, 
струяща от прозореца, уравновесява сенките 
на стената. 

 

 
 

художник Александра Ивойлова 
 

Тук ателието вече е пусто, палитрата – 
без цветове. Синьото на завесата навява хлад. 
И там, подпрян на стената в дъното, е на-
тюрмортът с дивите цветя. Все още живо е 
тяхното кафяво – уловено на платното, мок-
ро от просмукана тъга, то още дава 
топлината си и прави околното пространст-

во пулсиращо от очакване – защото тук ще 
се завърне някой – дали художникът, който 
трябва да завърши цикъла на сътворението, 
или оня, който ще попие сътвореното. 

 

 
 

художник Александра Ивойлова 
 

Дърветата са пълни с вятър, короните 
шумят като платна на яхта… но под тях 
едно момиче си почива далеч от делника, с 
книга в ръце. Сламената шапка – едно слън-
чево петно, дава усещане за лято, за пладне, 
и за още повече светлина, умело постигната 
и без този акцент с използването на светло-
сянката. 
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ГРАФИКИ И ХАЙГА 
 

Представяме осем графични изображе-
ния в последователността, предложена от 
автора. Ако трябва да посочим характерно-
то, общото в тях, без съмнение, това е 
динамиката на внушението. Дали постигна-
та чрез щриха, който преминава през фона 
и почти зачертава изображението, или чрез 
изображението, което разкъсва рамката и 
като че ли излиза извън равнината на носе-
щата медия… или чрез накъсаната линия на 
разложения образ, всички графики на Алек-
сандра Ивойлова носят един пулсиращ вик, 
който дълго резонира в сетивата на зрителя. 

 

 
 

художник Александра Ивойлова 
 

От вихрушката, която помита изваяния 
от фантазията блян, видян в огледалото на  
съня, до нямата цигулка, която свири с вятъ-
ра… 

Музиката… Тук идва и другото лице на 
художничката-поет… Музиката – онова, от 
което е изтъкана плътта на душата; музиката 
– пътят през света на Александра Ивойлова. 

И двусмислието на езика, което ни води към 
нови разклонения – пътят на Александра 
през света, в който съществуваме, или наши-
ят път в света, който тя гради. 

И в двата случая стихията на музиката е 
съществена за опознаването ни.  

И бурята на щриха, който преминава 
през графиките отваря прозореца към по-
дълбокото разбиране на нейното изкуство. 

 

 
 
художник Александра Ивойлова 
 
А той, вятърът, излиза от рамката на кар-

тината, влиза през прозореца и се смесва с 
дъха на зрителя: 

есенен полъх 
прозорецът люлее 
златните си отражения 
Но поетесата-художник е предпочела 

„златното“ да бъде само в думите, да нашеп-
ва за многобагрието на есента и отблясъка 
му в затвореното пространство отвъд прозо-
реца само чрез представата ни за цвят и 
отражение… 
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художник Александра Ивойлова 
 

В следващата графика отраженията се 
пречупват, лицата се разслояват и усещане-
то за личностно разграждане дълбоко 
навлиза в осъзнато-несъзнаваната интерпре-
тация на действителността, за да се превърне 
от моментно изживяване в опит за себепоз-
нание у зрителя. 

 

 
художник Александра Ивойлова 
 

А после през стихията ще стигнем до ха-
оса… Щрихи и овали, тук търсят 
извайването на нова форма. 

Море или пустиня? Все едно – някъде в 
ъгъла свети звезда. 

 

 
 
художник Александра Ивойлова 
 

Най-пестелива откъм „запълване на лис-
та с нещо“, тази графика завладява с 
усещането за ужас, самота, обреченост. Без-
помощност, свиване навътре, потъване, 
самозаключване… Това послание ли е? Вик 
за помощ? Вик, който трябва да ни накара да 
погледнем грозния свят на скритото наси-
лие около нас. Колко крехки сме и уязвими. 
И как запушваме ушите си за писъците на 
света.  

 
художник Александра Ивойлова 
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художник Александра Ивойлова 
 

В съвсем друг образ идва отговорът. Нас-
тръхналото цвете, крехко и чупливо, но 
някак заплашително… Защото красотата 
трябва да се защити сама. 

И след статичността на замръзналия свят 
на трънливите цветя, художничката отново 
се връща към стихията на вятъра. 

В последната предложена графика виж-
даме как облаците се превръщат в крила, за 
да превърнат в полет умореното разпадане 
на личността, отделила се от своето отраже-
ние.  

 

 
 

художник Александра Ивойлова 

СТЕФАН ЦАНЕВ 
 

 
 

БИОГРАФИЯ 
 
Дори кратката му биография не е крат-

ка, но ще го представим с нея – роден, учил, 
написал, получил.. 

Стефан Цанев, един от най-обичаните и 
най-оспорваните автори и личности в съв-
ременната българска литература и култура; 
един от най-четените, най-издавани и най-
превеждани български поети; драматург, 
чиито пиеси се играят в цяла Европа, писа-
тел, който накара съвременните поколения 
да научат нови факти от българската исто-
рия, да видят по нов начин българските 
съдбини... Един интелектуалец, чиито думи 
очакваме като пътеводител в ежедневието и 
в кризисни моменти. 

През бурните години на своя жизнен път 
той остава с трезв поглед и будна гражданс-
ка съвест, които го поставят не встрани, а над 
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политическите боричкания на деня, оставят 
го с чисти ръце и свободен от обвързаности 
и подозрения в пристрастия. Един морален 
капитал, който трудно се печели и лесно се 
губи. 

Роден е на 7 август 1936 г. в Червена вода, 
на 10 км. от Русе. В Русе завършва класичес-
кия отдел на гимназия „Баба Тонка“ през 
1954 г., със златен медал. Това му дава въз-
можност  без други формалности, веднага да 
стане студент. През 1959 г. завършва журна-
листика в Софийския университет. Учи два 
семестъра право, но през 1960 г. заминава за 
Москва, където завършва драматургия в 
Московския киноинститут през 1965 г.  

Бил е кореспондент на вестник „Народ-
на младеж“ в Родопите и в Перник (1959 - 
1960). Работил е като редактор в Студия за 
игрални филми (1965-1967), драматург в 
Държавен сатиричен театър (1967-1970), в 
Театър 199 и Театъра на окръзите (1970-973), 
в Театър „София“ (1973- 1984; 1991), в Драма-
тичен театър в Пловдив (1984-1991), Театъра 
на армията (1992-1996) и отново в Театър 
„София“ (1996 -2008).  

Автор е на стихове, драми, публицистика 
и есета, на романа „Мравки и богове“, на 4-
томната историческа сага „Български хро-
ники“, както и на стихове и пиеси за деца. 

Неговите творби са превеждани на всич-
ки европейски езици, на китайски, 
монголски, арабски и иврит, а пиесите му, 
най-известни сред които „Последната нощ 
на Сократ“ и „Другата смърт на Жанна 
д`Арк“, са играни в повече от 200 театри в 
България и по света: в Париж, Гренобъл, 
Бордо, Атина, Монреал, Петербург, Лайп-
циг, Висбаден, Варшава, Краков, Прага, 
Гьотеборг (Швеция), Будапеща, Киев, Моск-
ва, Питсбърг (САЩ), Вилнюс, Братислава, 
Никозия, Букурещ, Гюргево, Хага, Анкара, 
Измир, Истанбул и др. 

Издал е поетичните книги: „Часове“ 
(стихове), 1960, „Композиции“ (стихове), 

1963, „Хроники“ (стихове), 1965, „Перигеи 
или най-голямото приближаване до Земята“ 
(стихове), 1967, „Аз питам!“ (стихотворения и 
поеми), 1976, „Анини приказки“ (стихове за 
деца), 1976, „Реквием“ (стихове), 1980, „Не-
бесни премеждия“ (избрани стихове), 1986, 
„Сезонът на илюзиите“ (любовни стихотво-
рения), 1988, „Спасете нашите души!“ 
(стихове), 1992, „Стъпки по облаците. Пара-
пети“ (стихове), 1997, „Сълзата на Бога“ 
(избрани стихове), 2003, „Птици“ (стихове), 
2005, „Спасете нашите души!“  стихове, есе-
та, драми  поредица Българска класика, 2009, 
„Душата ми плаче за сняг“, 2017. 

Автор е на есеистичните сборници: 
„Убийците са между нас“  есета, 1996, „Вни-
мавайте с вятърните мелници“  есета, 1999, 
„Сънят на сенките. Книга за мъртвите“  
есета, 2003, „Дяволите в ада ще ми ръкопляс-
кат. Публичен дневник (1978  2002)“, 2003, 
както и на „Ars poetica. За поетическото 
изкуство“,  синтез между учебник по стихос-
ложение и антология на творческия опит, 
2005 и „Да убиеш вярата“  есета, 2007. 

А ето и заглавията на неговите пиеси – 
„Истинският Ивайло“, 1962, „Табу“ – те-

атрални миниатюри (в съавторство с 
Константин Павлов), 1965, „Бунтът на стату-
ите“, 1967, „Весела България“, 1968, 
„Процесът против богомилите“, 1969, „Девет 
заседания за спасяването на България“ (в 
съавторство с Георги Марков), 1969, „Разпята 
събота (Събота 23)“, 1971, „Носете си новите 
дрехи, момчета!“, 1974, „Джуджето и 7-те 
снежанки“, 1975, „Единайсетият час“, 1977, 
„Рицарят на печалния образ“, 1978, „Любов-
ни булеварди“, 1982, „Животът – това са две 
жени“, 1983, „В неделя Господ си почива“, 
1984, „Най-чудното чудо“, 1985, „Последната 
нощ на Сократ“, 1986, „Тайната вечеря на 
Дякона Левски“, 1987, „Страшният съд“, 
1988, „Другата смърт на Жанна д`Арк“, 1990, 
„Параноя“, 1991, „Величието и падението на 
Стефан Стамболов“, 1993, „Тайното еванге-
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лие на Иоан“, 1995, „Пир по време на де-
мокрация“, 1996, „Адът – това съм аз“, 1997, 
„Конят на Александър Велики“, 2003, „Всич-
ки луди ме обичат“, 2004, „Певецът на 
северните морета“, 2005, „Деца на света“, 
2011, „Духът на поета“, 2011, „Заговорът на 
Калигула“, 2014, „Плач на ангел“, 2015, „Ци-
гуларката на Бога“, 2016, „Убийството на 
Богородица“, 2020 

Без съмнение, най-четеното му произве-
дение е четиритомникът „Български 
хроники“, които излизат, както следва – том 
I (2137 г. пр. Хр – 1453 г. сл. Хр.), 2006,  „Бъл-
гарски хроники“ – том II (1453 г. – 1878 г.), 
2007, „Български хроники“ – том III (1878 г. – 
1943 г.), 2008, „Български хроники“ – том IV 
(1943 г. – 2007 г.), 2009 г. 

Издадени са и негови събрани Съчине-
ния в 12 тома в периода 2013 – 2014 г. 

Носител е на Наградата за поезия „Пеньо 
Пенев“ (1988), Националната награда за 
детска литература „Петко Р. Славейков“ 
(1992), Националната награда за литература 
„Иван Вазов“ – за цялостен принос към ли-
тературата (2004), Националната награда 
„Христо Г. Данов“ – за „Български хроники“ 
и за цялостен принос към българската 
книжнина (2011), Наградата „Орфеев венец“ 
– за високи постижения в съвременната 
поезия (2012), Наградата „Икар“ – за изклю-
чителен принос към българския театър 
(2019), Наградата "Аскеер" - за цялостен при-
нос към театъра (2021), Удостоен е с орден 
„Стара планина“ I степен – за цялостен при-
нос към българската култура (2006). 

Почетен гражданин на Балчик от 24 май 
2011 г. 

Това може да се прочете за него в Уики-
педия, а онова, което го няма там е духът, 
скрит зад всяко от тези заглавия… 

Тук ще представя няколко негови сти-
хотворения, които обичам… 

ТВОРЧЕСТВО 
 

МОЛИТВА 
 

Над нивите безшумно пада здрача. 
Заглъхва всичко. Сам съм. И тревите. 
Аз идвам тука тайно да изплача 
гнева и болката си, и лъжите. 
 

Наивен бях. И вярвах много. 
На всеки срещнат вярвах. Нищо. 
Обичах ги. И лъжеха ме много. 
И много ми е болно. Нищо. 
 

Земя, ти имаш хляб и гроб за всички. 
Към всички си еднакво мила: 
треви и хора, зверове и птици… 
 

Земя, дари ме с твойта сила – 
да мога да обичам всички хора, 
да вдъхна чест на подлеците, 
герои от еснафите да сторя 
и скромни люде – от глупците. 
 

Земя, дари ме с малко сила – 
да мога да повалям всеки, 
забравил, че е сукал твое мляко 
и е дошъл по твоите пътеки… 
 

Заглъхва всичко. Сам съм. И под мене 
земята тръпне черна, топла, гола. 
Аз вслушвам се в спокойното и дишане. 
И падам на колене. 
И се моля. 
 

1956 
 

БАБАТА СТОИ,  

ОБЛЕГНАТА НА БОРА, 
 

и гледа към върховете. 
Бабата плаче, 
но очите й като варовик попиват сълзите, 
попиват всичко. 
Тя няма вече илюзии, 
че нещо може да се случи - 
да се влюби 
или да роди. 
Бабо, 
остава ти само да умреш - 
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последното човешко приключение. 
 

И тази мисъл е голяма, 
голяма като море, 
и ти си само една от рибите, 
които не могат да избягат от морето. 
Хайде, не плачи. 
Кажи сбогом на върховете, на птиците, на вятъра, 
   на мравките, 
 на всичко, 
само на земята кажи довиждане! 
 

Тя ни чака, цял живот ни чака, 
тази черна Пенелопа - 
преди няколко ери изпусна ръцете ни, 
сега ни държи здраво за краката, 
ние, неверни одисейчета, се опитваме да летим, 
но летим, не летим - 
идва часа  
на голямото приземяване... 
 

Мръква се. 
Бабата стои, облегната на бора, 
далече от грижите, далече от парите, далече от 
вещите, далече 
 от нашите битки, 
свети в тъмното ореола на косите й, 
плаче под звездите 
и над 
 всички ни. 
 

1971 
 

НОСЕТЕ СИ НОВИТЕ ДРЕХИ… 
 

Носете си новите дрехи, момчета! 
Не казвайте утре ще бъдем красиви! 
Не казвайте утре ще бъдем щастливи! 
Не казвайте утре ще бъдем, ще бъдем… 
Ще обичаме утре, 
утре ще бъда любим. 
Носете си новите дрехи, момчета! 
Падаме, както ходим, умираме, както спим. 
Не казвайте утре ще почнем голямото, 
днес да спечелим пари за прехраната. 
Не казвайте утре ще бъдем честни! 
Днес тихичко ще се проврем… 
Носете си новите дрехи, момчета 
Ходейки падаме, сънувайки мрем. 
Не казвайте утре със вик на площада 
ще кажа истината, после – на клада! 

На клада, но утре, а днес потърпете. 
Днес се налага да премълчим. 
Носете си новите дрехи, момчета 
Падаме, както ходим. 
Умираме, както спим. 

 

ПТИЦА МИ МИНА ПЪТ 
 

На Недялко Йорданов 
 

Имат си някои важен роднина, 
други се трудят, 
трети пълзят… 
А на мен ми върви ей така, без причина – 
просто 
птица ми мина път. 
 

Колко години все крак ми подлагат, 
и все краката 
свои трошат. 
Как бих могъл бе, глупаци, да падна – 
щом птица 
ми е минала път? 
 

Одумват ми всеки стих и момиче, 
клеветят ме 
и колкото по клеветят- 
толкова хората по ме обичат: 
- Птица 
дано ти мине път! 
 

викат ми, вярвам им, от вяра замаян, 
раменете започват 
да ме сърбят 
и ето: политам, летя след оная 
птица, 
дето ми мина път. 
 

„Слез! – ония викат с яд и тревога. – 
Хвърчило си, вързано 
за своя пъп…“ 
Страх ме е, мъча се, искам – не мога: 
птица, 
птица ми мина път! 
 

И летя над зависти, любов и омрази, 
клетките ми 
от смях звънтят… 
Боже, пази не мен – пази онази 
птица, 
дето ми мина път. 
 

1980  
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ДУШАТА МИ ПЛАЧЕ ЗА СНЯГ 
 

Душата ми плаче за сняг, 
за бяло, за чисто душата ми плаче. 
Видях много земи, много свят, 
видях герои, видях палачи… 
 

Душата ми плаче за сняг. 
Доста живях, колко остава? 
Чака ме моя бряг: 
ругатни или слава – нямам представа… 
Душата ми плаче за сняг – 
чиста следа в снега да оставя. 
 

АКО НЯКОЙ ПРОТЕСТИРА,  

АКО Е ОПАСЕН, 
 

ако искате да укротите някого - 
не го хвърляйте в затвор, 
спестете си оковите, 
не повтаряйте грешката на Средновековието: 
не произвеждайте светци. 
Не окови - пари му дайте, 
не тъмница - оградете го с вещи, 
не присъди - дайте му звания, 
ордените не пестете! 
Дори да не иска - насила му давайте 
и публично 
издигайте го нагоре, 
нагоре - 
от пост на пост го качвайте нагоре: 
като стъпала на ешафод! 
Ако не загуби главата си и там, 
а слезе с усмивка лека - 
викайте в петте посоки на света: 
Ето човека! 
 

НИЙ МОЖЕ ДА ИМАМЕ… 
 

Ний може да имаме много жени, 
но една ще бъде от начало 
до края ни: 
тази, която не ще ни вини, 
когато от чужда любов сме замаяни. 
Ний може да имаме много жени, 
но една ще бди над живота ни: 
Тази, която ще каже: - Стани! – 
ако клекнем, когато се целят в челото ни. 
Ний може да имаме много жени, 

но една ще ни обича 
истински: 
тази, която ще ни измени, 
щом превърнем в пари мечтите си. 
 

КОГАТО СЕ РАЖДА ПОЕТ 
 

Когато се ражда поет, 
небето разтваря 
вратата си стара 
и бог коленичи на прага смирено – 
защото се ражда нова вселена, 
когато се ражда поет. 
 

Когато се ражда поет, 
палачите грабват 
ръждивите брадви, 
въртят точилата, припяват си радостно – 
палачите няма да бъдат без работа, 
когато се ражда поет. 
 

Когато се ражда поет, 
Сократови черепи 
чупят ковчезите 
и свирят з а р я на пищяли и прешлени – 
за мъртвите иде второ пришествие, 
когато се ражда поет. 
 

Когато се ражда поет, 
камбани в сърцата 
будят децата, 
обличат се празнично, втурват се весело: 
На сватба или на смърт сме калесани? – 
Когато се ражда поет. 
 

Когато се ражда поет, 
само майките плачат, 
забраждат се с здрача, 
вторачват се с ужас в люлката празна – 
за себе си майките нищо не раждат, 
когато се ражда поет. 
 

МОЛИТВА КЪМ АННА 
 

Ела на гроба ми, мини със пръсти 
по буквите на името ми върху кръста, 
постой минута - две, мисли за своето начало 
и ще възкръсна аз с душа и тяло, 
ще бъда жив минута-две, а може ден - 
докато мислиш ти за мен. 
 

1982 
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АВТОБАЛАДА 
 

Стоя самотен на брега и гледам към морето, 
деца край мен минават, гледат ме учудено и питат: 
Старче, кой си ти? Защо стоиш самотен на брега 

 

и гледаш към морето? Отговарям: Аз съм капитанът 
на отплавалия кораб, ей го там – безшумно като сянка 
се отдалечава от брега, ах, беше весело на моя кораб, 

 

пирувахме със амазонките и юнгите, замеряхме се 
с рими и метафори под еротичната луна, деца 
край мен минават, гледат ме учудено и питат: Старче, 

 

кой си ти? Защо стоиш самотен на брега и гледаш 
тъжно към морето? Отговарям: Аз съм капитанът 
на отплавалия кораб, ей го там – лети над хоризонта 

 

сякаш албатрос, о, страшно биваше на моя кораб, 
бурите вилнееха, вълните ни поглъщаха, мълнии над 
нас свистяха, но големите вълнения ме забавляваха, 

 

деца край мен минават, гледат ме учудено и питат: 
Старче, кой си ти? Защо стоиш самотен на брега 
и гледаш мрачно към морето? Отговарям: Аз съм 

 

капитанът на отплавалия кораб, ей го там – потъва 
зад черното въже на хоризонта, само мачтата стърчи 
като удивителна, стихът пред удивителната липсва  

 

отмъкнаха го юнгите, окрадоха ми ненаписаните 
стихове, ограбиха ми спомените, сънищата ми 
плячкосаха и пируват с амазонките, а мене ме 

 

забравиха на този бряг, деца край мен минават, 
гледат ме учудено и питат: Старче, кой си ти? 
Защо стоиш самотен на брега и плачеш? 

 

Аз съм капитанът на отплавалия кораб. 
 

06.08.2021 
 

ЗА ЛИЧНОСТТА  

И ТВОРЧЕСТВОТО 
 

Личността и творчеството му са препле-
тени с личността и творчеството ми. В деня 
на раждането си получих първия си пода-
рък от Стефан Цанев – един дебел бележник 
с черни кожени корици и посвещение: „На 
моята племенница Габриела – да се записва 
всичко, което е казала, измислила и напра-
вила...” Мама водеше този дневник доста 
рехаво, но обичахме да го четем – сядахме 
една до друга, тя го разлистваше и... От из-
писаните страници излизаха цели дни, 
които не помнех, или случки, които ни раз-
смиваха... Искаше ми се белите страници да 
са по-малко – струваше ми се, че някак жи-
вотът се губи, ако не е записан. 

Когато пораснах, започнах да записвам 
всичко, което „съм казала, измислила и нап-
равила” – от тези мои ученически и 
студентски дневници се родиха първият ми 
роман – „Треви под снега” и сборникът с 
есета и стихове „Реши се и ще си свободен”... 
После започнах да пиша направо на компю-
търа, но продължавам да държа около себе 
си бележници с дебели кожени корици, в 
които няма много бели страници. 

 
 

* * *  
Когато бяхме деца, с братовчедка ми Ан-

на играехме на рими и синоними. Чичо 
измисли играта на рими, а мама играта на 
синоними. Обикновено Анна печелеше 
играта с римите, а аз със синонимите – и до 
днес римите не са ми любими, нищо че се 
наричам, а и започнаха да ме наричат „по-
ет“… Защото не римите правят поезията, 
макар още да има спорове по въпроса. 

Ако някой, обаче, си мисли, че Стефан 
Цанев не го бива в римите, защото пише 
поезия в свободен стих – греши, много го 
бива. Тук ще цитирам едно негово стихот-
ворение, което не е много известно, но е 
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много поучително за онези, които пишат и 
обичат поезията: 

 

ОТРАЖЕНИЯ 
 

Предавам се! Загубих сили... 
И влизам – победен и тих – 
във четвъртитите килии 
на кла-си-чес-кия стих. 
 

И ето – примирен и примерен – 
за нечие оскъдно творчество 
аз търся точни сочно рими, 
макар да питам: 
- За какво? 
 

Читателят забравя римите, 
обърква ямба със хорей, 
обърква твойто с мойто име, 
кой – мъртъв е 
и кой – живей... 
 

А не по-зле от вас аз мога 
да дрънкам рими, 
срички да броя, 
въпросите на своята тревога 
в редици 
 /в колко, моля?/ 
   да строя, 
 

да пея за щурци и за светулки, 
да подражавам на кавал, 
да спя до привечер от скука 
и да твърдя, че не съм спал 
от безпокойство за онези, 
които много малко спят 
и не говорят за поезия, 
защото я творят. 

 

Стихотворението е включено в една от 
ранните му стихосбирки –„Хроники“, изд. 
„Български писател“, С., 1965. Дълго я тър-
сих в библиотеката, за да го препиша – 
малка, оръфана книжка, с много семпла 
корица и автограф: „На Надя и Цачо и Габрие-
ла – от чичо Стефан“. 

Върху по-късните му книги се намират и 
по-интересни послания, като:  

„В тези години адски – 
четете ме на сърбохърватски!“ 
Или любимото ми:  
„На брат ми 

и неговите дами – 
изповедта ми!“ 
 

Обичам книгите с автограф – не са без-
лични присъствия, а – приятели. Не знам 
кога започнах да мечтая да пиша автографи. 
Вероятно, било е преди да осъзная, че първо 
трябва да напиша и издам книгите, върху 
които да ги пиша.  

Иска ми се да продължа с темата за ри-
мите, но ще го направя по-нататък в 
изложението. Тук е мястото да вмъкна тема-
та за писането, по-точно – за писането на 
поезия. 

През 2005 г. Стефан Цанев издаде една 
малка книжка, „Ars Poetica“ или „За поети-
ческото изкуство. Най-незабелязаната от 
всичките му книги. Може би защото целева-
та аудитория се оказа недобре преценена. 
Тази книга не е учебник, нито учебно пома-
гало за писане на поезия (както знаем, 
училище за поети няма). Поради което, 
който се мисли за  поет не я чете, защото си 
мисли, че няма какво да научи.  Един казва, 
че е „от Бога създаден такъв“ – да лови бо-
жественото слово и като рупор да го тръби 
сред простосмъртните… Друг казва: „Аз съм 
свободен, правила не спазвам – роден съм да 
ги нарушавам!“ (как ли да нарушиш нещо, 
което не познаваш?!). Трети пък ги спазва 
толкова, че чак се удушава… А който не е 
поет – за какво му е нужно да чете как се 
пише поезия, или пък как се чете и преценя-
ва. През 2005-та аз вече бях издала първата си 
стихосбирка „Догонвам бягащия ден“ и 
сборника с есета и стихове „Реши се и ще си 
свободен“ – сигурно затова автографът вър-
ху книжката гласи: „На Надя и Цачо – правила 
се учат лесно, на свобода не може да ни научи 
никой“. Не съм включена в посланието – 
дали защото е преценил, че вече правила не 
ми трябват, щом съм се научила на свобода?! 

Аз не мислех така – прочетох книгата на 
един дъх и многократно. През годините 
често отново и отново я разлиствам. И тук 
ще споделя онова, което считам най-ценно и 
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полезно за писането и възприемането на 
поезията (oтделно от това кой ти разказва що 
е то поезия – литературен теоретик, или 
един от най-талантливите съвременни пое-
ти). В Ars Poetica то е разделено в три части – 
„За техниката на стиха“, „За поетическия 
език“ и „За мисията на поезията“. 

В първата се говори за ритъм, метрика,  
рими – класически и съвременни и за сти-
хосложения. Във втората – за фонетика, 
синтаксис и метафори. А в последната – чрез 
13 есета се повдигат повече въпроси, откол-
кото отговори се дават по теми, вълнуващи 
всеки творец (и човек) – енергията на поези-
ята; за затъването в тресавището; за играта, 
наречена изкуство; за таланта и за труда; за 
смелостта и за истината; за реалността и за 
оптимизма; за възрастта и за авангарда; за 
славата; за чуждото мнение; за политиката; 
за властта; за свободата; за душата на чове-
ка… 

Позволявам си следващите цитати, за-
щото те са концентриран израз на онова, 
което може да се каже „за личността и твор-
чеството“ му.  

„Ритмичните стъпки, сричковата дължина 
на стиховете, групирането им в строфи, сис-
темата на римуване, видът стихосложение – 
всичко това определя метриката на едно сти-
хотворение.“ 

„Римата, като всяко излишно нещо, трябва 
да бъде съвършена, иначе няма право да съществу-
ва“. 

„Строфата е най-видимият белег за съвър-
шенството на класическата поезия. Еднакъв 
брой на стиховете, еднаква дължина и еднакъв 
ритъм на всеки съответен стих във всяка стро-
фа и еднакво разположение на римите – това е 
безмилостното изискване.“ 

„Тук е мястото да спомена за така нарече-
ните бели стихове – стиховете без рими….. 
Липсата на рими дава свобода, обаче изисква 
компенсацията им с вътрешна музикалност, 
силен ритъм и сгъстена мисъл… Но за това ще 
говорим, когато стигнем до vers libre и до свобод-
ния стих“. 

„Първата основна мярка в мерената реч е 
сричката. Съчетанието на различен брой ударе-
ни и неударени срички образуват ритмичната 
стъпка ….. Втората основна мярка на мерената 
реч е стихът. Обикновено той се пише на един 
ред и се определя от броя на сричките в него, от 
повторението на еднакви ритмични стъпки, от 
съчетанието на различни ритмични фрази 
(думите, които се изговарят на един дъх)– или 
от нищо не се определя. 

Тези четири възможности стоят в основата 
на четирите вида стихосложения – силабическо, 
силабо-тоническо, тоническо и свободен стих.“ 

„Свободният стих не е нов, не е модерен – 
съществувал е той още от времето на древния 
Шумер и Египет…“ 

Vers libre е стихосложение без определен ри-
тъм, без определена дължина на стиховете и без 
рими….. 

Под свободен стих аз разбирам свободното 
използване на всички стихотворни форми, на 
всички поетически и словесни средства…“ 

„Свободният стих е свободен от догми. Сво-
бодният стих е гол – като гола жена: ако е 
красива, дрехите са излишни.“ 

„Свободният стих не се отказва разбойни-
чески от класическия стих – писах аз и тогава, 
през 1962 г., в манифеста си „Защита на свобод-
ния стих“. И тук се крие драматичната 
разлика между можещите и неможещите да 
пишат класически стих. Неможещият да пише 
класически стих никога няма да успее да напише 
истински свободен стих….“ 

„Езикът на поезията са думите. Какво обаче 
са думите?“  

„Всяка дума сама по себе си е мъртва и едноз-
начна, тя оживява и придобива друг смисъл в 
съотношението си с другите думи.“ 

„…думите трябва да придобият лице, сиреч 
– да станат образи. По това езикът на поезията 
се различава от нормалния език…“ 

„Може да усвоите до виртуозност техни-
ката на стиха, може да се научите да 
употребявате майсторски поетическите израз-
ни средства – това ще значи, че можете да 
пишете стихове, но това още не значи, че тези 
стихове са поезия.“ 
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„Да изтръгнеш от думите повече, отколко-
то е прякото им значение – това е всъщност 
целта и силата на метафората“. 

* * *  
А сега – да продължим с римите. 
Една от тях се заби като пирон в главата 

ми отдавна, в онези времена, когато почти 10 
години нищо не бе отпечатано от Стефан 
Цанев, а поезията му се разпространяваше 
на магнетофонни записи... Търся стихотво-
рението написано, за да го цитирам, но не 
мога да го намеря и ще перифразирам, за-
щото тази рима определи живота ми – 
„Циклотрон – как искам поне с един електрон от 
окото си да надникна...” Поисках – как поис-
ках, поне с един електрон от окото си да 
надникна в света на високите енергии на 
микрочастиците, който лежи в основата на 
всичко и който определя представите ни за 
света, за живота, за произхода и развитието 
на Вселената... Този стих ме накара да изуча-
вам структурата на материята и веществото, 
той ме тласна към точните науки, към хими-
ята и първата ми професия...  

И едно стихотворение... 
 

АЗ СЕ ВРЪЩАМ НАЗАД, 69 ГОДИ-
НИ НАЗАД - 

 

Швейцария, Берн, влизам в бюрото за патенти и 
питам: 
- Тук ли е експерта 3-та категория Алберт Айнщайн? 
Извинете, че ви създавам главоболие –  
изобретих перпетуум мобиле! 
- Така ли, казва, колега? 
Аз пък открих формулата на вечното  
движение –  
перпетуум мобивето на вселенния кръговрат: 
Е=mc2. 
Което ще рече,  
че: енергията на всяко вещество е равна 
на масата му, умножена по квадрата 
от скоростта на светлината. 
От което следва, че всеки грам вещество крие в себе 
си 2000  
милиарда пъти повече енергия  
от енергията, която отделя 
същия грам при пълното си изгаряне. 

/Оказва се – малко е да гориш, Яворов!/ 
Маститите физици, начело със знаменития Рьонтген, 
 трошат от смях епруветките в своите 
добре обзаведени лаборатории: 
- Фантасмагории! 
 

Има бог и Нютон. Колкото по-тежък е юмрукът 
 и колкото по-бързо се движи към твоята 
челюст, 
толкова повече зъби  
 ще ти бъдат избити - 
това го знаят всички бити. 
 

Вечен закон! 
Ний сме реалисти, материалисти, ние сме трезви, 
разумни 
 логични – физици, 
а не лирици –  
лигави и мъжествено знаем, 
че сме риби, хванати на законите в здравата 
мрежа! 
 

Айнщайн свири на цигулката си върху кривия покрив 
на планетата 
и се смее срещу звездите: 
Да, според всички закони е невъзможно, но идва 
един невежа,  
който не знае 
срещу законите рита... 
И прави откритие! 
 

РS 
Вие ми приличате на коне,  
които разчитат само на своята механична  
сила, обявявайки я за единица мярка на силата. 
 

Защо търсите енергията само отвън - потърсете я 
вътре:  
вътре 
във веществото 
вътре в атома, 
 вътре в ядрото! 
 

Из „Хроники“, изд. „Български писател“, С., 1965. 
 

През същата тази 1965 г., издателство 
„Наука и изкуство“ публикува авторската 
книга на Айнщайн „Теория на относител-
ността – популярно изложение“. И тя с доста 
семпла корица – един ръбест кръг и една 
изкривена около него отсечка… Доста късно 
схванах, че това е стилизирана илюстрация 
на прословутото потвърждение на Общата 
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теория – наблюдаваното отклонение на 
светлинен лъч, предизвикано от гравитаци-
ята на Слънцето. Прочетох я рано, толкова 
рано, че не ми се стори странна и противо-
речаща на ежедневния опит (явно, опит още 
ми е липсвал). Да кажа, че остави „дълбок 
отпечатък върху съзнанието ми“ е малко. 
Нищо не може да се сравни с това да четеш 
автентичните думи на Айнщайн, с които 
обяснява фундаменталните сили и взаимо-
действия, които ни заобикалят. Започнах да 
съизмервам всичко с Айнщайн…  

И всичко изглеждаше дребно и незначи-
телно. Всичко изглеждаше вече направено.. 
А Айнщайн зае мястото на „Бог и Нютон“… 

Баща ми се грижеше да не си създавам 
кумири – вероятно, защото той беше първи-
ят и положи доста труд, за да се 
саморазвенчае. Един ден простичко ми каза: 
„И Айнщайн е човек, и той е грешал“. Тога-
ва ми разказа за космологичната константа – 
изобщо не се впечатлих. Тогава ме атакува 
по друг начин: „Знаеш ли, - казва – че моят 
учител по физика в гимназията, и на чичо 
ти, е бил студент на Айнщайн?“ Е, това вече 
свърши работа, приземи кумира ми. Но 
направи и нещо друго – и до ден днешен се 
чувствам духовен внук на Айнщайн. 

Искам или не искам, теоретичната фи-
зика е част от същината ми и стана такава и 
чрез цитираното по-горе стихотворение, и 
чрез общата относителност, прочетена „от 
първа ръка“.  

Въпросите без отговор, онези – за произ-
хода на живота и Вселената, за структурата и 
еволюцията на материята, за липсващите 
измерения, за онова, което е „отвъд“ са част 
и от моята поезия.  

Но, освен тези въпроси, на които отгово-
рът търсим чрез науката, философията или 
религията, съществуват и други, които често 
също са без отговор, но отговорът трябва да 
търсим в себе си и онова, което наричаме 
съвест. 

С цялото си творчество, Стефан Цанев 
търси тези отговори и когато ги намери, 
представя ги чрез думи: поезия, публицис-
тика, драми… Дори в „Български хроники“, 
изтъкана върху фактологията, авторовият 
глас звучи високо и чисто (вероятно затова 
книгата е толкова четена, за разлика от 
учебниците и монографиите по история). 

Интервютата със Стефан Цанев, излъче-
ни в ефир, или публикувани в пресата, се 
превърнаха в отправна точка в системата ни 
за ориентиране в ставащото около нас. 

Хулен и обичан (понякога прекалено) 
той дълго бе поетът – мерило за честност.  

Чрез поезията му първо открих науката; 
едва по-късно станах чувствителна към бун-
та срещу статуквото в обществото… бунта 
срещу тоталитарната власт. Във всеки ред на 
неговата поезия могат да се разчетат кодове-
те на конфликта със съществуващите 
порядки и воля за съхраняване на личната 
свобода. И може би най-яркият пример са 
тези няколко реда: 

 

АЗ ПИТАМ 
 

Аз питам: 
когато сеете страх‚ 
за да пожънете преданост – това не е ли фашизъм? 
Аз питам: 
когато превръщате истината 
в продажна метреса – това не е ли фашизъм? 
Аз питам: 
когато от думичката „свобода“ 
се чува само да-да-да! – това не е ли фашизъм? 
Аз питам: 
когато върху своите лъжи слагате 
маската на всеобща мечта – това не е ли фашизъм? 
Аз питам не само онези‚ 
които го вършат‚ но и тези‚ които мълчат! 
 

1972 
 

Десет години след написването им, дока-
то четях „Фашизмът“ на Желю Желев, те 
още ярко звучаха в главата ми. И, без да 
питам, получих отговори (може би повече, 
отколкото исках) – идеите се разпространя-
ват по-ефективно чрез поезия, отколкото 
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чрез  научни публикации; веднъж родени, 
идеите променят света… идва момент, в 
който идеите умират… и мъртвите идеи 
могат да служат на мръсните цели… 

 

БАЛАДА ЗА СИНЯТА ПТИЦА 
 

Късно, 
бе есента на века, 
внезапно, 
като минзухар изпод земята 
излетя 
синята птица! 
 

Издигна се над нас 
високо, 
високо – 
 навъзбог! 
Отдолу 
ние я гледахме 
замаяни. 
Тя ни привличаше, 
като възкресение. 
Размахахме ръка 
и аха-аха – 
започнахме да се отлепяме от земята, 
от бита, от страха. 
Преодолявайки робската гравитация 
полетяхме над нея! 
 

Ний бяхме свободни! 
Ний бяхме свободни! 
 

Над нас птицата пееще – 
синята птица! 
Синя като небето, 
синя като смъртта. 
И ние летяхме след нея: 
все по-високо! 
Все по-високо! 
 

*** 
Но, о, Боже! 
Защо замлъкна синята птица? 
Защо песента й  
се превърна в грачене? 
Защо размахва 
все по-тежко крилете си? 
Описва 
все по-унили кръгове 
и слиза 
все по-ниско 

все по-ниско… 
 

/И ние след нея: 
все по-ниско, 
все-ниско…/ 
 

Накрая синята птица 
падна на земята 
като прилеп, 
подмамен от камък. 
 

/И ние – след нея./ 
 

Когато се свестихме, 
повдигнахме 
мъртвите й криле: 
под тях 
гъмжеше от кърлежи. 
 

Те продължаваха  
да смучат  
последните й капки кръв 
и се надвикваха: 
- Аз съм синята птица! 
- Аз съм синята птица! 
 

Народът безмълствува… 
 

Из „Птици“, изд. „Жанет-45“, Пл., 2005 г. 
 

Стихотворението е предпоследно в сти-
хосбирката „Птици“, издадена през 2005 г. 
Не бях съгласна. Нито за това, че птицата е 
паднала, нито за кърлежите под крилете й… 
Не всички, които крещяха „Аз съм синята 
птица“ бяха кърлежи… Не всички, и не 
тогава… 

Но синята птица все пак умря. 
И е жалко, че днес кърлежите, които се 

впиват в мъртвото й тяло се опитват да раз-
махват препарираните й крила и – 
държейки се за тях да продължат маскарада 
на демокрация.  

Жалко е, че като общество позволяваме 
това да се случва. 

И е тъжно, много тъжно е, когато видим 
как, рано или късно, всеки се поддава на 
манипулации и заплахи, всеки се продава… 
или се предава. И е отчайващо, когато осъз-
наем, че, рано или късно, това може да се 
случи и с нас. 
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ГОСТУВА НИ 
 

ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ 
 

ПОЕТЪТ-ПРЕВОДАЧ  
ПРЕДСТАВЯ: ПОРТУГАЛСКИ 

ПОЕТИ И БЪЛГАРИЯ 
 
СИДОНИЯ ПОЖАРЛИЕВА 
 
Имаме намерение да представим на чи-

тателската публика поредица португалски 
поети, приятели на България и на авторката 
– преводачка. Някои са участници в Между-
народните писателски срещи (1970-1990) в 
София. Двама от тях са кандидати за Нобе-
лови награди за Португалия: Фернанду 
НАМОРА и Антониу Рамуш РОЗА. А Ежи-
ту ГОНСАЛВЕШ е поет-преводач на 
български поети и така е представен; Кази-
миру де БРИТУ е свързан с България, дори и 
сега. 

Втората част са от по-младото поколение: 
Жузе Мануел МЕНДЕШ, председател на 
Португалската асоциация на писателите, 
преведе и помести в португалската преса 
български съвременни поети. Нуну ЖУ-
ДИС, професор, значителен културен деец, 
беше гост в България. И Жузе Жорж ЛЕТ-
РИЯ – председател на Португалското 
дружество на авторите. Поканен, но не успя 
да дойде. Талантливи автори. 

А има още много, които заслужават 
опознаване. Представените тук поети и 
писатели, някои от тях критици, издатели, 
преводачи, са сред най-авторитетните, с 
национална и международна известност. 

Трябва да се отбележи тяхна обща черта 
– принадлежността им, както мнозина дру-
ги, към литературното течение нео-
реализъм. Но докато Фернанду Намора е 

сред създателите от първата му фаза (1939-
40), Ежиту Гонсалвеш е представител на 
втората (1950), „Поколението на Съпротива-
та” и колониалната война. Но той търпи 
влияние и на другите литературни течения, 
както впрочем и до днес се случва с порту-
галските писатели. А Жузе М. Мендеш е 
представител на третата фаза на неореализ-
ма (1970-80), както и Жузе Ж. Летрия. 

Друга обща черта на всички е нетърпи-
мостта им към подтисничество и социална 
несправедливост, (затова мнозина от тях 
бяха емигранти в европейски държави по 
време на фашизма), а в литературата – при-
мерно отказ от римуваната поезия, която в 
Португалия се счита за остаряла форма, с 
малки изключения при някои поети. Също-
то се отнася и при превода на чуждата 
поезия, дори в оригинал да е римувана. 

За отбелязване е още една обща черта – 
всички са повлияни от течението „модерни-
зъм”, особено по отношение на формата: в 
правописа – писане без или с оскъдна пунк-
туация, с главни или само с малки букви в 
началото на реда, чести анжамбмани (пре-
насяне…), както още при Ежиту Гонсалвеш., 
при Антониу Р. Роза и т. н. Всичко това са 
елементи на „поток на съзнанието”, харак-
терен белег на това течение. То ясно 
проличава по-късно при Жузе М. Мендеш. 
А преводачката обикновено се съобразява с 
начина на писане на автора 

 

1. ФЕРНАНДУ НАМОРА  

1919-1989 
 

ИЗСТРАДАНО ИЗВИСЯВАНЕ                 
 

Роден е в село Кондейша, Северна Пор-
тугалия. Завършва медицина в град 
Куимбра. Студентски бунтар, като лекар, 
обикалял села и градове, влюбен в професи-
ята си и в литературата. Още като студент, с 
група приятели – съмишленици създават 
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прогресивното литературно течение – нео-
реализъм, назовано така, за да се отличава от 
класическия неореализъм на 19-ти век. По-
късно Ф. Намора се влияе и от други лите-
ратурни течения, но остава верен на 
хуманизма и съпричастността към съдбата 
на обикновените хора. 

В оня кипящ младежки период, той става 
„кръстник” на поредицата „Нов песенник”, 
която започва с неговата поетична кни-
га „Земя“, 1941. Фернанду бе човек с богата 
душевност, но стеснителен, деликатен. Ала, 
изключителен приятел, когато го опознаеш 
отблизо. Бяхме заедно много пъти и в Бълга-
рия, и в Португалия, между годините 1977- 
87. Той бе много отговорен в обществените 
си задължения. И все пак, професионалният 
му дълг стоеше по-високо от всичко друго. 

Ето един пример. Във връзка с излязлата 
тогава наскоро на български голямата му 
луксозна книга, в 2 тома, „Богове и демони 
на медицината“ (1983-84), в превод на С. 
Пожарлиева и нейна колега лекар, имахме 
среща с професор д-р Апостолов и негови 
студенти. Но, преди да тръгна към хотела, за 
да го отведа, си контузих зле ръката. Докато 
стигна, ръката ми се поду. Пренебрегвайки 
часа на срещата, Фернанду лично намаза 
ръката ми и я превърза. После се обадихме 
на професора с извинение за закъснението. 

Срещата мина чудесно. Студентите за-
даваха въпроси и със светнали очи от 
благодарност и уважение приемаха мъдрите 
отговори. Помолиха го да се застъпи пред 
издателството да направят допечатка на 
книгите, защото ги ползваха като учебно 
помагало. Те обхващаха романизирани 
биографии на лекари – учени от Хипократ 
до съвременността ни. Наистина, на следния 
ден Фернанду Намора изпълни молбата им. 

Пазя и други случки в паметта си, които 
говорят за отзивчивостта и вярното приятел-
ство на Фернанду.  

Примерно, запознанството ми, с негова 
помощ, с най-близкия му приятел Жоржи 
Амаду и съпругата му Зелия Гатай, също 
писателка и верен другар в трънливи му 
път. С тях останахме приятели докрай.  

А приятелството между семействата ни с 
Фернанду и Зита, неговата съпруга, е още 
живо чрез дъщеря му Маргарида, дори и 
след кончината на родителите й, както и на 
моя съпруг. Особено ни сближи общата ни 
любов и уважение към нежния, меланхоли-
чен български поет Димчо Дебелянов, на 
когото отдавна семейството ми бе отделило 
кът в нашата библиотека. А Фернанду, след 
посещение на родната му къща с паметника 
на майката му, написа прекрасни редове във 
великолепната си, мъдра философска кни-
га „Дневник без дата“, година преди да си 
отиде от този свят, излязла у нас 2003 г. (пре-
ведена от С. Пожарлиева, която още от 1978 
г. бе работила по превода на осем негови 
книги или части от тях – поезия и проза – 
публикувала и много отделни неща в печа-
та). 

Фернанду Намора е световно известен 
талантлив поет и писател, художник, участ-
вал в самостоятелни и колективни изложби, 
учен, член на Португалската академия на 
науките и на чужди академии, общественик. 
Познат е с 30 авторски книги, някои от които 
филмирани, превеждан на 30 езика. У нас са 
преведени 10-тина. Получавал е много на-
ционални и международни награди за 
своята литературна и друга дейност, в това 
число и български. 

Като творец трагик, той е изживял епоха-
та на фашизма, времето на войната, 
радостта от „Революцията на карамфилите” 
и разочарованието от краха й. Отиде си с 
огорченията, болен от рак. Но пък остави 
вълнуващи произведения, дълбоко човечни, 
философски, с визионерски поглед към 
бъдното. Такава е и модерната му поезия, 
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частица от която е подбрана тук. Поезия – 
вик, поезия – светъл трепет от надежда! 

                           
ЗЕМЯ -6  
 

Откъде ли пристигна, момиче, ти смугло и тъжно, 
с тъмен шал на косите безцветни, 
с виолетови устни, измръзнали от студ? 
- На хълма духа вятърът луд... 
Зърно по зърно, наклонен над зрялата маслина, 
обрулена от човека и падналата зима – 
дъждът си вали по урвите, влачейки камъни  
                                скални, зърно и всичко... 
Далечно момиче,  
кого ще си спомниш във жалните песни, 
които вятърът носи, кажи ми накъде? 
(След прибраната реколта, вече никой  
за тебе не ще узнае: същество похабено, забравено.) 
Остави: аз ще те видя в полето, на оризовата нива,  
                                              в трескавия студ, 
при плевене, в гроздобери, по жътва и в ада 
                                                     на фабриките. 
Ще те видя с безцветни коси, все тъй смугло и тъжно, 
към море или хребет в носталгия,  
родена в зениците на твоите очи, оазис на тяло 
използвано.  
Сега е зима, маслината стене в тръстикови съдове, 
стене и изтича, подобно на извора златен, в отсъст-
вия и с пот, 
към морето, тъй тъмно, в погледа твой, 
бичуван от клони и ветрове... 
 

Из първата поетична книга на Ф.Н.  „ЗЕМЯ”,  
(1938) 
 

СЪЗВУЧИЯ 
 

Розови устни – 
любов невежа. 
 

Устни трънливи – 
любов безумна. 
 

Устни черничеви – 
любов като вино. 
 

Устни солени – 
парлива ревност. 
 

Устни безсилни – 
любов пресушена. 

ПАЯКЪТ 
 

тъче ли 
тъче 
задъхано 
своята паяжина на недоверие 
 

тъче ли  
тъче 
тревога обгърнала  
крехкия пясъчен стрък 
 

тъче ли 
тъче 
противно безсъние  
с привкус на кисело вино 
 

тъче ли  
тъче 
неприятно изригване  
в кошмара на птиците 
 

тъче ли  
тъче 
зеници на кукумявки  
по клони със сухи листа 
 

тъче и смъртта  
тъче и живота 
подобен на каменна статуя  
с очите изтръгнати 
 

УТРЕ 
 

Да, утре ще бъде и първата среща  
в Април, отбелязан  
в извънредния календар.  
Не е от значение отде ний дойдохме,  
а само задружното чудо,  
макар че го сринаха червеи  
в зърната, които на никакво място  
с нищо не дават те плод.  
В затвора е тази огромна верига,  
за чието наличие търсят оправдание.  
Страхът и срамът  
са ни пречка в нощта, за да спим  
като статуи златни. 
 

Ако някой със поглед през рамо  
чертае ти кръг непреодолим,  
сграби ти тромпета забравен,  
надуй го да екне  
високо, високо, да, много високо  
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в запалени бъдни зеници. 
 

РАЗСЪМВАНЕ 
 

Утрини покълват  
с будната роса. 
 

Тихичко запърхват  
птичите крила,  
чак ги заболява  
пъпките в мъзгата. 
 

Кой звънти във зрака на  
утринна молитва?  
Кой сред небесата  
търси кораби нечакани? 
 

Детските гласчета,  
там деца се смеят,  
ветровете пеят. 
 

ЖИВОТЪТ 
 

Животът, животът  
е ято от птици,  
крилете загубили,  
по навик летят:  
звезди без очи,  
които кръжат  
над къщя лунатици. 
 

Животът, животът:  
последна лъжа 
се разголва в усмивка стипчива. 
 

Животът, животът:  
аз вече не познавам  
и неговата маска,  
аз вече не познавам  
и неговата истина – 
неясни огньове  
в угаснал карнавал. 

 

Из антологията „ВЪЖДЕЛЕНИЯ“, 1995, ИК „5 
Плюс”, София с  подбор и превод на български от 
Сидония Пожарлиева 

 

НИКОГА ЧОВЕК НЕ СЕ ЗАВРЪЩА НА НЯ-

КОЕ МЯСТО 
 

Не знам дали аз или някой друг написа, 
на времето си някъде, този израз, който мъг-
лявата памет направи анонимен. По някое 

време, нашето познание става познание на 
мнозина и думите, които го изразяват, вече 
не могат да си припишат изключителна 
употреба. 

Никога човек не се завръща на някое 
място. Увереността в това, въпреки всичко, 
не препятства нарастващото очарование от 
ЗАВРЪЩАНЕТО… 

…Почувствах суровата истина на тези 
обикновени разсъждения премного пъти – и 
особено един ден, когато посетих дома на 
един поет, в едно българско селище. Набли-
зо се намираше възхитителната скулптура 
на майката, очакваща завръщането на сина 
си, затрит там далече в такъв лъжовен живот. 

Едно обкръжение, една скулптура, един 
скут, един израз, които проникнаха в нас чак 
до дълбоката ни същност. Бях пленник на 
съзерцанието и на мястото. Тя не беше 
МАЙКАТА на Димчо Дебелянов – беше 
моята майка. Бе на нас двамата. Бе на всички 
тези, които тук изпитваха същата носталгия, 
същото вълнение. 

Румяна, моята непрежалима приятелка, 
ни преведе стиховете, в които той, поетът, 
меланхолично говори за: 

 

О, скрити вопли на печален странник, 
напразно спомнил майка и родина! 
 

този странник, който никога не е преста-
нал да таи в очите си образа на един майчин 
пристан, който може би ще види отново или 
ще провиди един ден, 

 

когато вечерта смирено гасне 
и тихи пазви тиха нощ разгръща 
да приласкае скръбни и нещастни. 
 

Поетът гостенин очакван, радост пла-
ха…, но той самият вече толкова илюзорен, 
що се отнася до завръщането му, прислона, 
зова му. И когато всичко вече се губи, трябва 
да се предполага, че има още едно последно 
нещо за губене. 

 

Помниш ли, помниш ли в тихия двор 
шъпот и смях в белоцветните вишни? 
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Ах, не пробуждайте светлия хор, 
хорът на ангели в дните предишни — 
аз съм заключеник в мрачен затвор, 
жалби далечни и спомени лишни, 
сън е бил, сън е бил тихия двор, 
сън са били белоцветните вишни! 
 

Но един сън, повтарям, който не иска да 
изчезне. 

 

Из кн. „ДНЕВНИК БЕЗ ДАТА“, ИК „5 Плюс“, София 
2003 

 

2.  ЕЖИТУ ГОНСАЛВЕШ  

(1920-2001) 
 

БУНТОВЕН ДУХ 
     
Роден е в Матузинюш, Северна Порту-

галия. Учи и живее до края си в град Порту, 
който със стъпаловидността си прилича на 
град Велико Търново. Бил е чиновник, за-
нимавал се с търговска и рекламна дейност, 
но най-вече е известен като поет и преводач, 
ръководил литературни списания и изда-
телства.  

Покрай многобройните си пътувания по 
света, успява да напише и издаде 26 авторски 
и 12 преводни книги. Развива и богата наци-
онална и международна дейност в различни 
организации.  

Превежда латиноамериканска и... бъл-
гарска поезия. Превежда и издава 
„Стихотворения – Никола Вапцаров“ 
(1980), в неговото издателство Limiar /Праг. 
Начало. Един чиновник, но поет, пише за 
звездоброеца над Фамагуста, тръгнал по 
поетическите моряшки пътища към оня 
благороден саможертвен завършек, който 
въпреки историческите превратности  ще 
остане в душите на българите, а и на порту-
галците чрез Ежиту. А през 1982 г., пак в 
Limiar, издаде книгата „Четирима револю-
ционни български поети – Ботев, 
Смирненски, Гео Милев и Вапцаров“. Панте-

онът на българските поети борци се обогати 
от приятели.  

Няколко години работихме с бъдещата 
професор Маргарита  Дренска върху риму-
вания вариант на книгата, както е в 
оригинал, но Ежиту не го възприе, спазвай-
ки постулатите, установени в Португалия. 
Все пак се радвах, че такава книга се появи в 
родината му. И той написа на подарения ми 
екземпляр: „Para a Sidónia, velha Amiga, a 
quem este livro deve muito, com o abraço do 
Egito... / На Сидония, стара приятелка, на 
която тази книга дължи много, с прегръдка 
от Ежиту” 

Заради тази важна своя дейност Ежиту 
Гонсалвеш получи у нас Международна 
награда „Вапцаров” (1984). А по-късно той 
издаде 3 книги с творби, някои посветени на 
страната ни: „Посвещение“ (1989), „Махало-
то на чувствата“ (1991), „И все пак се 
върти“ (1995). Ние съответно се отблагода-
рихме с публикуване на антологии на 
негови стихове: „Цената на думите“ (1986) –
българско заглавие на книгата му „Полити-
чески стихове“. В поредицата от луксозни 
антологии, в годината на негова кончина, се 
появи „Далечен полет“ (2001, двуезична) с 
посветените от Ежиту стихове на България 
(подбор и превод С. Пожарлиева). Последен 
израз на любовта му към родината ни, която 
много обикна, посещавайки я многократно. 
И последен, тогава, израз на взаимното ни 
уважение и благодарност! 

Представените тук стихотворения са от 
посочените по-горе книги. 

 
стихове 
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ELISABETA – ЕЛИСАВЕТA 
 

Стоях до нея отстрани случайно и 
видях да ми дарява своята усмивка блага, 
сякаш отгадаваше, че бях аз португалец новоосвободен. 
Тя имаше очи красиви и спокойни бръчки 
на жена, която смело моделирала бе своя си живот 
в един свят труден, агресивен. По-късно ми 
предложи своя книга със стихове, 
аз долових веднага, че вероятно са добри 
макар и непозната да ми беше кирилицата. Подписа: 
София, юни 1977 – Елисавета Багряна. 
 

*** 
Във облаци ли губи се усмивката или 
се преобразува? Навярно в дъжд 
или трептене 
дълбоко в нивите засети, нота 
най-висока в светлината на водите. 
В небето ниско, 
усмивката ще бъде собственият облак, 
акорд разтърсващ 
повърхността на чаша. Внушение, 
което се отразява в твоето лице, кратка 
тръпка 
с дървета във основата. 

 

5.7.84 
 

CATEDRAL de ALEXANDRE NEVSKI – 
КАТЕДРАЛA „АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ“ 

 

Огромният кораб е бил построен за смирение на вярващите, 
да ги остави смутени сред чудото – 
величието на Бога. 
От местата високи очите на светците ни разгадават. 
Очите загадъчни, взрени от иконите, които 
изпълват стените на криптата-музей. 
Стените възпират шума от света, автомобилните клаксони, 
мудни разисквания във Парламента, 
апарати на туристи, приседнали долу в краката 
на мраморните лъвове, пазещи градината. 
Отецът провежда неделната служба с внушителна тържественост. 
Прилича на актьор от сцената на театър „Иван Вазов“. 
Напомня на Рожериу Паулу. От високия амвон се 
извисява като Пантократор. 
Аз мисля, че той ни подканва любов да отдаваме на ближния, 
това вече го правя, без да се нуждая от по-голям 
подтик, от друга причина освен чистата радост, 
превърнала тялото в амфора, която побира 
цялата музика на ангелите. 
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Високите свещници пръскат светлината, разтапяйки восъка 
на фините свещи, удължени подобно цигари. Купува тя 
три свещи. Следвам ѝ примера, помагам в запалването. 
И двамата го правим със тайно намерение, с поглед 
усилващ съпричастието. Отстъпваме от символите: 
един католик и една лютеранка, двамата – атеисти, 
за повече слава на Всевишния. Детските вярвания 
всъщност са самонадеяност пленителна, неугасима. 

 

София, 8.7.84 
 

RECITAL EM VARNA – 
РЕЦИТАЛ ВЪВ ВАРНА 

 

В течение на три дни поетите се следваха в руините 
на римските терми, 
издигаха глас да споделят своя текст поетичен 
под бързия полет на чайки, 
говореха в стих за своите страсти, тежнения, 
жестоката гибел, 
един англичанин единствен ни чете за Гърция… 
Римляните идвали тук да се поизпотят, 
Петроний би мечтал да опознае Орфей, роден близо, 
на юг, тук във Тракия, 
където се върнал след свойта авантюра спелеоложка, 
измъчван от Фуриите, 
по причини, каквито Кокто не обясни съвсем ясно 
във своя си филм. Размислям за всичко това, докато 
зракът слънчев облива тук партера, довежда 
в очите ми лицето любимо 
на Марлене: лице, което би могло 
да ме води в ада, без да гледа в миналото. 
Всъщност не ми е непознат този ад: аз вече 
го имах навремето – дяволът даваше смисъла. 

 

6.80 / 2.88 
 

*** 
Мълчанието дълбоко на цветята 
е място на пълно отсъствие. То е безплътната рамка 
за полета на птиците, трепкаща нишка 
от лека мъгла, 
която едва ли разкрива каквото потулва. 
Аз плувам из разни литератури, мляко 
разлято, танцувам 
в загубени мигове, следвам сред музика 
цвят, изрисуван от вятъра. Бризът 
е неуловим и тихо докосва 
сърцето ми. Формите утринни още са бегли, 
дърветата още не ръфат 
от мрака. А Черно море вече 
хвърля медузите свои из пяната водна 
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на плажа. Оглеждам от моя балкон 
хоризонта: задава се ден, без изненади е, 
ден като другите. Липсва ми 
само мечта, една перка готова 
води да раздвижи. Свидетел 
способен да вае пред мен неизбежното. 

 

Варна, 8.6.86 
 

PLISKA – ПЛИСКA 
 

Какво ли ще правя с тези камъни? Тука е                
минала древна История, дворци е съборила 
както и крепости, но позволила е 
редки колони да стигнат до нас, 
за да свидетелстват. Основи 
наравно със земята (наредени          
от археолозите, реставрирани) са 
памет за царството, с трайната 
гордост на хана, неочаквал 
погром от страна на Никифор. Отмъщение 
на византиец над варварин. Той е 
отнесъл със себе си огън, грабежи и собствени              
кърви при свойто фатално отстъпление. 
Виждам IХ-тия век посред тези останки, 
тези камъни, гдето затворена 
книгата бе на града, несъвзел се никога вече. 
Какво да се прави с Историята, с нейната 
скрита далеч светлина, която случайно 
пулсира все още? И тъй, съзерцавам 
наоколо всичко, което живее: дом, прислон и 
цветна леха, и помпа, цветя екзотични, 
които пазачът отглежда с любов. 
А те сякаш пренесени са на 
туй място, което ни привлича, понеже е изчезнало. 
Вече не търся да зная аз повече: но 
гидът разказва, оставям и преводът да си тече, 
гласът на Румяна да чезне във зрака на 
утрото. По-късно ще препрочитам за 
кървава драма – онази авантюра смертелна 
на Василевса; ще чувствам на хоризонта 
галопа стремителен на Крумовите 
конници. Завихрят те вятър, какъвто усещам 
при напора див над цветята. Той сякаш не знае за 
разните форми на обич. Очаквам аз тихо и 
нощния преход. Ще спя надалече 
с рева на вълните. Че може би 
те ще успеят единствено да ми разкрият 
великия смисъл на майка-История, данта 
на времето, сграбчило утрото, 
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за да се изплъзне от гибелта. 
 

7.6.86 
 

BANSKO – БАНСКО 
 

Преди началото на 
церемонията 
се хранихме със капамà и Таня 
лакомо ядеше: капамата в Банско 
бе за нея 
връщане към детството ѝ. 
Пирин със своите високи снегове 
се извисяваше над селището, 
както завладяваше историята. А Никола 
тук се бе родил 
и навярно капама бе ял, 
местно блюдо, 
и бе късал еделвайс – 
туй рядко цвете, забранено, което днеска 
домакинята ми подари, 
то масата ни украси, 
и щях да го запазя между моите книги български. 
Площадът беше пълен с хора, 
поставих стръкче гладиоли жълти 
върху купа цветя, 
които вече се намираха на статуята 
на разстреляния поет. 
На свой ред посветих слова 
на сбралото се множество, 
които Таня му преведе, 
а аз се опитах да кажа думи, 
сякаш имаха 
вкуса понятен на тази капамà, 
та Таня да ги предаде така, 
че да достигнат бронза на поетовата статуя. 
Под ръкоплясканията си въобразих, 
че капамата всички нас ни свързва 
и еделвайс един ни коронясва. 
Помислих си, че срещайки такова съпричастие, 
това е хитрост някаква, в която лесно 
се попада. Понякога 
поетът не устоява 
дори, когато разбира, че поднесеното 
ще е далеч от този вкус 
незабравим 
на капамà от Банско. 

 

8.8.91 
Из двуезичната антология „ДАЛЕЧЕН ПОЛЕТ – VOO LONGINQUO“, 2001, ИК„5Плюс”луксозна 

поредица „Португалска поезия”, подбор, въведения, превод – Сидония Пожарлиева 
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3. АНТОНИУ РАМУШ РОЗА  

(1924-2013) 
 

ЗВЕЗДА ОТ „СЪЗВЕЗДИЯТА” 
 
Една от крупните португалски литера-

турни личности на ХХ век. Изтъкнат поет-
визионер, писател, критик, есеист. Роден е в 
град Фару, Южна Португалия. Завършва 
романска филология. Има скромен живот 
на чиновник и преподавател, изучаващ 
езици, превежда от/на тях, навлиза в лите-
ратурните среди, дори е директор на 
литературни списания. Чете много, облъх-
нат от световната философия и литература. 
Още млад, не остава чужд на социални и 
политически формации  като „Младежко 
движение за демократично единство“. Из-
питвал е доста трудности в живота си по 
време на фашизма. 

Поет – философ, земен и по-късно езоте-
ричен. В кипежа на литературните течения, 
той се влияе от тях, но има свой поглед върху 
литературата, дори и върху философията. 
Петдесет години той е ежедневен труженик, 
създал около 100 литературни произведения 
– поезия, теория и критика за португалски и 
световни творци. Съставител е на голям 
брой антологии, авторски и преводни. Пре-
веждан е на много световни езици.         

Антониу Р. Роза е известен в България  с 
превода на Георги Мицков в две антологии, 
едната – заедно  с други трима известни 
португалски поети и другата със стихове на 
разглеждания автор (от 1996 и 1999). Както и 
с голяма антология, ИК „Пламък”, 2006, в 
съставителство, авторство и превод главно на 
Сидония Пожарлиева и колектив, посветена 
на Португалската поезия и проза ХХ-ХХI век 
и друга с въведения и превод на стихове от 
важните книги на А. Р. Роза „Въображение 
за реалното,“ 2007 – двуезична. Заглавието е 
внушено от самия него. Преводачката е 

публикувала многократно негови отделни 
неща в печата. Така се създава и утвърждава 
приятелството с Антониу и съпругата му 
Агрипина, също поет, което продължава с 
кореспонденция и до днес, след смъртта му. 

Тя е била първият критик на новонапи-
саните му творби. Между тях двамата 
винаги е имало обич и хармония. Ето ня-
колко думи, изразени заедно по повод на 
моя излязла книга, 2008: „СВЕТЛИНАТА е 
възможна.  Може би сме малцина с тази 
вяра, но какво са Поезията, Изкуството, 
Приятелството, ако не форми на свързване 
със Светлината и Красотата...?! Навярно ще 
дойде Ден, в който цялата Светлина ще 
възтържествува над толкова мрак?!”  Може 
би тези думи пък ми дадоха подтик за загла-
вието на последната ми авторска 
антологична книга... 

Творчеството на А. Р. Роза е богато, раз-
нообразно, силно метафорично, 
дискурсивно, с основни теми: Родината и 
Земята, Времето и Човекът, Всемирът и 
Светлината. Въпреки трудностите, Антониу 
Р. Роза е свободолюбив, слънчев човек, с 
висок поглед към космичния необят, каквато 
е и Агрипина. (Това е силната ни допирна 
точка в нашето приятелство.) Това е видно от 
някои заглавия на неговите книги: „Аз съм 
жив и пиша слънце“, 1966, „Точното неиз-
вестно“, 1982, „Суверенна Родина“, 1999, 
„Зараждане и Съзвездия“, 2005-2006 и други, 
или от критичните му книги „Поезия, сво-
бодна свобода“, 1962, „Съвременната поезия 
и въпросът за реалното“, 1970-1980...  

Антониу Рамуш Роза е заслужено оце-
нен в Португалия и в света. Получавал е 
много награди за своя упорит житейски 
труд. И той като звезда от съзвездието на 
най-добрите португалски поети винаги ще 
свети на поетичния небосклон на една стра-
на, наречена като нашата „страна на поети”. 
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1.   

DE ESTOU VIVO E ESCREVO SOL, 1966 

ОТ КН. „АЗ СЪМ ЖИВ И ПИША СЛЪНЦЕ” 
 

Estou vivo e escrevo sol 
Аз съм жив и пиша слънце 

 
Пиша стихове по пладне 
а смъртта на слънце е една маска 
която преминава със студени фрески върху моето 
/лице на жив 
Аз съм жив и пиша слънце 
Ако моите сълзи и мойте уста пеят 
в празнотата хладна 
то е защото аз съборих всичките лъжи 
и съм само в този миг прозрачен 
съвпадение отлично 
във писателския акт и слънце 
Безумие единствено на истината 
/готова да нападне 
невалидността на всички близки спирки 
аз плавам към върха 
попадам в проста яснота 
предметите захвърлят своите лица 
а на езика мой трепери слънцето 
По-добре отколкото да пия вино и по-ясно е 
да бъда в погледа аз собствения поглед 
чудото е във това пространство тъй открито 
улицата – 
вик 
покривалото голямо на мълчанието зелено 
 

2. 

DE “O CICLO DO CAVALO”, 1975 

ОТ „КРЪГЪТ НА КОНЯ” 
 

... Aqui seria e é a força intensa 

... Тук би била и е активна силата   
   
Тук би била и е активна силата 
на възвисената осанка на коня буен,  
над пепелта на друга недостатъчна земя. 
Това животно е сега изцяло чисто. 
 
Къде е притеснението? При плътния ли мрак, 
където вързан със въжета в прах лежеше? 
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Игра нетърпелива, описвам го предпазен 
от всички бедствия, разрухи. 
 
И ето го високо на върха на планината, 
ръката ми го води със спокойствието на земята. 
Ще му дам да пие цялостното слънце.   
  

3. 

DE VOLANTE VERDE, 1986 

ОТ КН. „ЗЕЛЕНО ЛЕТЕНЕ” 
 

A Verdade 
Истината 

 
Истината прилича на девойка 
трепетна и гъвкава, с бляскава осанка. 
Когато говори, това е нощ осветена във морето 
и сфера родилна, и пръстени водни. 
Един упорит и приятен зов се отгатва. 
 
Тя спи тъй напълно пробудена 
и в себе си истината е необитавана. 
Стреми се към силната страст, към скриване и отминаване 
на подражания дори до последна звезда. Тя знае, 
че в себе си носи стената.  Тя е жажда 
 
и полъх, грешка и сянка омайваща. 
Изгражда една архитектура подвижна 
с висящи повърхности вълнообразни. 
Тя моли и разделя, ограничава 
и разпръсква солидарните думи. 
 

4.          

DE “VIAGEM ATRAVÉS DUMA NEBULOSA”, 1960 

ОТ „ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ ЕДНА МЪГЛЯВИНА” 
 

... Não posso adiar o amor... 

... Не мога да отложа любовта... 
 
... Не мога да отложа любовта за някакъв друг век 
не мога 
макар че викът се задушава в моето гърло 
макар че омразата избухва, пламва и трещи 
под планините пепеляви 
и в планините пепеляви 
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Не мога да отложа прегръдката 
която е оръжие с две остриета  
любов и омраза 
 
Не мога да отложа 
макар че с векове на моя гръб нощта тежи 
и нерешителна зората се забавя 
не мога да отложа живота си за някакъв друг век 
 
ни моята любов 
ни моя вик за свобода 
 
Не мога да отложа моето сърце 
 

5. 

DE NOMES DE NINGUÉM, 1997 

ОТ КН. „НИЧИИ ИМЕНА” 
 

Agrípia 
Агрипия 

 
Агрипия, започвайки от тебе аз се възродих 
във светлата корона на една усмивка 
и сивите ми кораби загубени 
последваха любезността на твоята посока. 
Този дом едва ли би бил моят дом, 
ако не беше твоята архитектура бяла 
и твойто чисто придихание, което ме очаква 
в спокойните си координати. 
Чрез тебе хоризонтът е в дома ни 
и в него с тебе изживявам вълнението 
постоянно на вдъхновената душа. 
 

6. 

DE TRÊS ADÁGIOS 

ОТ КН. „ТРИ АДАЖИО”, 2003  
 

Conheci a luz 
Познах светлината 

 
Дойде открита светлината 
Като дихание Дочуваше се 
Тишината сред пчелите 
Дилема беше щастието в необята 
Пулсираше под кожата ни извор 
Телата бяха от гореща кал при ласката на бриза 
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Огънят се очароваше в безкрайното топене 
Като сомнамбулни плодове водите прекосихме 
И спиралите фосфоресциращи на земята  
 /развълнувана 
Заспивахме щастливи и задъхани в росата 
Усмихвайки се със клепачите 
Ние бяхме на лазура коренът и плътността 
/дълбока 
Въздушните пространства в широта 
Живителният камък лудостта чак до звездите. 
 

7. 

DE GÉNESE Е CONSTELAÇÕES, 2005 

ОТ КН. „ЗАРАЖДАНЕ” И „СЪЗВЕЗДИЯ” 
 

... Só à luz das constelações 

... Само на светлината на съзвездията 
 
Гърдите на света можем да предложим  само на светлината  
/на съзвездията 
с бавната лекота на лодка в любовно движение 
Със зеления си корабен нос и с лазурния си дроб 
тя ще плава с неясна свобода 
към крайния бряг където е началото на тялото  
и в своята голота се разширява в музикално вълнение 
И от мускул  на мускул създава новото тяло с неуловима цялост 
сякаш във него протича живакът на съзвездията 
И като слиза или се качва подобно растителна змия 
се издува във пълна луна 
и ту слиза в спокойната зелена вдлъбнатина 
ту възхожда до белия купол където узрява една калиграфия 
която все още не е думата а мълчаливото й зазоряване 
С висока и лека енергия се издига една кула 
на върха на която едно сладострастно прозрачно мехурче 
открива ясното видение на съзвездията и на бадемовите храсти. 
                  

Из антологията „ВЪОБРАЖЕНИЕ ЗА РЕАЛНОТО“,  ИК „Фараго”, 2007, Подбор, въведения и превод 
Сидония Пожарлиева 
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4. КАЗИМИРУ ДЕ БРИТУ (1938) 
 

СМИРЕНИЯТ  БУНТАР 
 
Поет, прозаик, есеист, преводач на хайку, 

редактор на литературни списания, чинов-
ник, за да изкарва прехраната си. Роден е в 
градчето Луле, Южна Португалия, с волно 
детство сред природата, в чифлика на дядо 
си. По-късно се премества със семейството си 
в град Фару, откъдето е и голямото му прия-
телство с Антониу Рамуш Роза. Учи в 
Англия, където открива японското хайку, 
което превежда и пише свое хайку. Издава 
първата си книга на 19 години, като 
Фернанду Намора.  

Пътешества из света, запознава се с извес-
тни личности – от Алберти и Гийвик до 
Сенгор и Борхес. Не веднъж изпада във 
„вътрешно заточение”, особено в Германия 
и другаде. В Португалия, Лисабон, изживява 
години на борба, революция, любов и пое-
зия, следват кризи, разочарования – 
обществени и лични. 

Разгръща национална и международна 
дейност в много институции, например като 
председател на Европейската асоциация за 
развитие на поезията, в Португалския ПЕН 
клуб, съветник в Световната хайку асоциа-
ция, член на Световна академия за поезия и 
други. 

В областта на литературната теория в 
Португалия, той се числи към групата „Пое-
зия-61”, която е със социална насоченост и 
показва нова стилистика в развитието на 
португалската литература: по-голяма мета-
форичност и бягство от дискурсивността. 
Някои от стихотвореният му напомнят три-
редния стил на хайку, без да са хайку. 

Основните теми на Казимиру де Бриту 
са близки до тези на Антониу Рамуш Роза, 
който е негов учител и не може да не е пов-
лиян. Но стиховете доста се различават по 

съдържание и форма. Темите са близки до 
тези на Антониу Р. Роза: Природата и Земя-
та, Водата и Морето, Музиката и 
...Тишината, Човекът - обществото и света, 
Животът и Смъртта, Езотеричността, Веч-
ността на Любовта. 

Написал е 50 произведения поезия и 
проза, оценяван подобаващо в страната си и 
в света. Получавал е национални и между-
народни  награди и отличия. Превеждал е 
чужди автори и самият той е превеждан на 
26 езика, включително и на български: в 
печата, в антологии и отделни книги: „Нап-
режения“, 2002, книга с хайку, превод Н. 
Кънчев. В 2006 ИК „Пламък” издаде специа-
лен брой, посветен на Португалската 
литература ХХ-ХХI век по предложение на 
С. Пожарлиева с въведения, подбор и пре-
вод, както неин, така и на колектив от 
лузофони. Сред авторите е и Казимиру. 
През 2011 година тя публикува антология  
„Музика на света“ само с негови стихове.  

Казимиру беше на посещение в Бълга-
рия, обикна я и се сдоби с приятели 
хайджини, с които продължава да поддържа 
връзки и си сътрудничи и до този момент. 

Той е вече един смирен бунтар, помъд-
рял, с поглед към Необята. 

                                    
De  SOLIDÃO IMPERFEITA,  1957 

ОТ КН. НЕСЪВЪРШЕНА САМОТА, 1957 
 

COMPANHEIROS –  

ДРУГАРИ  
 

Мълчаливо следвам своя път. 
Тук, където съм, където пътешествам и се преустройвам, 
земята преобръщам с мойте слепи корени, 
на вятъра ги връщам. Просветлени. 
 

И пея. Какво ли знаете 
за тези развълнувани води? Аз уча 
на слънцето езика, вълнението на морето, 
дори на ручея сълзите. Постоянни. 
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DE LABYRINTHUS, 1981 

ОТ КН. ЛАБИРИНТИ, 1981 
 

DISSOLUÇÃO DO CORPO –  

РАЗПАДАНЕ НА ТЯЛОТО 
 

Какво ли имаш още ти за продан (статуя  
С нищожна стойност) освен 
Праха? Какво ли общо имаш със смъртта 
На своите братя? Живя 
По сутерени без дърва за огрев, пи 
Виното на гнева, снега 
На заточението – но пей! Човек живее 
Не само с хляб, не само с 
Музика. Теб също те подхранва твърдата 
Способност на мълчанието – почитаната 
сянка на кръвта. Така отцеждат се 
И страх & гняв – изваяни компаси 
Сред плажове пустинни 
На тялото. Така нагаждат се 
Преломните моменти 
На партизанската война; избухването  
На съня;  колективното безумие на този огън 
В океаните на ползата отнета, мълчалив 
В горчивините материални – тежка мъка, 
Шипове кристални в тяло неразпаднато. 
Оръжията без лиризъм 
Твоите! Голи остриета 
Край смъртта, ах, но аз не зная вече 
Дали животът съществува или тя – пронизващите 
Срички  в ежедневния кипеж! Ти пееш – 
Пея, за да прочистя времето оскъдно  
На най-женствената статуя, неуморна 
Шпатула. Разобличаваш паметта 
На времената – развиваш правилата 
Откъдето радостта избликва, плодовете лъчезарни, 
Хумор свеж, 
Но пресилен от материалните неща.  Водите 
Застояли 
На народи, нации, езици. Твоите оръжия 
На вятъра – безплодна 
Ариадна... 
 

DE ANIMAL VOLÁTIL, 2002 

ОТ КН. ЛЕТЯЩО ЖИВОТНО,  2002 
 

HUMILDADE DA TERRA –  

СМИРЕНИЕ НА ЗЕМЯТА 
 

Усмивката е временният път 
между плътта и земята. Смирено същество, 
нещо малоценно. Случайно ли украсите 
на тялото загубват стойност, 
когато споровете в общността 
се прекратяват? Сигурността 
отдалечена, 
изоставих личната килия, за да 
стана само лодка, 
като част от престоя ми в безкрая – една прашинка 
от прахта. Сякаш търсенето се извършва 
там, където светлината е най-високо. Така да можех 
да пресуша аз океана, да изчерпя думите, 
извличайки балсама на неговата слава 
капчица по капка; да се върна 
към обичайните задачи, към почвата 
на старата земя, 
където се създават хлябът, ракитените 
кошници и писаното слово. 
 

LЕVANTAM-SE NO PÓ –  

ВДИГАТ СЕ В ПРАХТА 
 

Ако през всичките дни пътят започва 
под нашите стъпки или в локвата, открита 
за вятъра, който минава – 
 

Ако не съществува нищо, което да бъде едновременно 
памет за дъжд и лунатичен привкус  
за някой, който поема рожденния си дъх – 
 

Ако във всяка частица от прах се надигат 
вълните на море, в което тя не престава  
да плава – 
 

Ако във всеки камък леко трепти 
деликатно познание, което вече се готви  
за друг таен скок – 
  

смъртта не съществува, тя е чисто отрицание, 
което се разпада и ние чрез него. 
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REGRESSO À LUZ –  

ВРЪЩАНЕ КЪМ СВЕТЛИНАТА 
 

Не зная дали светлината в детството 
е дом или нещо друго. Играчка 
или място, където се приютяват 
първите наченки на заточението. Зная, 
че моята дъщеря  
се разполага във нея, в тази детска 
светлина. Те са пазителки  
една на друга. И аз се завръщам към светлината, 
която бе моя, 
красива 
и си замина. Аз се завръщам  
към бялата светлина на морето, 
към мекия зрак на нощните кладенци, 
към краткия огън, който разнежваше 
отворите на тялото. Риби подскачат, 
хвърлят се във въздуха 
със своите жадни уста 
за светлина – моята също. 
Отпада слухът ми, 
който ме чува да пея. И вече не зная, 
играейки с дъщеря ми, 
дали светлината е спомен 
или дом. 
 

DO 1-ro LIVRO DAS QUEDAS,   

ARS MORIENDI, 2005  

ОТ 1-ва КНИГА НА ПАДАНИЯТА, 2005 
 

31 
 

Esmagado pelas aves... 
Смазан от птиците, паднали 
в тъмната нощ, 
вървя оттука в търсене на реалното,  
сякаш че думите бяха лампи на 
битието и музиката показваше 
пътя към истината. Но словата са голи, 
подобно на скици, 
изложени на лошото време. 
 

DO 3-ro LIVRO DAS QUEDAS –  

ОТ  3-та КНИГА НА ПАДАНИЯТА 
 

37 
 

O amor, tal como .... 
Любовта като сенките и светлината 
е същество с хиляди форми, което пренася 
своята нежност и радост, идващи от дълбоки земи, 
които в любимото тяло придобиват 
лице, дъх и музикални извивки. 
Любовта създава собствената същност, 
съставена от летящи парчета 
на ваза антична от глина, която само тя 
владее. Не винаги се вижда 
прозрачността на хвърчащите риби. 
 

Из книгата „МУЗИКА НА СВЕТА“, ИК „Фараго”, 
2011, Подбор, въведения и превод Сидония 
Пожарлиева 

 
Материала подготви Сидония Пожарлиева 

 


