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АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО  

gabriell-e-lit 
 

ДВЕ ПРЕМИЕРИ –  
ДВА ПРАЗНИКА НА ПОЕЗИЯТА 

 

След продължителната социална изо-
лация, наложена от пандемията, животът, 
в това число и литературният, връща своя-
та виталност. В разгара на лятото двама 
автори на нашето издателство представиха 
пред публика своето творчество – Тодор 
Билчев, с четири поетични книги, и Сне-
жана Стамова, с поетичен дебют. 

 

ТОДОР БИЛЧЕВ – 18 ЮЛИ 
 

Деня, в който честваме 185 години от 
рождението на Васил Левски, Тодор Бил-
чев превърна в празник на поезията. В РБ 
„Любен Каравелов“, със съдействието 
институцията и на Съюза на независимите 
писатели – филиал Русе, той представи 
най-новите си стихосбирки, всички излез-
ли със знака на издателство gabriell-e-lit: 
„На незабравата зовът“, „Душа като сне-
жинка“ /2021/, „Под небето в мене“ и 
„Народе!!!!“ /2022/. Датата е избрана нес-
лучайно – последната поетична книга е 
посветена на паметта и духовното наслед-
ство на Апостола.  

Видни русенски литературни критици 
и интелектуалци говориха за трайното 
творческо присъствие на Т. Билчев в кул-
турния живот на града и неговото място в 
съвременната литература. Думите им бяха 
онагледени и с впечатвяваща виртуална 
презентация, която намери място и в сайта 
на Арт платформа gabriell-e-lit /раздел 
„Събития“/, като е достъпна за свободно 
разглеждане и сваляне и от страницата на 
автора в сайта на издателството:  

http://gabriell-e-lit.com/p-
izdatelstvo/authors/todorbilchev.html 

За празничната атмосфера и припов-
дигнатия дух в залата допринесе  рецита-
торското майсторство на поета, който чете 
свои стихове, както и активното участие на 
публиката. 

 

СНЕЖАНА СТАМОВА – 2 АВГУСТ 
 

В горещата вечер на 2 август простор-
ната зала за срещи на Съюза на българ-
ските журналисти в София се изпълни с 
любители на поезията. Посетителите бяха 
посрещнати от усмивката на Снежана 
Стамова и отворената врата върху корица-
та на първата й стихосбирка „Отвътре 
навън“, излязла дни преди това със знака 
на издателство gabriell-e-lit. 

За доброто настроение на присъства-
щите, и като въведение към поетичния 
празник прозвучаха няколко авторски 
песни на домакина – бардът Ивайло Ди-
манов, който влезе и в ролята на водещ. 

Често има разминаване между лич-
ността на поета и духа на неговите 
стихове. Не такъв е случаят на Снежана 
Стамова и нейната поезия. Изящна като 
форма и духовност, неповторима, въз-
действаща, неежедневна и истинска… 

Много стихове от книгата прозвучаха в 
изпълнение на авторката, но онова, което 
направи тази поетична вечер изключи-
телна, бе връзката, която поетесата създаде 
със своите читатели и публиката. Едно 
общение на по-високо, почти трансцеден-
тно ниво, в което научихме както житей-
ските ситуации, стоящи и отразени от 
конкретни творби, така и лостовете на 
поетическата им трансформация. А те са 
два – възможността да погледнем света 
„отвътре“, от нашето Аз, да го преживеем, 
преболедуваме дори, да го преодолеем, да 
изградим своя мост към него. И да излезем 
„навън“ – там, където отново, с нашите 
променени сетива, можем да вникваме и 
променяме външното, да го трансформи-
раме в себе си… 
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ЗА СПИСАНИЕТО 
 

НОВИ АВТОРИ И НОВ ОБЛИК 
 

Още в началото на м. юли представих-
ме нов, млад автор в сп. „Картини с думи и 
багри“ – Цветелина Деловска, която нап-
рави и своя поетичен дебют в настоящия 
брой 3/2022. Както неведнъж сме писали, 
убедени сме, че всеки носи поезията в себе 
си, а дълбоките ни човешки преживявания 
я отключват. Убедени сме, че всеки, който 
е достигнал до необходимостта да изрази 
себе си чрез изкуство има правото и трябва 
да има възможността да сподели творбите 
си. Нека поздравим Цветелина Деловска за 
нейната смелост да го направи и да при-
ветстваме първите й стъпки по пътя... 

Новите имена в списанието са много. 
Това са поетите Анна Фериеро от Италия, 
която сама намери своя път към българс-
кия читател, Валентин Павлов – Вай Воф, 
Димитър Драганов, Димитър Христов, 
Йордан Атанасов, Кирил Димитров, Ми-
лена Стоянова, Николай Гюлев, Снежана 
Изворска, Теменужка Вачева, Тони Телла-
лов, прозаикът Веселина Кожухарова, гост 
редакторите проф. д. н. Венелин Терзиев, 
и Силва Василева, които станаха и активни 
автори. Представихме нови творци в раз-
личните ни рубрики – Леся Украинка, 
Жузе Жорж Летрия, Иван Бонев, Иванка 
Павлова, Константин Павлов, Никола 
Вапцаров, Николай Йорданов Николов, 
Станка Пенчева, Салвадор Дали, Федери-
ко Гарсия Лорка, 

Дълбок отпечатък върху облика на 
настоящия брой оставиха Борис Цветанов 
и проф. д. н. Венелин Терзиев – и като 
автори, и като гост редактори. Те въведоха 
нови жанрове и теми, нови автори, ново 
усещане за широта и развитие.  

Продължаваме успешното сътрудни-
чество с Български хайку съюз, като пред-
ставихме наградени и отличени творби в 
областта на източното поетично изкуство, 
като по този начин запознаваме читателс-

ката аудитория с едни от най-добрите 
образци в жанра, а в същото време даваме 
платформа за изява както на утвърдени, 
така и на млади автори.  

Само през последните няколко дни на 
септември с превод от италиански език на 
стиховете на Анна Фериеро обогати спи-
санието Контадин Кременски, а по повод 
трагичната годишнина от масовия разст-
рел на 29-30 септември 1941 година на 33 
771 евреи в Бабин Яр, Украйна получихме 
есето на Валентина Щайн върху книгата 
на Анатолий Кузнецов „Бабин Яр“. 

Списанието расте като обем и това се 
изразява не само в увеличения брой на 
публикациите. Не мерете съдържанието 
по дебелината на томчето; за да се вместим 
в определени технологични рамки, нап-
равихме текстовете значително по-ком-
пактни. 

Настоящият брой съдържа около десет 
хиляди думи повече от предходния. Въп-
реки това, много стойностни творби 
публикувахме само в онлайн изданието на 
брой 3/2022 и вероятно тази тенденция ще 
се запази.  

Това налага да променяме облика на 
онлайн изданието. Добавихме нови кате-
гории, а от м. септември към всяка публи-
кация вградихме бутони за социално спо-
деляне в най-използваните платформи. 

В края на септември сп. „Картини с 
думи и багри“ навлезе в нова територия – 
европейската социална медия за творци 
Panodyssey, която дава възможност на 
писатели, журналисти, блогъри, редакто-
ри, преводачи, илюстратори и други 
автори да публикуват творбите си и да 
печелят от тях, като получат достъп до 
голяма, ангажирана публика. Платформа-
та дава възможност и за съвместна работа 
и създаване на общи проекти на творци – 
регистрирани потребители от различни 
жанрове. Именно от тази опция желаем да 
се възползваме и се надяваме да развиваме 
с авторите, които публикуват в сп. „Кар-
тини с думи и багри“. 
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АНОНСИ 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ШЕСТИЯ 
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА 
ХАЙКУ „ВИШНЕВ ЦВЯТ“ –  22 

 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ В РАЗДЕЛ 
„БЪЛГАРСКА СЕКЦИЯ“ 

 

Жури в състав: Елисавета Шапкарева, Зор-
ница Харизанова и Людмила Христова при-
съди следните награди и отличия в раздел 
„Българска секция” на Шестия международен 
хайку конкурс на тема „Вишнев цвят”: 

 
ПЪРВА НАГРАДА 

 

Кристина Кънева – София 
 

звездно небе 
в средата на Млечния път 
цъфнала вишна 
 

ВТОРА НАГРАДА 
 

Владислав Христов – Пловдив 
 

зазоряване 
тишината в неразтворения 
вишнев цвят 
 

ТРЕТА НАГРАДА 
 

Дафина Кузманова – София 
 

От върха на хълма 
слизат 
вишневи градини 
 

НАГРАДИ ЗА ЦЯЛОСТНО  
ПРЕДСТАВЯНЕ – 2 бр. 

 

Радка Миндова – Сливен 
 

след толкова лъжливи новини 
една истинска 
вишните цъфнаха 
 

цъфнали вишни 
погледът ми 
продължава нагоре 

отворен свят 
по японската вишна 
мартеници 
 

Христина Панджаридис – Елин Пелин 
 

вишнев цвят 
най-нежният букет 
за втората ми сватба 
 

разцъфнали вишни 
мъжът забравя деня 
на любовната среща 
 

разцъфнали вишни 
между нас двамата 
все по-наситен аромат 
 

ОТЛИЧИЯ – 10 бр. 
 

Людмила Тодорова – София 
 

пролетен дъжд  
от водостока вали  
черешов цвят  
 

Николай Пенчев – София 
 

вишнев цвят в тревата  
дали ще го намери  
вятърът  
 

Пепа Оджакова – с. Граф Игнатиево 
 

вишнева градина 
куче препикава 
всяко дръвче 
 

Александър Алекс. Дъбнишки – София 
 

обички от вишни –  
първият поглед  
на татко към мама  
 

Надежда Станилова – Стара Загора 
 

цъфнала сакура  
пеперуда лети  
срещу вятъра 

 

Стоянка Боянова – Пловдив 
 

различна пролет 
в разрушени градове 
вишнев цвят кръжи 
 

Детелина Тихолова – Кюстендил 
 

снежинки и черешов цвят 
два сезона 
на една поляна 
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Александър Арнаудов – София 
 

Ханами 
вишнев цвят 
върху бронежилетките 
 

Ирина Мачкърска – Чепеларе 
 

цъфнала вишна 
поетът търси 
съвършения си стих 
 

Даниела Михалева – Плевен 
 

вишнев цвят по перваза  
долитат и отлитат  
самотни листенца 
 

НАГРАДИ ЗА МЛАД УЧАСТНИК – 3 бр. 
 

Айча Али Али, 13 г. – СУ "Св. Паисий 
Хилендарски", Хасково 

 

под дървото... 
кое ли вишнево цветче 
разказва моята история 
 

Дафне Мюмюн Мюнюр, 14 г. – СУ "Св. 
Паисий Хилендарски", Хасково 

 

вишнев цвят... 
вятърът довява 
любовен шепот 
 

Янис Якимов, 19 г. – ПМГ, Кюстендил 
 

градушка 
вишната окапа 
преди да цъфне 

 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ В РАЗДЕЛ 

„МЕЖДУНАРОДНА СЕКЦИЯ“ 
 

Жури в състав: Антоанета Николова, Ве-
сислава Савова и Цецка Илиева, присъ-ди 
следните награди и отличия в раздел „Между-
народна секция” на Шестия меж-дународен 
хайку конкурс на тема "Виш-нев цвят": 
 

ПЪРВА НАГРАДА 
 

Силва Трещеняк – Хърватия 
the postman's bag 
on its bottom undelivered 
cherry petals 

чантата на пощальона 
на дъното ѝ недоставени 
вишневи цветчета 
 

ВТОРА НАГРАДА 
 

Джеки Чоу – САЩ 
 

the path of life 
painted by a girl god 
cherry blossoms 

 

пътят на живота 
нарисуван от момиче богиня 
вишневи пъпки 
 

ТРЕТА НАГРАДА 
 

Мона Йордан  –  Румъния 
 

cherry petals 
no one to turn over 
the hourglass 

 

вишневи цветчета 
няма кой да обърне 
пясъчния часовник 

 

ОТЛИЧИЯ – 3 бр. 
 

Джеки Чоу – САЩ 
 

dabs of pink paint  
for cherry blossoms… 
cat's paw prints  

 

пръски розова боя 
за вишневи цветчета… 
отпечатъци от котешки лапи 
 

Агнес Ева Савич – САЩ 
 

a cherry blossom 
soft against my lips 
walking alone 
 

мекотата на вишневия цвят 
върху устните ми 
разхождам се сама 
 

Рамеш Ананд – Индия 
 

cherry blossoms deepening your breath in mine 
 

вишневи цветчета – потъва дъхът ти в моя 
 

Текстът е подготвен от Зорница Харизанова, 
секретар на БХС 
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БОРИС ЦВЕТАНОВ –  
ПОСЛЕДНИЯТ МОХИКАН НА 
БЪЛГАРСКИЯ КРИМИНАЛЕН 
РОМАН 
 
КАЛИН СИМЕОНОВ 
 
Казват, че човек е щастлив, когато в ста-

ростта си види осъществена детската си 
мечта. 

Борис е на 77 и някога е имал три мечти. 
Да пише детективски романи, да прави 

вестници и да си има сестричка. 
Започваме отзад напред. 
В своята есен той откри сестричка в ли-

цето на една авторка с която живота свърза 
душите и сърцата им в едно, близнаци не са 
си толкова близки. Но това е за друго предс-
тавяне. 

Борис е вече 52 години в журналистиката 
и литературата, 42 от които е бил на т. н. 
свободна практика, но смята за по-точно 
определение, даденото от неговата приятел-
ка поетеса и писателка негова прево-дачка от 
Москва (сега в Тел Авив) Лорина Димо-
ва: волним хлебом!) 

В десетината години, в които се е под-
писвал във ведомости за заплати и 
получавал уволнения, е преминал през 
всички вестникарски прагове – от уредник, 
през редактор, до главен такъв. 

И има уникално уволнение, след години 
писано в карето на седмичник „заместник 
главен редактор“ (разбирай магаре на сват-
ба) в бедната му на събития трудова книжка 
е записано „помощник на главния редак-
тор“. Единственото с такава длъжност, 
вероятно в света. 

Стигнахме до голямата мечта. 
На осем години прочел „Баскервилското 

куче“ и за дълго не познавал други жанрове. 
На девет вече прочел целия Артър Конан 
Дойл. Разбира се, в издания от преди Девети 

– в ония години под влиянието на литера-
турния мошеник Младен Исаев 
криминалното четиво бе анатемосано като 
плевел, който безпощадно трябва да се из-
коренява. 

На десет вече бил прочел всичко, издава-
но в България преди т. н. „народна победа“ 
от класика Едгар Уолъс. 

Последвали романчетата на Е. Брин, Би-
жу Полино, М. Дориан, Дон Лучио, Д-р Янс, 
Джек Оворбаг, Жорж Делагер, а когато нау-
чил, че това са пионерите на българския 
криминален роман (1939-1943) си обещал 
един ден да опита да ги върне към нов жи-
вот. 

И това станало. Веднага след измамата 
Десети ноември направил римей-
ки (единствен в България на този иначе 
популярен на Запад и особено в САЩ пох-
ват) на три романа – „Убийство във влака“, 
„Диамантените рудници“ и „Шпионаж на 
Балканите“ (д-р Янс, Дон Лучио, Жорж 
Делагер – автори или Яни Стойчев, Цанко 
Луканов, Георги Байкушев), изда-телство 
„Слово“, Велико Търново. 

Да се върнем към 1956 година, появява се 
първите криминални (шпионски) романи – 
Георги Марков „Цезиева нощ“, Христо 
Минчев „Мълчаливият двубой “ ,тогава и за 
първи път вижда името си в бюлетина на 
Държавно военно издателство – едно детско 
мнение за двете книги. 

По онова време все още жанрът бил сред 
прокълнатите, но в Съветския съюз бил вече 
масово четиво, макар да били смятани и там 
като ехо от гнилия капитализъм, чужди на 
социалистическия реализъм. Учил руския 
език от шпионските романи. 

Започнало едно приятелство за дълго 
време с автори като Лев Овалов (бащата на 
майор Пронин), прекарал 15 години в архи-
пелага ГУЛаг, с Николай Шпанов (детектива 
Нил Кручинин), с Георги Брянцев. 

Да пише криминални четива в България 
преди „промените“ все пак било немисли-



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2022 

 

10 

 

мо. Бил вече влязъл с двата крака в сатирата, 
и то в най-трудните й години: времето на 
лютите чушки на Радой Ралин. 

Споменах за инцидентното появяване на 
първите му римейки. 

През 2008 година вестник „Трета въз-
раст“, прегръща идеята на Борис Цветанов 
да се даде нов живот на пионерите на бъл-
гарския криминален роман. 

Във вестника с 350 000-ден тираж се поя-
вяват в подлистници  „Жените убийци“, 
„Ескадронът на смъртта“, „Кървавият мис-
тър Хикс“ и още други. 

След които, и до днес вестникът печата 
негови, вече авторски романи: „Срещу све-
товни гангстери“, „Кучетата на шпионажа“, 
„Преследване в четири континента“ и дру-
ги. В момента се печата „Седемнадесет мига 
от живота на истинският Щирлиц“, шпион-
ски антиекшън за българина Борис Афа-
насиев, прототип на легендата Щирлиц. 

Най-впечатляваща остава серията за 
приключенията на криминалния инспектор 
Калоян Странски, който, заедно със специ-
алния агент на ФБР Кристина Хамър, а по-
късно и полковник Катюша Смирнова от 
Московската криминална полиция,  водят 
битки с жестоки убийци от световна прес-
тъпна мрежа  за търговия с човешки органи, 
отвличания на деца, за опити, пред които и 
дейността на доктор Менгеле е занимание 
невинно. Това са „Софийското куче“, „Едно 
софийско куче в Ню Йорк“, „Денят на куче-
то“ и „Двойна мъртва хватка в Русия“. 

Борис работи върху последния роман от 
серията „Пристъпете към изпепеляване“, 
където в жестоката битка ще се включи и 
Сен Жемин, полковник от китайското ра-
зузнаване. 

НОВИ КНИГИ 
 

ОТВЪТРЕ НАВЪН 
 

Вратите, били те реални или символни, 
винаги са ме съпътствали. В сънищата, в 
реалността ми, в поезията... Някои от тези 
врати бяха плесница, други награда, шанс, 
защита. Най-често вратите за мен се оказва-
ха портали, транзити и време – държаха ме в 
плен, или ме пускаха на свобода, даваха ми 
достъп до други врати и нива, или се „държа-
ха" като... хора. Ние можем да „бъдем" своите 
собствени врати по пътя ни към себе си, към 
света и другите.  

Моят път е странна поредица от врати, 
които „настояват" да добия онази опитност 
и да развия онази сетивност отвътре навън и 
обратно, способни да ме доведат до прага на 
една единствена врата. Открехната навън и 
навътре – едновременно! 

 Аз още не съм намерила тази своя врата. 
Още вървя към нея.  Надявам се да я позная! 
Надявам се да имам време... Същото искам и за 
вас! 

 

Снежана  
 

ОТВЪТРЕ 
„ДРУГ Е ПЪТЯ“  

(Апостол Павел, Коринтяни 1-11) 
 

Kартонена лодка е  
сънят ми от снощи,  
с три ключа, вместо весла.  
Осъмнах с изтръпнали,  
без капка-кръв пръсти и 
се сдобрих със страха. 
На безсъня отворих,  
три поредни врати. 
Наяве търсех код. 
Търсех следи.  
Накратко, търсех  
Бетелгейзе да ме сполети. 
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И понеже в този свят  
няма първи петли,  
посрещнах само Звездата,  
любима на добите,  
но още по-любима в зори… 
И съвсем по човешки,  
тя поиска от мен, 
да намеря ръце, във онази  
извивка на вятъра,  
що събужда стари,  
многостенни мечти,  
а после, отново божествено 
ме полази  с Венерини стъпки 
по оста на гръбнака ми,  
изстреля във мен една  
дузина скали, блъсна ме в астероид  
и ме върна в окото на мрака ми. 
И от късмета ми звезден,  
Вестоносецът – 
и той камбани заби. 
От тревога забравих да разроня  
бисквита в зори, за онзи гълъб  
на перваза във дните ми.  
И по пътя за смисъла,  
скъсах няколко струни… 
В тъмни доби, Венеро, богиньо,  
как да отворя и трите врати? 
„Викай майстора,  
разбирай ме – вятъра! 
Дявол е, знае как не се  
тъпчат крехки треви.  
Знае кога пролет е пръкнала. 
Знае да гони и да разнася мечти.  
Знае пътят за смисъла...“ 
Днес, именно той ми направи небе. 
Голямо и мъдро. 
Подаде двойно усукано на  
възли въже, дръпна косата ми,  
роклята, люлката, 
отнесе трохите  
бисквитени от онзи перваз, 
поиска да развържа ръцете  
на времето... и се скри, дявола! 
Голям майстор е,  
казах ви! 

НАВЪН 
 

ФИЛТЪР ЗЕТА 
 

Рубикон е днес и няма връщане. 
Назад пресичам го, но  
Цезар още хвърля зарове. 
Бият барабаните навън.  
И корпусът дървен е,  
а кожата – фалцова.  
И аз, да кажем че съм в Рим,  
а времето чака във сянка,   
да извлече най-дълбокия алт. 
И съм толкова тленна и малка. 
И зимно е. 
И сричам латински цитат 
да забравя, далече е Рим – 
на милиони парсеци от тук. 
И че, Alea Jacta Est 
е от Менандър. 
Марш без флейта, мъртъв е,  
ескортира воини безрадостни. 
Чинелите без ремъци 
жребий са, 
едни очи са станали,  
на собствените си  
черупки – бронзови.   
  
И чувам третия гонг. 
Днес, еталон за перкусия. 
А немите думи – кубчета лед, 
до вчерa капан за призраци – стъклени, 
днес, са Рубикон. 
Искам я розата, 
а тръните, нека останат 
в света на Вонегът... 
Няма връщане. 
Не знам, къде е предела, 
но нека е Рим.  
Днес,  
аз хвърлям  
зарове. 
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ЗА „СПОНТАННО СЪЗНАНИЕ“ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„Спонтанно съзнание“ е впечатляваща 
поредица от стихове, които показват пото-
ка на живота в един кратък отрязък от 
време в едно конкретно място. Поредица 
от образи – понякога ярки, запомнящи се; 
друг път мимолетно отминаващи, едва 
докосващи сетивата и съзнанието. И едно 
духовно пътешествие през ума и света. 

Тук конкретното се превръща в катего-
рия, а категорийното пониква във всеки 
житейски акт и всяко осъзнато съотнасяне 
на видяно-пре-живяното.  

Кое прави един случаен детайл толкова 
важен, животопроменящ, пътеопределящ? 
Това никой не знае – просто – просветле-
нието на мига. И в този миг-откровение се 
ражда поезията. 

Работих с удоволствие по цялостния 
текст. И четях всяка следваща танка с ин-
терес – като глава от роман. Защото всяка 
танка е точно това – цяла една история, 
събрана в пет стиха, но е и едно стъпало по 
стълбата към откъсването от битийността.  

Колко далеч може да стигне това откъс-
ване?! Още в началото на текста разбираме 
/танка 4/, че лирическият Аз вече е стъ-
пил в облаците над планината: 

 

Аманда, къде 
си сега, когато търся 
нечия любов? 
Ти живееш в планината,  
аз живея в облаците над нея. 
 

Къде по-високо може да отиде?! Или – 
може би пътят вече не е „нагоре“, а „на-
вътре“… Може би осъзнаването на 
откъсването вече следва друга логика – не 
на бягство и отдалечаване, а на навлизане 
в същината, което съвсем не означава „из-
дребняване“… 

Какво може да ни даде наблюдението 
на потока на живота на другите? Какво 
може да ни даде литературният образец? 
Текст, личност, житейска пътека… 

Това са част от мислите, които успях да 
уловя при първия ми прочит на „Спон-
танно съзнание“.  

Общото ми впечатление за книгата – 
кратък текст, но всъщност зад него има 
много житейска, философска и литера-
турна история.  

В един по-дълбок план много прозре-
ния и паралели могат да се намерят между 
конкретните танка с описаните в тях случ-
ки и състояния и онова, което е авторовата 
житейска натовареност и същност. Но без 
загатнатото в предговора към американс-
кото издание значение на бийт културата 
за авторовото личностно развитие, те биха 
останали висящи и структурно нестабил-
ни.  

Важен елемент за разбирането на кни-
гата в цялост и за вникването в същността 
на отделните танка има и специално на-
писаното за настоящото първо българско 
издание „Кратко въведение в танка“. В 
него можем да открием ключа към отгово-
ра на въпроса какво е танка и защо е 
подходяща форма за постигане на „спон-
танно съзнание“, една „будистка катего-
рия“, кратко осветена чрез цитат на Мацуо 
Шукуя, като „най-важният елемент от 
японската култура“. 

Тъй като съм човек, немалко изкуша-
ван от далекоизточната философия, 
естетика и литература, този текст има за 
мен дълбоко сакрално значение. Още една 
стъпка по Пътя?! Кой знае. 

Но едно е сигурно – „Спонтанно съз-
нание“ на Димитър Анакиев е четиво, 
което обогатява душевността и познания-
та, изостря сетивността и освобождава 
потока на съзнанието. 

 

д-р Габриела Цанева, издател и редактор 
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ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ 
/октомври - декември 2022/ 

 

НОСТАЛГИЧНА РАЗХОДКА 
 

БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА 
 

В новата стихосбирка на Христина Въче-
ва „Гласът на сърцето”, преобладават тихите, 
прозирни, изпълнени със звуци багри на 
Родопа планина, с изплуващите от здрача 
потайни шумове на залезите, с носталгия и 
съкровени чувства от детството, които сгря-
ват сърцето и душата. Стихотворенията, 
включени в съдържанието, са пресечна точ-
ка на въображение, емоция и тънка 
сетивност. Променената лична съдба на 
авторката се вплита както във формата на 
спомените и тъгата в тях, така и в заобика-
лящата я реалност, за да пресътвори всичко 
това като осъзната вътрешната равносметка 
на спечеленото и изгубеното. 

Символите, които поетесата използва, 
показват, че тя приема Божественото начало 
у човека като белег на духовност и нравстве-
ност, като знак за различаване на доброто от 
злото, красивото от грозното, любовта от 
безлюбието, озарението от страданието. 

В новата си поетична книга авторката 
Христина Въчева се завръща към себе си – 
към родното място и магията на родната 
Родопа планина с нейните вековни гори и 
горди върхове, към нейните силни и дос-
тойни хора. „Връщането” авторката разказва 
приглушено, интимно, споделя с обич и 
умиление за усмивките, тъгите и радостите 
им, с които ги дарява непреходната хубост 
на планината, говори за песните, които дос-
тигат небето, за цветовете и тоновете, които 
галят очите, за тайнствения шепот на горите. 
Те са и своеобразни вътрешни диалози, раз-
мисли и усещания.  

Импресивното звучене на повечето от 
стихотворенията е и определяща черта на 
стилистиката в този поетичен сборник, за-
едно с психологическите детайли, пориви и 
моментни емоционални състояния. 

Видно е, че изповяданото е преживяно (в 
по-далечно и в по-близко време) и пресътво-
рено с пастелната лиричност на изказа, 
което прави читателя съпричастен. Трябва 
да допълня, че поетесата органично е свър-
зана с природата, с нейните чудеса и 
вълшебства, с обитателите ѝ, които вдъхват 
на творбите ѝ неповторим живот: 

А долу, в зелената прегръдка 
на тревата, 
се гушеха глухарчета, 
запалили фенерчета 
и врабчовци, синигери, кълвачи 
извиваха триглас в гората. 
/стих. „Една разходка”/ 
Характерно за поетиката на стихосбир-

ката „Гласът на сърцето”, е че в нея 
авторката постепенно уплътнява душевното 
си състояние и така – по свой начин, попълва 
„Личния си дневник”, изпълнен и със стра-
ници, пропити с обич и тъга по родното, 
копнеж, любовни чувства и настроения, 
упование в Божествената сила и справедли-
вост, неотменима принадлежност към 
Родопа планина, дарила ѝ незабравими 
преживявания и усещания: 

Животът ме направи 
пряма, истинска и светла, 
частица от божествена искра наля. 
И станах друга, Господи, 
душата ми отново заблестя, 
усмихнах стареца с подадена ръка 
на слабия открехнах силни думи, 
любов, по-силна блесна в сърцето ми, 
усмивка в устните наля… 
/стих. „И слънцето отново засия”/ 
В тази стихосбирка, поетесата е привър-

зана както към миналото, така и към 
настоящето, оценява заблудите и проглеж-
данията си, а това подсказва високо 
творческо съзряване. По-сгъстеният изказ на 
стиховете носи все по-точен и плътен рису-
нък, особено в онези творби, свързани с 
природните сезони и любовните изповеди: 

Обичам да се губя 
във очите ти, 
в усмивката ти, нежна 
и добра, 
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да преоткривам светлината 
на сърцето ти. 
Обичам просто да съм жива, 
до теб. 
/стих. „Отвори ми врата”/ 
И още редица стихове – тематично раз-

нопосочни, звучат с подобна пастелна 
оцветеност и чистосърдечна изповедност – 
„Моята душа”, „Песен за пролетта”, „Любо-
вен триптих”, „Църквичка в полето”, 
„Орфей ли пее” и други. Можем да кажем, 
че „Гласът на сърцето” по самобитен начин 
продължава патриотичната тради-ционна 
лирика, с нейния емоционален зов да пом-
ним и почитаме славното ни историческо 
минало, саможертвата на неговите видни 
представители, съдбоносните събития, не-
помръкващата обич към корените на род-
ното.  Съвсем естествено и непринудено 
затвърждава  мястото на твореца като пази-
тел и съзидател на българските духовни 
ценности, на българската народопсихоло-
гия, чието начало се корени още в детството. 
Авторката Христина Въчева, в повечето 
случаи, следва традицията, а в отделни 
творби умело я надгражда. Между най-
добрите стихотворения, в този ред на мисли, 
е и „Прегръщам бабиния свят”: 

Защо ли връща ме назад 
онази селска пасторална 
тишина? 
Седим край кръглата синия, 
отчупва баба дъхав хляб, 
отчупва щастие на залци. 
И приказките, споделени 
с обич, 
сякаш босички крачета, детски, 
наоколо пъргаво тичат… 
От стомна пръстена вода 
отпивам и истинска, и жива, 
тя утолява жаждата ми дива, 
душата ми със светлина 
облива. 
/стих. „Прегръщам бабиния свят”/ 
Новата стихосбирка на поетесата Хрис-

тина Въчева безспорно е крачка напред в 
нейното творческо изграждане.  Да й поже-
лаем успех! Бъди благословена, Христина! 

ОТНОВО „ИСТОРИИТЕ НА  
ВАРТОЛОМЕЙ“ 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

Срещнах Вартоломей в една топла есен. 
Бях се качила на тавана на селската ни къща и 
ровех в сандъка, където бяха наредени старите 
черги, тъкани от много жени в големия ни род. 
Разгръщах чергите и кихах. 

Внезапно усетих, че не съм сама. Обърнах се 
и го видях в ъгъла – нисичък, космат, рижав 
като котката ми. Гледахме се и не мигахме. 
Ако кажа, че не се уплаших, ще излъжа. Но то 
беше страх, който не ме накара да избягам, а да 
остана... И аз останах. Останах с историите, 
които таласъмът споделяше с мен, останах 
при къщите в селото, все по-самотни, при 
старите тополи край рекичката, при бъбри-
вия орех и ябълката в дворчето на моето 
детство. Там с брат ми играехме на криеница, 
измисляхме си страшни случки, катерехме се 
по ореха, гонехме кокошките, свирахме се в 
сеното... Там баба ни разказваше приказки. 

И баба, и мама отдавна се преселиха на Оня 
свят, но и двете ми оставиха любовта си към 
старината, оставиха ми любопитството към 
другите светове и вярата, че те наистина 
съществуват. 

В оня есенен ден, когато ровех в сандъка и 
вадех чергите една по една, а слънцето играеше 
по боите им, времето спря и аз разбрах какво е 
вечността. Беше тишината на един селски 
таван, уханието на плодове, жуженето на 
пчели, беше топлата прах по дъските, паяжи-
ните, висящи по ъглите. И един таласъм, 
който ми каза: 

– Можеш да останеш малко с мене... 
И аз останах. При сънищата, при фан-

тазиите, при думите, които можеха да 
сътворяват светове. 

Поднасям тези светове на читателите си 
с обич! 

*** 
Очаквайте второ, допълнено, печатно 

издание на „Историите на Вартоломей“, 
отново със знака на изд. gabriell-e-lit. 

 

редакционна бележка 
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ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ ГЛАСОВЕ 
 

ГЛАСЪТ НА МАШИННИЯ ВЕК 
 

НИКОЛА ВАПЦАРОВ 
 

роден на 07.12.1909 г. – разстрелян на 23.07.1942 г. 
 

АНТЕНИ 
 

В студеното антените звънтят. 
Над тях небето ниско е надвиснало 
И аз не спя, и те не ще заспят, 
замаяни от новини и мисли. 
 

като оса в ушите ще бръмчи 
гласът на тъп и злостен агитатор. 
Ще светне ярост в моите очи 
и после ще обърна кондензатора, 
 

ще плувна в саксофонена мъгла, 
на негърката, в ритъма отсечен, 
ще се люлеят тръпните бедра... 
Нима това си ти, човечество? 
 

Като че ли в тропическия пек, 
под този тежък купол на небето, 
се ражда черния човек 
за екзотичен декор в кабаретата. 
 

То сякаш, че живота ни тече 
спокойно като Дунав в равнината. 
Развей си черния перчем 
и се надбягвай с пролетния вятър. 
 

Но слушай как в студеното звънтят 
през тази нощ антените отчетливо. 
И аз не спя, и те не ще заспят, 
и ти не ще заспиш, човечество. 
 

ЕДИН СЛЕП 
 

Един слеп 
свири на чело 
в кварталното кино. 
И теб 
ти се струва, 
че чуваш 
на тройка в степта необятна звънци 
и виждаш дори 

как мъж и жена се целуват. 
Облечени в боброви шуби, 
снегът ги милува... 
А те са сами – 
далече от хората груби.   

О, колко различен 
е нашият слух 
и колко далече 
сме с тебе сега!... 
Аз виждам: разкаляна вечер. 
Тъга 
притиска квартала... 
И знам, 
че там – 
зад всяка стена 
и ограда – 
страда 
един 
отхвърлен син 
на живота.   

Притихва последната нота 
на този миньорен пасаж. 
Ти още живееш със своя 
далечен, загубен мираж. 
Не чувстваш, че вече покоя 
е само привиден. Сега 
за мене дори е обида 
да креташ със куха тъга, 
да хленчиш, задето умира 
в Испания рицар. Защо, 
когато светът е миниран 
със ново идейно ядро; 
когато над твоите степи, 
покрити от белия сняг, 
преминал е пролетен ветър, 
преминал е бързия влак 
на новите хора, донесли 
слънца от Кавказ и Урал, 
и няма ни спомен далечен 
от дивата степна печал.   

Послушай, 
и в свежия ручей 
на този съсзвучен поток 
 

умий си очите, 
и гледай – 
светът е широк! 
Светът е в тебе и мен 
и в тази тълпа, 
която наричат безлична. 
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Но аз я обичам, 
защото тя крачи нагоре, 
към новия ден, 
защото се бори! 
 

ИСПАНИЯ 
 

Какво бе ти за мене? – 
                   Нищо. – 
Една загубена страна 
на рицари и на плата. 
Какво бе ти за мен? – 
Огнище 
    на някаква любов жестока, 
която диво се опива 
                  от кръв 
                        от блясък на ками, 
от шлагери 
         и от китари 
от страст, 
        от ревност 
   и псалми. 
 

Сега за мене ти си участ. 
Сега за мене си съдба. 
И аз участвам неотлъчно 
в борбата ти за свобода. 
 

Сега горя, сега се радвам 
на всеки боен твой успех 
и вярвам в силата ти млада, 
във нея свойта сила влех; 
 

сега се бия до победа, 
в картечните гнезда прикрит, 
из улиците на Толедо 
и пред стените на Мадрид. 
 

Един работник с синя блуза 
до мене прострелен лежи 
и под каскета му нахлузен 
неспирно топла кръв струи. 
 

Това е мойта кръв, която 
тревожно в жилите шуми; 
и аз познавам тоз приятел 
от ланкаширските котли, 
 

където двамата с лопати 
работехме на обща пещ, 
и нямаше стена, която 
да спре младежкия копнеж... 
 

Спи, мой другарю, спи спокойно 
под кървавите знамена. – 

Ще мине твойта кръв във мойта 
и после в цялата земя. 
 

И тази кръв сега протича 
в заводите от град във град, 
вълнува, движи и увлича 
селата в общия парад - 
 

на упоритата надежда, 
на смелостта и на труда, 
на суровата неизбежност, 
на кървавата свобода. 
 

Тя днес издига барикади, 
налива в жилите кураж, 
крещи, безумна в свойта радост: 
"Мадрид е наш! 
            Мадрид е наш!" 
 

Светът е наш! Не бой се, друже! 
И всяка молекулна част 
е наша. 
Под небето южно 
ти спи 
      и вярвай, 
             вярвай в нас! 
 

ПРОЩАЛНО 
 

На жена ми 
 

Понякога ще идвам във съня ти 
като нечакан и неискан гостенин. 
Не ме оставяй ти отвън на пътя – 
вратите не залоствай. 
 

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна, 
ще вперя поглед в мрака да те видя. 
Когато се наситя да те гледам – 
ще те целуна и ще си отида. 
 

ПРЕДСМЪРТНО 
 

Борбата е безмилостно жестока. 
Борбата както казват, е епична. 
Аз паднах. Друг ще ме смени и... 
                            толкоз. 
Какво тук значи някаква си личност?! 
 

Разстрел, и след разстрела – червей. 
Това е толкоз просто и логично. 
Но в бурята ще бъдем пак със тебе, 
народе мой, защото се обичахме! 
 

14 ч. – 23.07.1942 г. 
 

Подбор: Надежда Александрова 
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ГЛАСЪТ НА ИСПАНИЯ – 
 

ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКА 
 

роден на 05.06.1899 г. – разстрелян на 19.08.1936 г. 
 

CASIDA DE LA ROSA 
 

La rosa 
no buscaba la aurora: 
casi eterna en su ramo, 
buscaba otra cosa. 
 

La rosa, 
no buscaba ni ciencia ni sombra: 
confín de carne y sueño, 
buscaba otra cosa. 
 

La rosa, 
no buscaba la rosa. 
Inmóvil por el cielo, 
buscaba otra cosa. 
 

КАСИДА* ЗА РОЗАТА 
 

Розата 
не търсеше утринна заря: 
почти вечна в своите клонки, 
тя търсеше нещо друго. 
 

Розата, 
не търсеше ни светлина, ни мрак: 
на границата между плът и блян, 
тя търсеше нещо друго. 
 

Розата, 
не търсеше роза. 
Неподвижна от небето, 
тя търсеше нещо друго. 
 

* Касида – поетичен жанр с арабско-персийски про-
изход, творбите са моноримни, без определен брой 
на стиховете. Един от най-добрите представители на 
този стил в дохристиянска Андалусия е кордовският 
поет Ibm Hazm de Cordoba (994-1063) 
 

превод: Анатолий Буковски;  
източник сп. „Литернет“ 

 

БАЛАДА ЗА МОРСКАТА ВОДА 
   

Далеч 
усмихва се морето. 
Зъби от пяна, 
устни от небе. 
  

– Какво продаваш, моме тъжна, 
с гърдите голи и злочести? 
– Продавам аз, сеньор, водата 
на морето. 
  

– Какво ми носиш, момко черен, 
примесено с кръвта ти буйна? 
– Сеньоре, нося аз водата 
на морето. 
  

– Кажи ми, сълзите солени 
отгде извират, мила мамо? 
– Аз плача със водата 
на морето. 
  

– Сърце, а тая нетърпима 
горчивина къде се ражда? 
– Безкрай горчива е водата 
на морето. 
  

Далеч 
усмихва се морето. 
Зъби от пяна, 
устни от небе. 
 

НА УХОТО НА ЕДНО МОМИЧЕ 
 

Аз не поисках. 
Аз не поисках нищо да ти кажа. 
 

Видях в очите твои 
две дръвчета луди. 
От вятър, смях и злато. 
Поклащаха се. 
Аз не поисках. 
Аз не поисках да ти кажа нищо. 
 

ИСТИНА 
 

Ах, колко мъка, колко труд ми струва, 
да те обичам, както те обичам! 
 

От твойта обич тегне ми сърцето 
и въздухът 
и шапката ми даже. 
 

Кой би се съгласил от мен да купи 
на шапката копринената лента 
и тая моя скръб от бяла прежда 
за изтъкаване на кърпи? 
 

Ах, колко мъка, колко труд ми струва 
да те обичам, както те обичам! 
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КИТАРАТА 
  

Китарата почва 
да плаче. 
Разбити звънят 
на утрото чистите чаши. 
Китарата почва 
да плаче 
И няма да млъкне. 
Не може 
да млъкне. 
Плаче така монотонно, 
както плаче водата, 
както вятърът плаче 
под снежните преспи. 
Не може 
да млъкне 
Плаче за мили 
далечни неща. 
За знойния пясък на Юга, 
възжаждал камелии бели. 
Плаче за стрела без мишена, 
за вечер, зора не видяла, 
за първата птица на клона 
умряла. 
Китаро! 
Сърце смъртоносно ранено 
с пет меча. 
 

РОМАНС ЗА ЛУНАТА 
  

Дойде в ковачницата черна 
луната със волани бели. 
Момченцето я гледа, гледа, 
не може да й се нагледа. 
И сред полюшнатия въздух 
ръце замахала, луната 
разголва, чиста и порочна, 
гръдта си от олово твърдо. 
– Луна, луна, по-скоро скрий се, 
че ако циганите дойдат, 
от твоето сърце гердани 
и пръстени ще си направят. 
– Момченце, нека потанцувам. 
Когато циганите дойдат, 
въз наковалнята с очички 
притворени ще те заварят. 
– Луна, луна, по-скоро скрий се, 
конете им аз вече чувам. 

– Момченце, чакай, не ми мачкай 
колосаната белота. 
Летеше конникът, заудрял 
по тъпана на равнината. 
Притворило очи, момчето 
в ковачницата бе заспало. 
А циганите, бронз и дрямка, 
през прашните маслини идат. 
Главите – вдигнати нагоре, 
очите – жълти и сънливи. 
Как пее птицата среднощна, 
ах, как тя пее на дървото! 
Върви луната по небето, 
момчето за ръка повела. 
В ковачницата виком викат, 
ридаят циганите скръбни. 
Ветрецът тих я тули, тули, 
ветрецът вече я затули. 
 

ВЕТРОПОКАЗАТЕЛ 
  

Ветре южен, 
мургав, жарък, 
духаш върху мойта плът, 
носиш ми обилен посев 
от блестящи 
погледи и аромати 
на цъфтящи портокали. 
  

Правиш алена луната 
и тополите пленени 
караш да въздишат, ала идваш 
прекалено късно! 
Свита във руло нощта на мойта повест 
на полицата поставих! 
  

Без най-малък полъх 
не ме отминавай! 
Лудо се върти, сърце; 
лудо се върти, сърце. 
Северняко зъл, 
на ветровете мечко бяла! 
Духаш върху мойта плът, 
зъзнещ от зари 
полярни, 
с твоя плащ от привидения 
капитани 
и се смееш гръмовито 
като Данте. 
  

О, шлифовчик на звездите! 
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Ала идваш 
прекалено късно! 
Моят скрин е цял мухлясъл 
и загубил съм му ключа. 
  

Без най-малък полъх 
не ме отминавай! 
Лудо се върти, сърце; 
лудо се върти, сърце. 
  

Морски ветрове и гноми, 
повеи от нийде. 
Рой комари върху роза 
с листовце пирамидални. 
Вихри от гръдта отбити 
между грубите дървета, 
флейти в урагана, 
днес ме оставете! 
Със вериги яки окован е 
моят спомен 
и пленена – веселата птица, 
дето везеше със песни 
вечерта. 
  

Миналото никога отново се не връща, 
знае го светът отдавна 
и сред светлата тълпа на ветровете 
безполезно е да се оплакваш! 
Тъй ли е, тополо, дето вятъра наставяш? 
Безполезно е да се оплакваш! 
  

Без най-малък полъх 
не ме отминавай! 
Лудо се върти, сърце; 
лудо се върти, сърце. 

 

превод Александър Муратов, Атанас Далчев 
източник: сп. „Литературен клуб“, сmagnifisonz.com 

 

НАПУСНАТИЯТ ХРАМ 
 

(Балада за голямата война)* 
 

Имах син, който се наричаше Хуан. 
Имах син. 
Изгуби се под арките на храма на един Велики петък. 
Видях го на последното стъпало на олтара 
да хвърля тенекиено ведро в сърцето на свещеника. 
Тропах аз по всички гробове. Сине мой! Сине мой! 
Сине мой! 
Грабнах един кокоши крак иззад луната и след това 
разбрах, че моята любов се бе превърнала на рибка 
там, където талигите изчезват. 

Имах аз една любов. 
Имах една мъртва рибка под пепелта на кадилниците. 
Имах аз едно море. За какво? Боже мой! Едно море! 
Покачих се камбаните да бия, но плодовете бяха 
пълни с червеи 
и изгорелите кибритени клечки 
поглъщаха пролетните пшеници. 
Видях прозрачния щъркел на алкохола 
да кълве почернелите глави на умиращи войници, 
видях брезентови палатки, 
където предаваха в кръг чаши, пълни със сълзи. 
В анемониите на причастието ще те намеря, сърце мое, 
когато свещеникът вдигне вола и мулето в своите 
силни ръце, 
за да изплаши нощните жаби, кръжащи над студена-
та чаша. 
Имах син като великан, 
но мъртвите са по-силни - те могат да погълнат и 
небето на парчета. 
Ако беше мечка моят син, 
не бих се страхувал от тайната на кайманите, 
нито бих гледал морето, о дърветата вързано, 
за да го покварят и ранят във военния хаос. 
Ако беше мечка моят син! 
В този твърд брезент ще се скрия да не усещам 
студа на мъха. 
Зная много добре, че ще ми подарят ръкав или 
вратовръзка, 
но ще счупя кормилото по средата на службата и 
тогава 
ще кацне на камъка лудостта на пингвини и чайки, 
ще накара да кажат всички, които спят или пеят на 
ъгъла: 
той имаше син. 
Син! Син! Син, 
който беше само негов, защото бе негов син! 
Негов син! Негов син! Негов син! 
 

* Първата световна война 
 

(из "Поетът в Ню Йорк", 1930), превод Ралица 
К. Маркова;  

ицточник: сп.  „Литернет“ 
 

Подбор: Надежда Александрова 
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В ПАМЕТТА НИ 
 

СТАНКА ПЕНЧЕВА 
 

/09.07.1929 – 27.05.2014/ 
 

Станка Михайлова Пенчева е родена 
на 9 юли 1929 г. в Сливен. 

 

 
 

Завършва гимназия в родния си град (1947) 
и руска филология в Софийския университет 
(1951). Редактор в Радио София (1951-1955), в 
издателство "Народна младеж" (1955-1956), 
кореспондент на в. „Народна култура“ в Русе - 
през 1956-1958 г. Редактор (1959-1975) в отдел 
„Поезия“ на сп. „Септември“, в сп. „Отечес-
тво“ (1975-1984). 

Станка Пенчева дебютира със стихотво-
рение във в. „Изгрев“ през 1942. Публикува 
стихове, есета, очерци, преводи в списанията 
„Пламък“, „Септември“, „Съвременник“, 
„Жената днес“, „Наша родина“, „Отечество“, 
„Читалище“, „Юг“, „Всяка неделя“ и др., във 
вестниците „Литературен фронт“, „Народ-
на култура“, „Пулс“, „Народна младеж“, 
„Литературен форум“ и др. 

Автор е на стихосбирките „Пълнолетие“ 
(1952), „Опъната струна“ (1957), „Кладенец 
на птиците“ (1960), „Вселена“ (1964), „Земя 
на огньовете“ (1965), „Ябълкова градина“ 
(1967), „Есенно сияние“ (1968), „Хляб и сол“ 
(1973), „Планета за двама“ (1977), „Недовър-
шен свят“ (1982), „Сезонът на загубите“ 
(1986), „Опит за бягство“ (1992), „Отвън-
Отвътре“ (2002), "Незабрава" (2004) и др. 

Почина на 27 май 2014 г. 

ДАРБАТА, НАРЕЧЕНА ЛЮБОВ 
 

СИЛВА ВАСИЛЕВА 
 

Не се оплаквай в себе си дори! 
А благодари – 

 ....................... 
че дарбата ти се наричаше любов 

 

Тя пише така, че след всеки неин стих 
листът остава „овъглен“. Тя пише така, че 
без да знаят и до днес десетки влюбени 
повтарят нейни думи, когато търсят спо-
делената взаимност. Тя пише – влюбено, 
страдащо, остро и неоспоримо, но никога 
безлично.  

И живя – съвсем не така, както пишеше. 
Далеч по-скромно, ненатрапчиво и тихо, 
но учудващо забележимо преминават 
дните ѝ – и през „онези“, и през „тези“ 
години. Живя по собствените си закони – 
непресмятаща ползите. И неотстъпваща 
пред изпитанията. Тя пишеше… 

 

Аз съм от тия, 
Дето са твърди – 
И много трошливи. 
Прощавам на злите. 
Но не – 
На страхливите. 

 

„Не ме принуждавай“ 
 

Станка Пенчева – родена в подножието 
на сините скали в Сливенския балкан, 
попила въздуха на непокорното хайдутст-
во и нежността на крехките силни жени, 
поема по нестинарския път на поезията с 
цялата си посветеност и готовност да запа-
зи себе си. Истинска. От първите си стъпки 
по мечтаните пътеки от злато. А то златни 
се оказали думите, в които душата на пое-
тесата се реела и търсела отговорите на 
незададените въпроси.  

 

Живях в подножието на една каменна планина, 
Която от сутрин до вечер менеше цвета си. 
Тя ме научи да се променям, оставайки си аз. 

 

„Балканът“ 
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Разнолика и огнена – такава си я спом-
ням от посещенията ѝ в училище и 
местното читалище. Благодарение на ра-
ботата си имах възможността да я срещна 
неколкократно. Последния път – малко 
преди коварните болежки да я „запрат“ в 
апартамента с онзи отрупан с цветя бал-
кон, за който говореше така, че дори и без 
да съм го виждала за мен той доби омай-
ния образ на Висящите градини на 
Семирамида. С цветята, които тя толкова 
много обичаше, че по Петко Славейковски 
ги възпя в своята последна воля: 

 

Когато дойде време да ме стягате 
за тихото пътуване надолу- 
под градските цветя не ми се ляга, 
не искам примули и гладиоли. 
 

Сложете ми в ръцете скръстени 
босилек дребнолист - да ми мирише 
на стария ни двор, на бабините пръсти, 
на кладенеца в мъх и лишеи... 
 

Нозете ми да бъдат в здравец само: 
той с мене е летял и в самолетите, 
подаден ми на тръгване от мама- 
като заръка като ласка сетна.... 
 

„Последна воля“ 
 

Но преди това – преди това благослови 
живота си с любов. И я възпя – не с дити-
рамби и сложни стихоплетства. Тя нея в 
„живота си я втъка“, „нишка по нишка“, 
незабелязано. За да ни подари щедро сти-
ховете си. Тези толкова обичани, четени, 
преписвани, изпети и запомнени стихове. 
Но и стихове извън канона. Неудобни 
стихове. Писани от жена не просто муза, 
достойна за обожание, а от жена, изтъкана 
от вяра и поезия.  

И дали случайно или не, но точно във 
времето, когато родната поезия функцио-
нира в онзи пропагандно-агитационен 
вид, с провеждане на масови литературни 
четения и рецитали пред разнолика пуб-
лика, Станка Пенчева успява да превърне 
тези срещи в уютни и топли преживява-

ния. В спомен за дом, в майчина прегръд-
ка, в копнеж по любим, летеж след мечта. 
И в нещо недоизказано и непремълчано. 

 

За гордостта – без предразсъдъци 
 

Каквото и да се случи — гордостта 
ще изправя главата ти като железен гръбнак. 

 

Не се сравнявай със себеподобните; 
утеха не търси в по-слабите; 
не се любувай на перата си паунови. 
Бъди от недоволство зла! 
Бори се като Яков с боговете, 
завиждай на Сафо, 
сравнявай се със гении - 
така че 
от безсилие да плачеш. 
Пиши неистово, 
пиши във страшни мъки, 
пиши като осъдена на смърт 
или като Сибила, 
така пиши, 
че кръв да ти тече от ноктите, 
така пиши, 
че листът да се овъгли.  
 

„Съвети към себе си“ 
 

Поезията на Станка Пенчева трябва да 
препрочитаме поне по веднъж на всеки 
четири-пет години, за да преоткриваме 
смисъла на думите. При първата си среща 
с нея открих само посланията на любовта. 
Не обърнах внимание на всичко друго, 
което откривах през годините след това, а 
именно – колко плътна, колко богата е 
лириката ѝ. Харесвах я и смятах, че разби-
рам всичко. Особено любовта. Но май и 
нея достатъчно не съм разбирала. А тя го е 
казала: 

Така съм създадена, 
Че предпочитам 
Да се усмихна, вместо да се намръщя, 
Да погаля – вместо да ударя, 
Да повярвам – щом ме погледнат в очите. 
 

Много пъти са ме лъгали. 
Дори най-скъпите, най-близките. 
Обичта ми са тъпкали 
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С думи са ме оплитали – 
И пак ме гледаха в очите. 
 

Може още сто пъти да ме излъжат. 
Нека. Едно не искам: заради стоте измами 
Веднъж да не повярвам само 
На очите, които наистина 
Са били искрени. 
 

„Цената на доверието“ 
 

Поезия-хамелеон, различна за всеки, 
който я чете, с различни послания в зави-
симост от това на коя страница е отворен 
животът на човек. И да, трябва да си приз-
наем, че всеки от нас се е изправял пред 
избора дали да се засмее или да се разпла-
че, дали да удари плесница или да 
помилва. Защото той, животът ни, се случ-
ва, докато се опитваме да изградим 
стабилна представа за него, докато си съз-
даваме основи, върху които да го градим. 

Поезия като тази на Станка Пенчева ни 
кара да живеем. Да живеем сега. Докато 
животът още не ни се е изплъзнал, да не се 
страхуваме от смъртта и старостта – те са 
неизбежни, никой не може да им избяга. И 
не бива, бягайки от тях, да го пропиляваме 
в жабли и самосъжаления. Не бива да ча-
каме, да оставяме живота да изтече покрай 
нас. И най-вече – да позволяваме измамата 
да го превръща в лошо копие на оригина-
ла.  

Стиховете на Станка Пенчева не поу-
чават и не учат, а с дискретната преживяна 
мъдрост ни казват, че не бива да позволя-
ваме заради частицата зло, което броди по 
тази земя, да спрем да бъдем добри. За да 
срещнем сами добротата. И любовта. За-
щото над всичко и всички в нейната 
поезия стои любовта. 

 

Обречена на любов  
 

Не можах да бъда твоята пролет, 
Не можах да бъда твоето лято, 
Нека, нека бъда твоята есен... 
 

Ако трябва да избера заглавие на кни-
га, която да подхожда най-много на 
поезията на Станка Пенчева, със сигур-
ност бих избрала „За любовта и други 
демони“. Без необходимостта сюжетът да е 
по Маркес. 

За нея, любовта – различната и много-
ликата, тя сътвори най-хубавите си 
стихове. Любовта, в която не забравяш, че 
съществуваш, а около която изграждаш 
целия си свят За тази любов Станка Пен-
чева пѝса с отдадеността на онази зрялост, 
която не спестява нищо – нито вълшебст-
вото от младежкия плам, нито осъзнатата 
есенна топлина. За нея тя пише с лекотата 
на преживяла няколко живота богата на 
обич жена: 

 

Ти си ми вълшебно огледало. 
В теб се оглеждам от глава до пети, 
Цялата, 
И се виждам невиждана: 
От очите ти – посребрена, 
От устните – позлатена, 
От ръцете ти – като царица накичена, 
Омагьосана. 
Обичана. 
 

„Ти си ми вълшебно огледало“ 
 

Всичко написано щеше да е предвиди-
мо и скучно, до болка познато и повта-
ряно, ако Станка Пенчева не успяваше по 
толкова поетичен начин да опише красо-
тата на всяка получена и подарена обич 
така, както се пише за единствената. Пое-
зията ѝ заявява смело – няма ранна и късна 
любов, няма праведна и грешна. Има та-
кава, за която могат да бъдат сътворени 
стихове като тези: 

Идвам при тебе като след бедствие, 
Приеми ме под стряхата на обичта си! 
Облечи ме с достойнство, 
Нахрани ме с увереност, 
Сгрей ме с дъха си – като пчелица, 
Измъкната от пороя. 
 

„Спасената“ 
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Ще се стича в сърцето ти моята сладост 
и кръвта ти ще стане вино есенно младо. 
Дрехата си ще ти постилам 
като златна шума. 
И укротена и немилвана 
аз до теб ще лежа безшумно. 
 

„Нека бъда твоята есен“ 
 

Не с чувство на притежание, а с щедра 
себеотдаденост, тя е тази която дава без да 
брои – неограбена и неопустошена. Тя е 
„бяла свещ“, чийто огън не свършва. За-
щото знае, не просто знае – живее по 
каноните на взаимността, която не проща-
ва, но се надживява. Защото носи силата да 
въздигне обичания мъж, да му даде крила 
и да го превърне в герой: 

 

Сега не си при мен. Сега си там. 
И може би дори си ме забравил. 
Но аз те давам, давам на света – 
Това е твое мъжко право. 
Забравяй ме, за другите мисли, 
Опитвай се земята да нарамиш, 
Лети! 
Обичам те такъв. 
 

„Без съжаление“ 
 

Въпреки неумолимия ход на времето 
любовта в поезията на Станка Пенчева се 
осъществява в едно свръхестествено безв-
ремие, където Те не остаряват, а са онези 
два центъра на света, които се събират в 
едно – със сигурността, че няма как по 
друг някакъв начин Вселената да бъде 
подредена. И стигат до есенцията на лю-
бовта, извлечена сред всичките условности 
на битието. И ако отново направя паралел 
с Маркес, то любовта е онази давност на 
безвремието, в която: „Те сякаш бяха преско-
чили трънливата голгота на съпружеския 
живот и бяха стигнали направо до същината 
на любовта.“ 

 

Те се срещнаха късно: 
подир други срещи, 
ревности, раздели, 
подир други пръстени, 

устни, постели – 
срещнаха се съвсем накрая, 
вгорчени и изморени. 
… 
Вкопчили пръсти, 
мълчаха потресени – 
като видели Бога безверници. 
 

„Баладично“ 
 

Поезия – приказен разказ за неумира-
щата, за въздигащата обич на жена, за 
любовта без време и място, без възраст, 
любов във всяко време и навсякъде, която 
дава и въздига, която бележи него, избра-
ния с тежкото отличие на съвършенството 
и с безкористната подкрепа. Защото той 
има право да бъде победен, но не и да бъде 
жалък: 

 

Ти не си просто този, 
Когото обичам – 
То е толкова малко. 
Аз те белязах 
Със тежко отличие: 
Да не бъдеш никога жалък, 
Дори когато си победен; 
Да знаеш това, 
Което и аз не зная; 
Да бъдеш по-умен от мен; 
Да си втурваш в света 
Като в голяма вода 
И да го преплуваш до края; 
Небето с плещи да удържиш, 
Когато над мен се събаря, 
И пак силата ти да не ми тежи… 
 

„Ти“ 
 

За тази обич – орисия, съдба и славо-
слов – Станка Пенчева не просто пише. Тя 
я живее – безкрайно етично и нежно, но и 
безкомпромисно твърдо. До степен чита-
телите ѝ да я приемат не като послание, а 
като повеля. Повеля за страст от друго 
измерение, в която дишаш въздуха, изля-
зъл от гърдите на другия, но без да губиш 
себе си и пътя: 
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Нека други да ме лъже, 
Нека ме предаде приятел – 
Само ти, 
Ти да си длъжен 
Да си истински, като злато. 
Със съвършенство аз те наказах, 
Върху вярата си те разпънах... 
Ти, 
От мойта любов белязания, 
Върви, без да се препънеш! 
 

„Ти“ 
 

Омаята живот 
 

...капе гъсто слънце върху мен, щастливата 
 

Изграждането на ценностна система е 
труден и бавен процес. Но Станка Пенче-
ва не се поколебава да извърви дела от 
този свой път със своите си стъпки. За тази 
омая – живота – тя дава и взема всичко. 
Живее по своите си канони и измерения, 
така, както повелява сърцето. Отличават я 
талантът и способността ѝ чрез силата на 
творчеството си да отстоява житейски и 
естетически позиции във време, когато 
унифицирането е норма, дори когато 
става въпрос за нонсенса – унифициране 
на дарба. И в същото време, независимо от 
обстоятелствата и превратностите на съд-
бата, животът и поезията ѝ остават 
единица мярка за съхранени човешки и 
етични норми.  

С какво спокойствие и осъзната пълно-
ценност на изживяното Станка Пенчева 
успява да обеме този свой живот преди 
най-свидните черти „да избелеят“, а най-
трайното да се превърне в „беше“. И да го 
събере в безпощадния „Опис на вещи“: 

 

Писалка. Не златна. 
От употреба изтрита. 
Тя пишеше „Мили.“ 
И: „Възразявам. Не съм съгласна.“ 
Портмоне. Констатирахме, че парите... 
Парите ли? С тях бяхме наясно: 
Знаех цената им и знаех да ги пилея. 
Ключ секретен. И от кутия на поща. 

Моят дом. Със цветята, с мушичките в 
полилея, 

Със кратките дни и с дългите нощи, 
С едно момиче, без което е пусто и скучно, 
С една снимка на мъж върху скрина. 
И в едно чекмедже – половината живот 

заключен... 
Намерихме стари билети – 
За влак, за кино... 
Колко път през живота си пропътува! 
На тръгване трептях от очакване цялата 
И от радост звънтях – че се връщам. 
До ново отплуване. 
... и дреболии: гребен, 
парфюм, огледало... 
Не бях хубава. Но обичана бях. До края. 
До последната, недовършена мисъл. 
Тук описът свършва. Печат. 
И човекът не знае, 
Че всъщност живота ми е описал. 
 

„Опис на вещи“ 
 

И чрез него да ни завещае онези при-
казни несметни богатства, от които 
другите са вземали, защото: 

 

Ако на тоя свят 
Са вземали от тебе – 
Значи си богат. 
 

„Не съм ограбена, опустошена“ 
 

Осмисления свой живот поетесата (как 
само не обича тя тази дума, а все се нарича 
„поетка“) събра в заветното си стихотворе-
ние „Послеслов“. Не, не е случайно, че 
стих именно от тази творба избрах за на-
чало. Станка Пенчева успява да живее и 
пише така, че послесловът ѝ да се случи 
живот. 

Безкрайно етична, понесла множество 
несъстоятелни обиди, самата тя останала 
далече от площадните подвиквания и 
дюдюкания, непожелала да осребри та-
лант и можене с величествени постове и 
славословия. Тя, която по незримите пъте-
ки на своя огнен стих: 
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...бра бодили, както се берат цветя, 
че бяха запоени със олово 
перата ти, но ти летя… 
 

„Послеслов“ 
 

Поезията на Станка Пенчева – ненат-
рапчиво, но и неотстъпчиво, дава своите 
отговори за смисъла на живота. Стига само 
да знаеш въпросите, които да зададеш. 
Или да премълчиш и благодариш на про-
видението, че не ги знаеш.  

Но със сигурност е нужно едно – да се 
доверим на внезапния проблясък на ин-
туицията, да направим своя избор и да 
видим дали любовта ще ни се случи или 
да я оставим да отмине, ако не е правилна-
та. Да я понесем. И да продължим да 
живеем… Така както живя и обича Станка 
Пенчева – по неизмеримите пътеки на 
огнените си стихове в един свят, „готов за 
обичане“. 

 

Боже, колко късо беше лятото! 
Пада от небето вик на ято - 
а пък мене ми се ходи боса, 
пъстри рокли още ми се носят, 
още имам път непропътуван, 
още ми се люби и целува... 
 

„Безсмъртие“ 
 
 

КОНСТАНТИН ПАВЛОВ 
 
/02.04.1933 – 28.09.2008/ 
 
Роден е на 02. 04. 1933 г. в с. Витошко, 

Пернишко.  
 

 
 
Завършва гимназия през 1952 г.  
Следва право в Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“.  
Редактор е в Радио София от 1957 г. до 

1959 г. По-късно е редактор в издателство 
„Български писател“ (1961 – 1962; 1964 – 
1965), във вестник „Литературен фронт“ 
(1963). Редактор е и в „Мултифилм“ (1965 – 
1966).  От 1966 г. до 1975 г. му е забранено да 
работи и публикува. През 1975 г. получава 
разрешение за работа в „Българска кинематог-
рафия“. През същата година е приет за член на 
Съюза на българските филмови дейци, а през 
1980 г. е избран за член на Съюза на български-
те писатели. През 1983 г., по повод 50 г. от 
рождението му, е издадена книгата „Стари 
неща“ със стихове от първите му две книги и 
сценарии.  

През 1989 г. за първи път след дълго прекъс-
ване печата стихотворения във вест-ник 
„Литературен форум“.  

Напуска СБП на 03.02.1989 г.  
Никога не е членувал в други организации 

или партии.  
Умира на 28.09.2008 г. 
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АЛХИМИЯ НА СМИСЪЛА  
И ВЯРАТА 
 

ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ 
 

Тъгуват, боли ги нещата.  
И не знаят защо ги боли.  
И не знаят защо тъгуват. 

 

„На добър път, странници в нощта, 
тръгнали с последния влак в тази наша 
година!“ 

Цитирам по памет думи, изречени от 
екрана преди много, много години. Думи 
в една несъвършена, но истинска емисия 
за новините в последния ден на една го-
дина, която дори не си спомням коя точно 
беше. Думи, останали и запомнени, защо-
то търсеха своето послание на предела на 
отиващото си и очакването на задаващото 
се ново време. Думи – послание, отправе-
ни във вододела и водовъртежа на странни 
и страшни години.  

Колко ли са били покъртителни и дори 
неразбрани в онова преходно и несвърш-
ващо време. Думи на този несъвършено 
сложен Константин Павлов, изтръгнали 
ни от новогодишния унес и накарали ни 
да дишаме и преглъщаме учестено... Ду-
ми, изречени от Нери Терзиева, която 
животът никак не пощади, а напротив – за 
награда я замеряше с тухли четворки. 

Времето препуска в пространството и 
не спира, за да почива в този изтърбушен 
свят, който се бори за своето оцеляване. То 
търси и се опитва да намери на нас и на 
душите ни спокойствие и да дава сила за 
всичко, което се случва и което ни предс-
тои. Побъркан свят и объркано време, 
което не спира, за да помисли, а е тръгнало 
и върви все напред. Човешкото същество 
се опитва да се намести в своето време и 
пространство, да почувства и осмисли, да 
преживее и понякога дори да оцелее. 

Препълнихме нашето време с безсмис-
лени думи и съвсем безсмислени действия 
и чакаме то да ни опрости тези ни прег-
решения и дори да ни възнагради за 
стореното. И когато търсим и намираме за 
себе си и най-вече за околните бледото 
обяснение, че така ни е накарало времето 
да свършим това или онова, то наистина 
сме на грешна посока, защото ние опреде-
ляме нашето време. 

Раздаваме и представяме своята „Дек-
ларация“ пак във времето и 
пространството, за да покажем съществу-
ването си и това, че сме потребни за този 
свят, а той дали изпитва нашата липса … 

 

Нямам време. 
Никой няма време. 
С нокти и със зъби 
ще се браня от величия. 
С кръв ще плащам 
всеки сантиметър 
от космическия път към истината. 
 

(Из „Декларация“, Константин Павлов) 
 

Объркване, пропадане и отново възви-
сяване – все едно и също масово чудо, 
обяснено в смисъла на един човешки жи-
вот. Понякога всичко се случва мигновено, 
понякога трудно и мъчително, понякога 
се спотайва и не се случва, а след това 
избухва и тръгва по пътя на този безми-
лостен и единствен живот. Дали все ще се 
надяваме и чакаме това чудо да ни се слу-
чи или ще го търсим и изровим из нашите 
разпилени и разкъсани надежди е все на-
ша си работа и никой не очаква друг да се 
прошета в нашата къща и да я свърши. 

 

Реват вълните бясно. 
Падналите в тях светкавици 
свистят и гаснат. 
Върху водната повърхност 
Крачат 
три милиарда 
Исусовци! 
Впрочем 
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някои не крачат – 
жадната вода залива колената им. 
Други са потънали до кръста. 
Трети 
само чрез въздушните мехури 
своето съществование доказват. 
Ясно – 
всеки е потънал според вярата си. 
Ние – 
крачим! 
 

(Из „Масово чудо“, Константин Павлов) 
 

Колко ли съвременни алхимици за-
бъркват тази житейска отвара. И колко се 
мъчат да ни я представят за новото чудо. А 
ние чакаме цветен дим да избухне и да ни 
направи щастливи и земен рай да ни до-
несе. Дори и в тази алхимия си има логика, 
която спираме да усещаме и се опитваме 
да отстраним от своята същност, поради 
неугодност или просто непригодност. За 
тази логика страшно красива ни трябва 
ум, достатъчно разум, но и сърце, защото 
иначе е погрешна избраната пътеката в 
това време и пространство. 

 

Светът е преситен от логика 
и всякакви съображения. 
Ще си възвърна вярата отново, 
когато срещна кон! 
Кон в чистия му вид! 
Кон за самия кон! 
Залагам Ричард Трети 
срещу Кон! 
 

(Из „Алхимици“, Константин Павлов) 
 

Резултатът от нашето действие или 
бездействие вече е тук и някак си упорито 
и ненавистно ни преследва. Търсим отго-
вори, задаваме въпроси, а до вчера нито 
питахме, нито търсехме отговорите. И 
отново ще бъдем всесилни в оправдания, в 
упования, в заклинания и проклети пос-
лания, защото ние, човеците, сме способни 
на всяка дързост и мерзост и защото сами-
те ние сме създали всичко това, а сега сме 
твърде уплашени и търсим своето бягство 

от себе си, от това което ни разкъсва и при-
тиска, от това, което е и което ни предстои. 
Но то, времето, продължава да е част от 
това пространство и не се опитва да се 
връща назад и да ни помогне. Съзнателно, 
подсъзнателно или несъзнателно вървим с 
времето и мерим своите крачки. Така се 
случват нещата и за кой ли път, те отново 
плачат и тръгват на път…  

Дали ще открием, макар и закъснели в 
този живот истинските неща и път, в кой-
то не ще да ги боли и да тъгуват. 

 

Заварих покъртителна картина в къщи – 
мишките си хапеха опашките 
и преплитаха крака от слабост. 
Паяци огризваха 
(за кой ли път!) 
миналогодишен череп на муха. 
Аз прозорците отворих 
и вратата. 
Но на тях не им достигна сила 
да излязат вън 
и да си дирят 
другаде прехраната. 
 

(Из „Болезнена чувствителност“, Константин 
Павлов) 

 

Тъгуват, боли ги. 
И не знаят защо ги боли. 
И не знаят защо тъгуват. 
О, Скръб, 
Която изпреварва Основанието си за скръб! 
О, Болка, 
появила се преди Причината за болка! 
Ще дойдат Те – 
Причината и Основанието – 
ще се появят. 
Макар и закъснели. 
И двойна Скръб, 
и двойна Болка 
ще порази душата на Нещата – 
защото е непоносимо тежко 
да видиш как Причината за болка 
е обезсмислила Самота Болка, 
а Основанието на скръбта 
се подиграва на Самата Скръб. 
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И ще заплачат пак Нещата. 
 

(Из „Плачат нещата“, Константин Павлов) 
 

Сложност и твърде обичайна простота, 
в която агонията сладка е намерена, тър-
сена, освирепяла и от време на време 
усмихваща се. Това е времето – нашето, 
което сътворихме и което несъвсем харес-
ваме, че дори и често неодобряваме. Но и 
което си препуска и въобще не се замисля 
да ни напомни, че нямаме време да забе-
лежим, че времето няма време. 

 

Първото ми умиране – 
като преживяване – 
беше изключително. 
Повторенията изхабиха чувството. 
Предвкусването на самата смърт обаче – 
полъх, тембър, аромат, видение – 
произвежда по-сладостни тръпки.  
 

(Из „Агонио сладка…“, Константи Павлов) 
 

Нещо като послепис, защото думи на дру-
гиму не са нужни .. 

Превъплъщават се, превъплъщават се... 
Два-три-пет-седем-десет Духа, 
които си разменят: 
козина, рога, крила, опашки, ореоли – 
вечен реквизит. 
Взаимно, но по уговорка, се изяждат – 
възпроизвеждайки по този начин 
своя антипод – 
като Превъплъщение. 
И себесъхранение. 
Аз също чакам своя ред – 
в ръцете ми е кожата на бившата душа – 
надявам се на нещо по-добро. 
Седя (и тръпна) върху вчерашната си 
опашка... 
А Новото Превъплъщение се бави. 
 

(Из „Нова душа“, Константин Павлов) 
 

НОВА ПОЕЗИЯ 
 

МОЯТА СЯНКА 
 

АННА ФЕРИЕРО 
 

SIGNOR UCCELLO 
 

Ribelle e traditore 
ermetico il suo sguardo  
innocuo, 
dai mortali maledetto, 
fuggitivi al suo segnale. 
Di angoscia e pestilenza  
degli amori intollerante 
a notte fonda, nel gran gelo 
è il Signor dell’Arizona. 
Fra egiziani e persiani 
è la luna della morte 
vagando con un’ascia 
sino al mar della Nigeria 
in cerca d’accoglienza, senza fiato 
sottoforma di un Apache. 
Ciondoli e tamburi 
onorano il Gran Capo 
fra danze e lunghi versi 
benedice i suoi seguaci, 
i poeti della notte 

 

ГОСПОДАРЯТ ПТИЦА 
 

Бунтовник и предател 
греховният му еретичен поглед, 
проклинат смъртните бегълци  
от неговия знак. 
 

С мъката и болката 
на несподелените любови 
в сковаващия студ на дълбоката нощ, 
 властва над Аризона. 
 

Между египтяните и персите 
с брадва броди смъртоносна луна  
чак до Нигерийска море 
в търсене на подслон, без дъх  
подобна на Апах. 
 

Дрънкалки и тъпани 
славят големият Вожд 
сред танци и вечни стихове 
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благославя своите поклонници, 
поетите на нощта. 
 

MR. BIRD 
 

Rebel and traitor 
His gaze is hermetic 
harmless, 
cursed by mortals, 
fugitives at his signal. 
Of anguish and pestilence 
of intolerant loves 
late at night, in the great frost 
is the Mr. of Arizona. 
Between Egyptians and Persians 
it is the moon of death 
wandering with an ax 
until the Nigerian Sea 
in search of welcome, out of breath 
in the form of an Apache. 
Pendants and drums 
honor the Great Chief 
between dances and long verses 
blesses his followers, 
the poets of the night 

 

/авторски превод на английски/ 
 

LA MIA SFUMATURA  
 

Viso d'amore 
dove un raggio si affaccia 
fra le rive degli occhi 
color della sabbia. 
Pelle di mora 
preziosa - elegante 
che dona al passante 
d'estate bellezza 
d'immensa dolcezza. 
Grazia di donna 
al tramonto si specchia 
avvolta soltanto 
da note agrumate 
d'inchiostro del mare 
che 
ribelli e sognanti  
scrivono onde 
di ritmi baciati  
fra conchiglie e farfalle 

МОЯТА СЯНКА 
 

Любовен образ 
един лъч гали  
крайчетата на очите 
цвят като пясък. 
 

Къпинова кожа 
бижу на елегантността 
с безкрайна мекота, 
дарява красота 
на отминаващото лято. 
 

Женствена грациозност 
се отразява в залеза, 
наметната само с 
портокалова нощ. 
Където  
мечтатели и бунтари  
пишат с морско мастило  
вълни от целунати ритми,. 
сред раковини и пеперуди. 

 

MY SHADE 
 

Face of love 
where a ray faces 
between the banks of the eyes 
sand color. 
Blackberry leather 
precious - elegant 
that gives to the passer-by 
summer beauty 
of immense sweetness. 
Grace of a woman 
at sunset it is mirrored 
wrapped only 
from citrus notes 
ink of the sea 
that 
rebellious and dreamy 
they write waves 
of kissed rhythms 
between shells and butterflies 
 

/авторски превод на английски/ 
 

Превод от италиански: Валентин Никифоров 
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ДНЕС – МЕЖДИННА ГАРА 
 

ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ – ВАЙ ВОФ 
 

КРАЯТ НА СВЕТА 
 

Тръгнал бях с мечтата   
да достигна и премина през чертата  
разделяща небитието от земята. 
   

Не стана отведнъж, защото  
на всички хора в потеклото,   
разбира се и в мен, 
заложен е един абсурден, вечен ген -   
да търсим пътища към хоризонта   
с порив всеотдаен и разпален.    
А хоризонта винаги е контра,  
като образ огледален.   
Когато безидейно някой е в покой,     
като него в унес не помръдва той,    
а когато с пълна газ лети,  
сякаш иска сам да покори     
върхът, който винаги го дразни       
с неизживени, тайнствени съблазни,    
насреща хоризонтът с ярост връхлетява,    
всеки миг парадоксално себе си унищожава 
и придава образ прероден и нов,  
все едно, че оня връх   
е по-далечен, недостъпен и суров.  
И все така,   
сякаш хоризонтът е мечта 
неуловима.   
Поетът би го казал в рима –  
не се намира,  
туй, което никога не спира.  
Отдавна... някога, преди... 
в едни такива скучни дни,  
обикновено не оставящи следи...  
времето фригидно, мрачно, гадно,  
различно от натруфеното, лицемерно и парадно,  
нужно само за статистика,  
тогава,  
почти като насън 
и нереално като мистика,  
с благословията на мисълта   
достигнах края на света.  
Думите и звуците, до днеска крили  
непонятно аромат и вдъхновение, 
към мене бяха прекроили  

своето егоистично поведение.   
Преди се срещахме поединично,   
почти далечни, непознати  
и недостатъчни за слово поетично,   
способно да разклати                     
на някого душата или съвестта заспала,   
всичко що е ценно разпродала,         
така че влизането в нея    
повтаря мъките при срутване на мавзолея.     
Разбрал абсурда на театъра –     
да гоня хоризонта като вятъра,  
възползвах се от станалото чудо 
и взех от струпаните като в блюдо  
звуци, думи, изрази и рими,        
със шепи и количества непреброими,   
да стигна там, отвъд, 
където не достига земният ни път.  
 

Защото краят на света е линия.  
Защото краят на света е линия душевна,  
през която 
преминава само въображение богато. 
 

ОТШЕЛНИК 
 

Той винаги стои зад прозорец затворен 
и дори не поглежда навън – 
оттатък светът е така бутафорен, 
че той предпочита живот илюзорен, 
подобно на сън, 
където 
дори оголели, 
но все неподкупни от власт, суета, 
изречени думите пак си остават 
с най-чиста и вярна душа, 
където 
я носят своята сила 
с респект, че не е разделила 
пред него на две битието – 
прекрасно отпред, 
а друго отзад, зад лицето, 
където 
не имидж екранен да властва, 
а лека-полека човек да израства 
с достойни дела и без пудра, 
макар че животът в ребрата го удря, 
където... 
щом някой се моли на Бога, 
то значи говори с тревога, 
но не от страха е за показ доведен, 
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тъй както се случва 
през нашия преход последен, 
а щото си търси душата... 
 

Той винаги стои зад прозорец затворен 
и когато го отвори, 
туй знак е вече, 
че готов е да се бори. 
Затуй се вглеждам често по стъклата. 
 

НЕДОРАЗУМЕНИЕ 
 

Хора, какви ги приказвате –  
бил съм добър на пейзажите.  
Бих предпочел да разказвате  
как съм описал в пасажите  
 

как да оправиме двора ни,  
дето обрасъл до гушата 
чака дълбоките орани,  
чака дъжда против сушата,  
 

който размеква забравата  
и ще роди поколения,  
дето обичат държавата  
без меркантилни стремления. 

 
Из „Днес – междинна гара“, Избрани стихове, 

изд. Изида, С., 2021 г. 
 

 

СВЕТУЛКИ-ХАМАЛИ 
 

ВЕСЕЛИНА БАШОВА 
 

*** 
пухкава мекица 
ръси пудра захар 
по пътя си 
Хензел и Гретел ме 
сеят в захарни мечти 
 

***  
водно конче  
с лак от желатин 
добре ли е 
сварен хрущялът 
на притеснението ми 
 

*** 
пчелен восък 
за шишенце лак 
работа в екип 
хормоните ми  
с нов педикюр 
 

*** 
под купола на цирка 
дресирано животно 
спъне ли се конят 
дефилира в ума ми 
мисъл на предател 
 

*** 
сватбарски тъпан 
лупа по козя кожа  
зурна му приглася 
сега го разбирам 
недоволството ми 
 

*** 
язден кон 
е ясно, че разчита 
на чужда мисъл  
в сивата ми степ 
и сто тояги са малко 
 

*** 
тя замерва с яйца 
бягащо куче  
хитрост без име 
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*** 
панирани хапки 
тълпа миньони  
в чинията  
не пържа мисли 
преди улова им 
 

*** 
светулки хамали 
разнасят думи 
между устните  
прозорците ми  
намигат на звездите 
 

*** 
катеричка  
пресича пътя  
карам ли се 
с превишена  
строгост 
 

*** 
маркуч изпръска 
топъл душ ли 
е капанът 
подливат ми вода 
очакванията 
 

*** 
пъха си носа 
комар в порите 
на всяка кожа 
разузнаването ми е 
с ненужен сърбеж 
 

ОБИЧАМ ЖИВОТА 
 

Не искам да гледам 
как ръцете изстискват  
от тубичка живота ми  
последния свеж ден 
върху четката 
за човешка хигиена. 
Очите ми се пълнят 
със сълзи заради загубата. 
Защо да трия емайла 
от усмивката на мига си ? 
Сияйност – притежава я 
добрата ми стара душа... 
Миналото  и бъдещето 
те са тези, които разпъват 
на кръст сърцето ми 

и то не издържа на болката  
от забитите в плътта ми 
Исусови гвоздеи. 
 

И ако мога да отмия 
красотата на момента, 
ще дойде ли по- добър? 
Със следващия сапунен мехур,  
който мислите ми 
се опитват да схванат. 
Миг след миг.. 
Пастата  свършва... 
Четката ми също  
е заприличала 
на рошаво куче, 
което вие като сирена 
в гръдната ми кошница. 
Как да блесне усмивка  
на студените ми устни 
и в този...  
последен момент? 
(Чувала съм, че идва, 
но не го очаквам ...) 
Не го искам с изправен 
змийски гръбнак  
в моята четка за зъби.. 
Моля се времето ми 
да  има челюсти 
със здрави и  бели  
себеподобни мигове.. 
 

Късчета от място, в което  
да чувствам , че дишам,  
че съм жива в тялото си. 
Взаимопомощ... 
На това ме учи клетката, 
в която ще се приютя  
за част от секундата, 
за да разбера гнева си. 
За да осъзная безполезността 
на себеусилията си. 
 

Вечното движение  
на ангажирани стрелки  
и дъвчене на 
нетърпеливо време. 
Защо да бързам. 
Оглеждам се. В този момент  ли?  
Да, сега... 
Забавям крачка и  
за малко да хлътна  
в пломбата на  мъдреца,  
когато уханието  
на вечността ме спасява. 
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ДОБРОТО 
 

ГАБРИЕЛА ЖЕКОВА 
 
Доброто лесно не се намира,  
то само с любов се открива.  
Да дадеш на едно кученце храна, 
На стареца чантата до дома да занесеш,  
по пешеходна пътека да го преведеш.  
 
Две-три думи с него да си размениш,  
мъката човешка с него да си споделиш. 
да го погалиш по рошавата глава.  
За мен това е най-великата ценност, 
Така ти става по-леко на душата,  
така с доброто стоплят се сърцата.  
 
Доброто е в човека когато прощава,  
и любов от сърце когато раздава. 
с доброто оцелява всяка потребност.  
Доброто не се купува с пари,  
притежават го хората добри. 
 

СЛЕДОБЕДЪТ КЛОНИ КЪМ  
ЗАЛЕЗ 

 
ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

 

Следобедът клони към Залез. 
 

Светът хищно пълзи,  
пъпли, 
протяга безструктурни пръсти 
към гърлото и краката ми. 
Душа се и падам. 
 

Следобедът клони към залез. 
Бледнеят цветовете на тревите 
и тихичко заспиват в изнемога, 
затварят чашки, впиват се в очите ми 
и хоризонтът пада. 
 

Къде е главата ти, приятелю? 
Моята се търкулна в прахта, 
очите ми оцъклени гледат небето – като врата. 
Вратата на врата ми зее безгърлена, олющена, 
изплезена, 
гола кост стърчи, забита в гръбнака. 
А той, гръбнакът ми – настръхнал трънак 
върху гладката плът на пустиня е. 
 

Къде е главата ти, приятелю? 
Аз взех моята, изтупах я от мръсотията, 
оправих й перчема и без да гледам очите си – 
завъртях я обратно на шията. 
Обратно вървя  
и броя 
изтърваните мигове. 
Не, не онези, „екзистенциалните“,  
в които живеем завинаги. 
А онези, 
в които грешим. 
Тялото ми, обезмислено крачи напред, 
към нови предели, към нови мечти – 
счупени мачти 
на заседнали кораби /ние нямаме кораби – 
небето ръми/. 
Зомбирани, 
с малтретирани мисли 
безоки, безгледни мълчим. 
И търчим /по чужди команди/ 
и търпим /кой до когато отпадне/… 
Ти крачиш до мен, стигнал предела си, 
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и викаш в ухото ми, 
а гласът ти е чужд. 
Нищо твое няма в теб, приятелю – 
пръст при пръст, плът при плът. 
Потънал дълбоко в безструктурна паст, 
главата се смила далеч от врата ти, 
смалила е вече ума, безструктурна власт 
засмуква втечненото тяло... 
Хелицерите на паяка ти ме болят. 
Вадя ги от кожата, която се разпада – 
приличат на тръните от гръбнака ми 
/но те са си мои – хелицерите на паяка ти ме болят/. 
Следвам стъпките ти, приятелю, 
стъпвам в тях – но главата ми 
си е моя. 
Обърната наопаки, гледа назад… и да мога, не мога 
да викам с твоя чужд глас. 
Свободното слово – онова, което искаме да слушаме 
и чакаме да чуем 
се лее, като порой смила  
всяко възвишенийце по пътя си 
и оставя чисти и гладки следи, по които да крачим, 
да грачим 
и да пълзим. 
Всеобщият хор заличава следите  
на новините, 
те не ни интересуват – 
искаме да знаем какво ще ни кажат, 
че означават… 
не фактите, 
не случките, 
а онова, което онези, които слушаме ще ни кажат, че 
се крие зад тях. 
И ние вярваме, 
че нищо не се случва. 
Или пък – че идва краят на света. 
Не, не – това бе вчера. 
А днес – обречени сме:  
да сме все най-зле; 
най-бедни, 
отритнати, 
несретни… 
Не, не – 
най-зли, 
продажни, лицемерни, 
подметки нечии, 
проводници на чужди интереси… 
Вървя до теб, приятелю, 
а ти вървиш по мен 

и крачките ни смесват се. 
И виковете ти фучат в ушите ми. 
И недоволството ти е така ужасно истинско 
и мое, 
така наистина заслужено и чисто… 
Но твое ли е, 
мое ли е? 
Нечие ли е?! 
И случва ли се? 
Истина ли е, 
или една привидност?! 
Вървим, 
мълвим 
мълчим… 
Посоката ни – същата. 
Ти гледаш все напред,  
/където ти е казано, че е напред/ 
аз гледам пътя в крачките зад нас, 
където погледът ми пак 
събира камъчета-мигове. 
А смисълът отдавна е избягал. 
 

Война на истини и полуистини – 
студът пълзи по вените, 
не ни убива – 
със нея свикнали отдавна вече  
сме. 
Война на нищо и спасение – 
как всичко скучно и банално е, 
прежйвяно 
и преживяно вечер. 
 

Следобедът клони към Залез. 
Бледнеят цветовете на тревите.  
И чакам, Слънцето да падне, 
и да го ритам като тлъста мръсна топка, 
попила кръв и плът, попила цялата история 
на дивите, безмозъчни човечета, 
ламтящи само за все повече – 
димяща топла кръв и козина… 
 

Из „Кръстопът на сънищата“, изд. gabriell-e-lit, 
С., 2022 
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СПОНТАННО СЪЗНАНИЕ 
 

ДИМИТЪР АНАКИЕВ 
 

* 
Оставих  
приятелката си в Денвър,  
наех  
стар Chevrolet  
и отидох в пустинята 
 

* 
Pearl Street в Боулдър  
е битпазар на души,  
търсещи приятелство,  
разбиране и потвърждение –  
предлагам това, което имам 
 

* 
„Идвам в Боулдър,  
за да бъда това, което съм“ –  
думи на проститутка,  
които си спомням,  
без да знам защо съм тук 
 

* 
На Бродуей Каньон  
се взирам във Flatirons–  
бездомник 
стои с табела:  
„Визията ми е чийзбургер“ 
 

* 
Полумесец 
над центъра на Уест Енд; 
неделя вечер е,  
няма тълпа – Боулдър е за хора,  
които търсят нещо 
 

* 
Книгата, която си купих 
 „Жените поетеси на Япония“,  
мръсна от шоколада,  
кoйто имам на пръстите си –  
ям бисквитка от Чиапас 
 

* 
Слънцето в Колорадо 
топи лед в чашата...   
Пия вода,  
мислейки за името на сервитьорката,  
която предложи безплатна бисквитка 

* 
Университетът Боулдър;  
в тихо езерце плуват шарани 
и костенурки –  
сред тях се виждам  
потопен във вечността 
 

* 
Защо ни трябва поезия? 
За живеене, изразяване и 
преподаване на свободата – 
гледам две златни рибки 
в университетско езерце. 
 

* 
Дали аз съм 
малък облак, 
преминаващ 
през небето 
и изчезващ? 
 

* 
Защо птиците чуруликат? 
Защо вятърът осолява яденето ми  
с листенца? 
Не знам – по пътя  
ям сирене и хляб 
 

* 
Да бъдеш  
риба в езерце,  
това е всичко –  
това е смисълът на религията,  
но трябва да създадеш езерце 
 

* 
„Не се страхувайте  
от живота“ е основното 
послание  
на Буда към всички, които 
живеят в замъци на страха 
 

* 
Древният въпрос,  
на който отговорих тук –  
какво е изкуството на поезията?  
Доведете ума си до по-високо  
състояние,  
пет инча над земята, за да ходите 
 

из "Спонтанно съзнание", изд. gabriell-e-lit, С., 
2022 
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ПОДПИСЪТ НА ЖИВОТА 
 
ДИМИТЪР ДРАГАНОВ 
 

В ОЧАКВАНЕ НА ЛЯТОТО 
 
Бебе пее, повито в кошарата, 
а врабченце танцува в тревата.   
Някой свири красиво на гарата   
на китара балада позната. 
 

Аромат на кафе и обичане 
се разнася високо в небето. 
Спира вече великото тичане 
по трънливия път на сърцето. 
 

Някой диша любов нецелуната 
и издишва съдбовно привличане. 
Ще се скъсат ли в римите струните? 
Ще усмихнеш ли младо момиче? 
 

Мъдростта е приятел на старите 
за които животът е злато. 
Ако тръгнем – поети – по гарите, 
ще открием душите през лятото! 
 

АКО ЗНАЯ,  

ЧЕ УТРЕ САМИН ЩЕ ОСТАНА 
 
Ако зная, че утре самѝн ще остана 
и душата ще скита по сивите друми, 
ще обикна света и ще хвана Балкана, 
ще засвиря словесно на фините струни. 
 

Ще залюбя жена и дори да изгарям, 
ще я нося в сърцето, което ще страда. 
Ако любя жена, любовта ще повтарям 
като нежен певец на красива естрада! 
 

Ако плаче, ще бъда до нея спокоен 
и на моето рамо сълзите ще падат. 
Ще обичам, но зная, че тя не е моя. 
Тя е просто велика, ефирна балада! 
 

Ако зная, че утре самѝн ще остана, 
ще целуна жената на моите думи, 
след които душата – отворена рана – 
ще заскита щастлива по сивите друми. 

АПОЛОГИЯ НА КРАЯ 
 

Смирено дишам всеки ден и плащам кротко сметки в банка. 
 
Край – и вече мен ме няма. Ставам пръсната душа.  
Аз живях – една измама – на ръба на самота.  
Вечер стиховете писах, а дъждът валеше вън.  
Аз живота си орисах да е чуден като сън.  
 

Плаках в своите неволи. Уморих се от беди.  
Сменях глупавите роли, от които ме боли. 
Не разбирах самотата и жестоко я ругах.  
Аз обичах тишината, но на себе си крещях.  
 

Всеки ден живеех сиво и не виждах за какво  
всички хора са щастливи в този свят – едно тегло.  
Сутрин с болката си ставах и поемахме напът.  
Рядко можех да прощавам и тежеше ми светът. 
 

Всеки миг е скъп и важен. Той нашепва ти „Живей!“. 
Не мисли какво ще кажеш, а с душата си запей! 
Край – и вече теб те няма. Всеки става шепа прах.  
Аз съм нежна панорама със заглавие „Живях“. 
 

ПОДПИСЪТ НА ЖИВОТА 
 
Вятър слънцето целува. Свири в стария улук.  
Някой някъде тъгува, а смъртта отнася друг.  
Плач на бебе вдига всичко. Рони майката сълзи.  
Аз на двайсет паднах ничком и душата ме боли.  
 
Времето тече неспирно. Въздухът тежи дори.  
Днес животът е немирен. Всичко струва днес пари.  
Има ли надежда вече? Залезът е гол и бос.  
Плаче малкото човече. Мъчи ме един въпрос.  
 
Хората защо са сиви? Хората защо крещят?  
Има ли души красиви? Пътя ни да осветят...  
Някой някого целува. Друг заспива вечен сън.  
Виж, животът се любува на дечицата навън.  
 
Майка ражда. Друг умира. Залезът е гол и бос.  
Знам, това крепи всемира. Плача в тежкия въпрос.  
Вятър слънцето целува и подписва се в курсив:  
„На живота се любувай и се радвай, че си жив!“ 
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ПО СЛЕДИТЕ НА ВЯТЪРА 
 
Във пространството се вихря и изчезвам – римен мъж. 
Ако болката ми стихне, ще отлитна изведнъж. 
Трупам тежки мелодрами и изливам ги във стих. 
Мисля колко груби рани и измами аз простих. 
 

Колко млади дами гоних по различни градове 
и сълзи до късно роних. Измори ли се, сърце? 
Колко влакове дочаках за далечните земи. 
Сто лета от болка плаках и останах без очи. 
 

През летата си младежки писах своите творби. 
Бях обикнал проба-грешка и красивите мечти. 
Плувах в бурните морета и цунамита разбих. 
На човешката планета аз съставен съм от стих. 
 

Във пространството се вихря и дарявам светлина. 
Ако болката ми стихне, ще танцувам под дъжда. 
Трупах тежки мелодрами и изливах ги във стих. 
За финал събирам длани. Днес на себе си простих. 
 

ИЗПОВЕДТА НА ЕДНА ИСКРА 
 
Не пръснах своите мечти дори след тежките обиди. 
Творя и пея до зори! На своя брат не му завидих. 
Дарих на хубава жена любов, мечти и скъпо цвете. 
Живея аз за любовта! Не ми и трябват върховете! 
 
Обиди много изтърпях, но всички люде ги обичам! 
В душа не нося капка страх! Пред нежна дама коленича! 
Любов е моята душа! Любов творя и изповядвам! 
Любов създавам на листа! Любов закусвам и обядвам! 
 
Живея силно вдъхновен! Чета с Любов Валери Станков! 
Не зная моята душа дали за другите е блага,  
но често виждам светлина, когато някому помагам! 
 
Обичам всекиго от вас и мили думи ви дарявам! 
Помнете моя скромен глас, дошъл света да вдъхновява! 
Момче на римите, летя! Навярно аз съм малко птиче! 
Ще бъда вашата искра, защото светло ви обичам! 
 

ПОЕТИЧНИ ВАРИАЦИИ 
 

ИВАН АНТОНОВ 
 
РЕТРО КАРТИНИ 
 

                  На майка ми 
1. 

 

Жени от извора се връщат 
с усмивка – изворна вода. 
Те ще напълнят белите си къщи 
със слънце и със бистра доброта. 
Под белите бакъри ситно крачат 
и в утрото ухаят изгревните пазви, 
а кърпите над везани клепачи 
белеят и зад портите залязват. 
 

Жени от извора се връщат, 
мъже поглеждат жадни от мегдана. 
Те дълго в себе си ги срещат 
със мъжка неизказана закана 
в бакърите им извор да усетят. 
Смутени после от внезапните си мисли 
завързват възел край сърцето 
и веждите до дъното на извора увисват. 
Жени от извора се връщат. 
 

2. 
 

По гърба на хълма 
жените правеха поклони сякаш 
и само те, разбирайки обряда, 
заклинаха пред себе си земята. 
Издигаха мотики като жрици 
и слънцето изтегляха в пръстта корава, 
копаеха жените – наши майки – 
под сянката на птиците 
непризнатата си слава. 
А в дланите попукани от дъжд и вятър 
поникваше надеждата им, 
че наесен 
преди да дойдат дъждовете хладни, 
ще засвети плод 
и ще узрее песен. 
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ГРАДИНИ 
 

1. 
 

Когато във градината на щастието наше 
разцъфна вишневият цвят на радостта, 
 

не знаехме, че може във зародиш още 
да попари блясъка му неочаквана слана. 
 

И нищо да не ни остане от възторга, 
да ни прониже болката от любовта 
 

като отмъщение за звездните ни нощи, 
като страдание по бледата луна. 
 

2. 
 

Назован от снеговете бели, 
призован в градината на възрастта, 
питам се отде ли са се взели 
странните цветя на любовта. 
 

И нима годините и ветровете 
не стопиха нежния им аромат, 
че душата още пази всяко цвете, 
оживяло след часа на есенния листопад. 
 

3. 
 

Дърво зелено беше любовта ни. 
След есените листопади на раздялата, какво 
не питахме със нас ще стане 
в сезона на обезлистеното й дърво. 
 

Сега е толкова печално и измамно 
красивото послание на всеки лист, 
блестял в душите, ала безпощадно 
завещал ни чувството да ни боли. 
 

ТЪГИ 
 

1. 
 

Преди във мислите да те повторя, 
преди сърцето трепетно да звънне, 
преди надеждата вратите да отвори 
на миговете в мен безсънни, 
аз вече зная, че съм те изгубил, 
че мислите за теб са само сянка твоя 
и друг в очите тъмни се е влюбил, 
и ти си с него, както с мене бе спокойна. 
 

И есенният вятър ме целува с устни 
от вече потъмнели листопади, 
да не би надеждата ми да се впусне 
отвъд измислицата, че сме още млади. 

2. 
 

В часа на есенните късни листопади, 
когато гроздето във бъчвите кипи, 
а ние с теб отдавна не сме млади, 
защо все още във сърцата ни кипи 
оная лудост като младо вино? 
 

Дали пред белите затишия 
тревожен знак ни дава любовта – 
сърцата да почувстват, че излишно 
уханието е за нас на късните цветя 
и само спомен е небето синьо? 
 

3. 
 

Сърцето ще те търси винаги, 
но мислите отчаяно ще те отблъскват. 
Тъгата ми… Тъгата ще проклина 
ония думи, с теб които сме си казвали, 
часът на срещата ни и миговете на раздяла. 
И дните светли няма да са сини, 
и нощите звездите ще изплачат. 
Със мене ще тъгува може би Вселената. 
А може би луната ще ми се надсмива 
и може би единствен мракът 
покрай мен ще тържествува. 
Щурецът ще засвири валса на тъгата 
и споменът болезнено ще затанцува 
на карнавала с мойта самота. 
 

И въпреки това сърцето ще те търси винаги… 
 

ДЕН 
 

Аз те очаквах, мой ден, 
в нощите дълги будувах, 
слънчев рог животът надува, 
звуци потъват във мен. 
 

Бързам – по устните пак светлина 
утрото щедро разлива. 
Влюбен съм. Тънконога,красива 
разиграва кръвта ми жена. 
После политам без път – 
вика ме хълмът отсреща, 
мислите стават горещи, 
по-горещи от чувство за смърт. 
 

Ти ме омайваш, мой ден, 
и душата свободна празнува. 
Слънчев рог животът надува – 
звуци извират от мен. 
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КИТАРА 
 

Боже мой,  
тази тъй странна китара, 
която в душата извайва печал!… 
И както в картина 
със птица самотна 
през залез догарящ, 
аз тръгвам към тебе 
и за мен ми е жал. 
 

А нощта е измамна 
без звук, без луна 
и само печална китара… 
Във спомена – сянка, 
прозвъннала тихо 
във залез догарящ. 
Аз бягам от тебе 
и идвам при тебе, жена! 
 

СНЯГ 
 

Сняг… сняг… сняг… 
В бродерия бяла 
дърветата зимни превърна снегът. 
Подобна на точица черна 
над белотата изгряла 
ти в спомена правиш си път. 
Ти тихо отваряш вратата 
и влизаш в тишината 
на мойта душа. 
А си всъщност далече, далече 
зад преспи, стени, разстояния, 
зад мисъл дори. 
И сред тази бродерия бяла, 
сред бялата вечер 
в сърцето ти огън за други гори. 
Ала за мене си точица бяла 
над този огромен в душата ми сняг. 
Сняг… сняг… сняг… 
Дърветата бели небрежно, 
дърветата бели тревожно 
полюшват у мене бели спомени пак. 
 

ДОМ 
 

Ако аз си отида оттук, 
ако ти оттук си отидеш 
и ветровете вратите захлопнат 
пред студения зимен капчук, 
то тогава почти тичешком 

ще нахлуе самотната мисъл, 
ще се срути докрай тишината 
в запустелия дом. 
 

И ще бъде тук всеки ден 
все отключена вънка вратата, 
за да чака, за да чака сърцето 
някой, който с копнеж уморен 
пак ще влезе във тъжния дом. 
Ако аз си отида, ако ти си отидеш, 
все едно, че в душата е влязъл 
неочакван крадецът със взлом. 
 

ДИЛЕМА 
 

Ще скъсам въжето 
и свойте окови, 
с които съм вързан 
за сивия ден. 
 

Ще тръгна  
по всички посоки отново. 
 

Но има ли  
нови посоки за мен? 
 

Със страст  
ще зарежа уюта 
на вече студения 
есенен дом. 
 

Ще легна 
на първата срещната в скута. 
 

Ала дали е готова душата 
за чувствен погром? 
 

И горе на хълма  
ще чакам 
луната да пипна 
във изгревен миг. 
 

Ще търся щурчето, 
заплакало в мрака. 
 

Дали ще са будни очите, 
когато ветрец зашуми? 
 

Ще тичам 
навред по света до забрава, 
захвърлил от себе си 
всякаква власт. 
 

Но пак ще се питам тогава: 
това ли наистина, 
това ли съм аз? 
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НАЧАЛОТО И КРАЯТ 
 

ИВАНКА ПАВЛОВА 
 

ПРОГЛЕЖДАНЕ  
 

На Николай Христозов и Атанас Далчев 
 

Аз срещнах светли умове 
при плахите си първи стъпки – 
човеци, а не богове: 
и талантливи, и достъпни, 
способни да те насърчат 
и да те окрилят за полет, 
защото думите горчат, 
дори изречени неволно, 
ако осъждат, като мраз 
те кълна творчески убиват. 
Понякога упреквах аз 
съдбата си несправедливо. 
Каква душевна слепота! 
А съм била благословена 
да мина боса през калта,  
оставайки ненаранена. 
 

ДОКОСВАТ СЕ НАЧАЛОТО И КРАЯТ 
 

Понякога албума стар разгръщам. 
На снимка съм с протегнати ръце 
към храст с малини – едри, зрели, нежни, 
пред чужда, но под наем взета къща, 
с изпълнено с доверие сърце - 
без спомени, без страх и без копнежи. 
 

Сега съм в свой двор и бера малини, 
а шепата ми, пълна с плодове, 
ме връща пак на детството ми в рая, 
богата - подир толкова години - 
на спомени, копнежи, страхове. 
Докосват се началото и краят… 
 

ОПТИМИСТИЧНО 
 

Огромната ни стара круша 
над мене шатра е простряла. 
Чирикане на птички слушам 
и сякаш времето е спряло. 
 

Не бързам. Нищо неотложно 
не ме пришпорва. Съзерцавам: 
гъмжат творенията божи 
върху тревата-одеяло. 
 

И ако звънне стих в ума ми, 
с надежда той ще е белязан: 
без намек за житейски драми, 
без вайкане и без боязън. 

 

РАЗДВОЕНИЕ 
 

Живях на този свят прекрасен, 
населен с непрекрасни хора. 
Войнолюбиви, алчни, властни, 
негодни за любов и сговор, 
със стръв за кокала се борят. 
Това вгорчава радостта ми 
от всеки дòсег с красотата. 
Понякога си мисля: няма 
да пожелая да ме прати 
отново Господ на земята, 
ако случайно ме попита. 
А друг път точно към човека 
изпитвам толкова възхита, 
че искам да живея вечно 
на този свят, макар обречен. 
 

СТРУНА 
 

Струна съм, опъната докрая, 
но се случва в някой мъдър час 
да си забраня да се терзая: 
други сетива добивам аз. 
 

Виждам смешното в света тогава, 
мога грешника да разбера 
и смирено всекиму прощавам, 
като в детските си дни добра. 
 

Сякаш е започнал карнавалът 
и на лудостта красива в плен, 
съзерцавам в криво огледало 
себе си и всичко покрай мен. 
 

МОЛИТВА 
 

Боже, помогни ми да съм мъдра, 
даровете земни да ценя. 
Своя хубост има всяка възраст, 
а когато нощ смени деня, 
да усещам даже и тогава 
как цветята лъхат аромат; 
с музика да ме опиянява 
тайнственият морски необят; 
да сънувам нежните окови 
на ръце момчешки, а от тях 
да струи любов; да съм готова 
да извърша Евиния грях; 
в ласкави очи да се потапям; 
знаците неясни да чета; 
да си спомням, Боже, за земята 
с благодарност и отвъд света. 
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ТРИСТИШИЯ И ХАЙКУ 
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

ЧЕТИРИ ЛАПИ  
 

на моя приятел Рем 
 

влажни очи 
на верен приятел 
с четири лапи 
 

* 
разходка в парка – 
с развени уши 
вятъра гони  
 

* 
след игра 
в росната трева 
лапите си ближе 
 

* 
затворил очи 
разговора ни следи – 
готов е за скок 
 

* 
с ръмжене и скок 
поваля натрапника – 
бърз бодигард 
 

* 
изгубен в мрака – 
по моите стъпки 
намира дома 
 

* 
приятелство до гроб – 
вярност срещу кокал 
 

* 
очакване – 
радостен лай 
посреща стопанката 
 

* 
с мокър език 
по лицето ме близва – 
най-нежна целувка 

 

* 
весела опашка 
кръжи – 
несдържана радост. 
 

МОРЕТО В МЕН 
 

на отсрещния комин – 
гларус 
на ръка от мен 
 

* 
тишина -  
гларуси на риболов 
някъде в морето 
 

* 
над залива по двойки 
чайките кръжат – 
любовен период 
 

* 
крясък на чайки 
небето черен саван 
морето ръмжи 
 

* 
навътре в морето 
самотен фар 
корабите среща с вой 
 

* 
безбрежна синева 
небе от море 
хоризонтът дели 
 

* 
слънцето в зенит 
чайка се рее в небето 
без сянка дърво 
 

* 
вятър в платната  
на морска регата 
вълнува брега 
 

* 
пее рапан 
на ухото 
песента на морето 
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* 
бели зайчета 
на гребен на вълна 
подскачат към брега 
* 
рибарска мрежа – 
кърпят я на слънце 
готвят се за път 
 

* 
рибарска лодка 
почива на брега – 
тежък улов 
 

* 
вълните отмиват  
следи – стъпки 
на влюбени двойки 
 

* 
вълните рушат 
пясъчни кули 
волни, чайките те зоват 
 

* 
на плажа  
уморени чадърите  
заспиват в нощта 
 

* 
в полунощ 
шумът на вълните – 
най-нежният зов 
 

* 
дълбока въздишка – 
сбогуване с морето 
до другото лято 
 

* 
отива си лятото 
пустее брегът 
отнасям спомена 
 

* 
пуст е брегът 
сухи вейки  
вятърът гони  
 

ПОДРАНИЛА ЕСЕН 
 

оран –  
слънцето гали браздите 
богат чернозем 
 

* 
над нивите  
ято щъркели кръжат 
готвят се за път 
 

* 
по жиците 
наниз от лястовички 
защо ли мълчат 
 

* 
опразнено гнездо 
майка, татко и деца 
мигрират и те 

 

* 
вятър рони  
жълтите листа 
въздиша есента 
 

* 
в нова премяна 
гората пъстрее – 
четка на художник 
 

* 
първи капки дъжд 
земята пие жадно – 
сбогом жарко лято 
 

* 
придошла вода 
отнася надеждата 
показва зъл нрав 
 

* 
кални потоци 
заливат селата 
бедства народът 
 

* 
в трудни времена 
подадена ръка 
възвръща вярата 
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СРИЧКИ ЗА ВРАБЕЦ 
 

ЙОРДАН АТАНАСОВ 
  
студ и пожари.. 
нещо се ражда оттатък 
тук нещо умира 
 

*** 
цвете облак 
или момиче всеки ден 
целувай поете 
 

*** 
събудена муза 
див мак огрява 
нивата на духа 
  

*** 
красотата ме плаши 
търся защита 
от грозното пате 
  

*** 
Времето се е 
излегнало върху Вселената 
и не му дреме 
  

*** 
кръсти се и се моли 
без да знае 
и една молитва 
  

*** 
преломно време 
окото се изостря 
или изкривява 
  

*** 
скитникът 
осъден от свободата си – 
луд или творец 
  

*** 
мухите спят 
и сънуват 
как отваряш прозореца 
  

*** 
в сухия студ 
сухи клончета 
графики на небето 

*** 
липи цъфтят 
и прецъфтяват 
очакването – не 
  

*** 
залязващо слънце 
удължаваш моята сянка 
скъсяваш живота 
  

***  
мокър афиш съм 
свличам се 
от стълба на времето 
  

*** 
защо блъскаш вратата 
помни 
точната дума  
 

*** 
есента е птица 
опърлени крила 
летят към земята 
  

*** 
осиротяло куче 
търси следа човешка 
към отвъдното души 
  

*** 
в тишината 
от нищо се ражда 
същността на нещата 
  

*** 
Вселената чува 
музиката тиха 
на Душата 
  

*** 
Дао пътят безкраен 
който може 
да се назове 
  

*** 
променяй посоката 
ще стигнеш 
винаги Там 
 

Подбор: Александра Ивойлова 
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ГОВОРЯ С МЪЛЧАНИЕ  
 

КИРИЛ ДИМИТРОВ 
 

СПОМЕНИ В МЕН 
 

Аз нямам думи, говоря с мълчание, 
тъй във водата трепка бледа светлина, 
тъй са безгласни ароматите на цветята, 
на камбана тъй гаснещ е вечерният звук 
 

Виждаш ли онези брези в молитва събрани, 
като тиха мелодия, изпълнена със скръб, 
само спомени в мен са останали, 
от тях спомена за тебе ми е най-скъп. 
 

Пред нас са се ширнали зелени поляни, 
на камбаната селска чувам последния звук, 
Вървя из полята сред тихи сияния 
и ти вървиш някъде, но вървиш със друг, 
а сякаш с мен е твоето дихание, 
долетяло с ветреца до тук. 
 

Какво от това, че бяхме двама - 
сега аз с друга съм, ти си със друг? 
Без тебе дните ми с тебе останаха 
А на хоризонта -кротко сияние 
пробудил е ветрецът прелетял от юг. 
 

ТАНГО ПОД ВЪРБИТЕ 
 

И ето, седяхме с теб под мелодията на вятъра 
и мислехме, че небето ще е винаги синьо. 
Но пристигнаха корабите -  
облаци натоварени с дарове на слънцето 
потънаха зад гърба на планината, 
с богатства на градове, 
за които само бяхме чували 
и сега сме така самотни! 
Танцуваме едно танго под стенанията на върбите 
и тъй чужд на земята, на която сме се родили 
е този танц, 
че понякога, обляна в сълзи, 
ти се отпускаш на земята 
и не мога да успокоя твоите ридания. 
Цветята ме гледат с учудени очи, 
не зная, какво да им кажа, 
търся с очи вятъра, 
но виждам през сълзи само залязващото слънце 
и пътя, който води през планините, 
но какво има там, освен само едно море, 
голямо, неизмерно голямо, 
и къде е оня бряг 
от който отплуват завинаги моряците? 

ЖАДНО СЛЪНЦЕ 
 

ЛИЛИ ЧОЛАКОВА 
 

ЖАДНО СЛЪНЦЕ 
 

На жарък юли слънцето презряло 
оронва се в горещите ми длани, 
ровичка във косата изсветляла 
и търси място, дето да остане. 
Опарва жадно гладката ми кожа – 
във спомен недалечен се превръща, 
когато беше толкова възможно 
с ръце от слънчев зной да ме прегръщаш. 
... когато ласките ти – жадно слънце, 
горяха тялото ми в страстен трепет, 
а думите се връзваха на възел, 
удавени сред неспокоен шепот... 
 

Отърсвам се от слънцето полека, 
а споменът – фантом замира, 
поел по странна някаква пътека 
сред слънчевите сенки на всемира.   
 

БЕЗСИЛИЕ 
 

Тези ръце лежат потъмнели във скута. 
Изтънелите вени от болка преливат. 
Стихва във гърло мойта въздишка нечута. 
Не познавам на мама ръцете такива... 
Сякаш от извор синкав далечен извират 
и   върху залинялата кожа изпъкват  
улеи криви в близост с петна от коприва, 
а пък мама икона е в новата църква. 
Кокалче –кокал кожата тъжно-прозирна 
не оставят и нощем да дремне без болка. 
С поглед ги милвам, с ласка-тъга ги завивам. 
Помъдряла, се сгушвам във нейната горест. 
 

Тези ръце – крилете на паднала птица, 
уморени лежат със избягала сила...  
Чиста, сълзата блясва във мойте зеници, 
че безсилна (съзнавам) съм, майчице мила... 

 

ЕСЕНТА В МЕН 
 

Наднича есента зад мойто рамо. 
(Забравила е сякаш, че съм в нейна власт). 
Нащърбена, луната прави драма, 
че образът и’ – нито в профил, ни в анфас. 
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Сега е помъдряла уж, но – крехка, 
у мен себеоценка нисък тон държи. 
Препускащите дни за миг пов(е)яхват. 
Нали  и есента цветя цъфтят в зори? 
Горчивите години болка носят – 
внимателно отхапвам къс и този път. 
Светът е подмладен, с костюм износен,  
пък аз – неостаряла младост в стара плът.  
 

Наднича есента... Вали в очите 
понякога и тайно с тих и плах дъждец.  
Единствено приличам на щурците – 
изпявайки... умират, без да пратят вест. 
 

ВРЕМЕННА РОКЛЯ 
 

Облякох се във рокля от позлата . 
Събрах я от опадалата шума, 
покрила като китеник земята, 
която не обелваше и дума. 
Навярно се преструваше, че мога 
със пъстрата си есенна одежда 
да бъда на витрината за продан 
на хората с окапали надежди. 
И както се разсипа тишината 
в листата на обрулените липси, 
внезапно припознала самотата 
във есенен регистър се разписах. 
А роклята ми тъй и не дочака 
насладата да бъде за очите, 
защото неочаквано проплака, 
подгонена от зима по петите. 
 

ВИТОШКИ  ЕТЮД 
 

Тази вечер Витоша е много близо – 
сякаш е на педя разстояние. 
Бавно тя по покривите градски слиза, 
слънчеви разкрила очертания.  
Виждам ясно бялата и’ зимна риза, 
дрипаво излющена по хребета. 
Колко сладко слънцето с език я близва, 
както сладоледа си – хлапетата. 
Облак малък спира се отгоре важен – 
висва като страж от обожание. 
Ала дръзко слънчевият лъч разнежен 
бързо го лишава от внимание... 
Тази сутрин Витоша се смее мило, 
пролетни предчувствия разкрила. 
 

Из „Тишина за самотници“, изд. KolbisС., 2022 

ЛЯТНО НАСТРОЕНИЕ  
 

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА 
 

жега 
притихна и мухата 
в бирата 

 

* 
охлюв на пътя 
едва пълзи 
сянката на облака 
 

* 
лятна буря 
отлита чадърчето 
от коктейла ми 
 

* 
парят тротоарите 
изплезила език 
и сянката на кучето 
 

* 
зноен ден 
засъхна солта по 
чашата „маргарита” 

 

* 
древни брегове 
вкаменена мида в стената 
на пясъчния замък 
 

* 
безлунна нощ 
на пясъка угасват 
и морските звезди 
 

* 
коларски път… 
и по магарешката сянка 
репеи 
 

публ. във в-к Майничи, Япония -12.12.2020 
 

* 
маса за двама 
топи се ледът 
в чашите 
 

* 
топли вечери 
вече знам наизуст песните 
от съседната кръчма 
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* 
слънце... сянка... слънце 
още са млади 
крайпътните дървета 
 

* 
библейски потоп 
отново е тесто 
хлябът за гълъбите 
 

първа награда на 22 HIA Haiku Contest, 2020  
 

* 
запустяло село 
на гробището светулки 
вместо кандила 
 

първо място на Първи български кукай, 2015 
 

* 
порутен замък 
луната достроява 
парадното стълбище 
 

отличие от 21 HIA Haiku Contest, 2019 
 

* 
вятър в косите 
старият рибар връзва 
наниз чирози 

 

* 
концерт в парка 
прелиства нотите 
вятърът 
 

* 
окосена трева 
чучулига търси 
гнездото си 
 

* 
пътуване на юг 
все по-тъмни 
очите на минувачите 
 

* 
знойно пладне 
потреперва само 
бездомникът 
 

* 
китно селце 
вятърът носи мирис 
на тор 

 

* 
лятна буря 
пощальонът пие 
трето кафе 

 

публ. във в-к Майничи, Япония -25.09.2018 
 

* 
отминава лятото 
едва шуми морето 
в раковината 
 

* 
античен път 
мозайка от светлини 
и сенки 
 

* 
просветват лицата 
на каменните ангели… 
разкъсана облачност 
 

публ. във в-к Майничи, Япония - 06.02.2021  
 

* 
висок прилив 
ронят се стените 
на пясъчния замък 
 

* 
подреждат се къщите 
по Млечния път – 
град край река 
 

публ. във в-к Майничи, Япония – 16.06.2021 
 
 

* 
запустял дом 
рибарската мрежа 
цяла в паяжини 
 

публ. във в-к Майничи, Япония - 07.09.2017 
 

* 
краят на лятото 
засядат в плитчините 
хартиените корабчета 
 

* 
бряг на детството ми 
дори без мен 
летят чайките 
 

отличие от 75th Basho Memorial English 
Haiku Contest 2021 
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ПИЕСА ЗА ДЪЖД 
 
МИЛЕНА СТОЯНОВА 
 

ЧЕРГАТА 
 

За нещо друго тук се изкачих – 
при сенките в отключената ракла. 
Невръстен сноп забравени лъчи 
целуваше угасващите багри... 
 
Под гюлове и кичести гергини 
за гоненица гущерче поспря, 
латинките ми кимнаха игриво – 
за одраскано коляно плаках. 
 
На кладенец в потайното око 
кресливи гласове ме призоваха, 
към Долната земя съзрели брод – 
и гмурваме се с веселите жаби. 
 
Окичени с бодили и трева, 
в каручката на дядо се завръщаме, 
когато звездогонът премалял 
утихва на поляната зад къщите. 
 
От пруста баба кротко ни сгълча, 
ухаеха в тавата круши, 
светулка трепна, сова запищя, 
момиче в чергата се сгуши... 
 

ЧЕТВЪРТЪК 
 
Трудно е да дишам, 
да вървя, 
да отворя очи 
и видя старец как закусва от контейнера, 
отвътре да застене пеленаче 
и псета сънищата му да лочат до насита. 
Дванайсет детски гласа 
от дъното на Лим да закрещят; 
с моряци във Азовско да не стигам бряг 
и ме връхлитат рибите край Охрид. 
Речицата, до вчера незлоблива, 
в потоп от кал да ме погълне; 
шепа пепел да осъмна в Хитрино. 
Червени мълнии пропукват орбитите, 

базалтовите ни лица, 
четиринайсти час във цеха – 
и изсвистява през зъбите на жена: 
„Искам да убия някого!” 
Тя има мъничко момче. 
С онази луда циганка от Ветрен 
да не зашепна: „Колко мъртви наоколо!”, 
да се смея и да плача с нея. 
От просяк милостиня прося. 
„Добро утро, уважаеми зрители!” 
 

ПИЕСА ЗА ДЪЖД 
 
Мъгла ръми. Невидим дъжд. 
Кое е той? Кое е тя? 
Полусенки, полубагри, полуобрази. 
Мълва, затихваща в покоите на зимата. 
Eдва ридание. Почти соната. 
Кристални, 
       кехлибарени, 
 рубинени, 
  ахатови, 
   аквамаринени 
огърлѝци в клони, по огради, по стрехи, 
проблясват, засияват, чезнат. 
Дъждовен джаз. 
Ти си някъде тук – в разлюления храст, 
 в прелетелия вик, 
  в крилата докоснати. 
Какво си ти, какво съм аз – 
  и никаква категоричност. 
Посивели ята, оредели, прегракнали, 
дърветата – привидно помъдрели, 
по гърбици на хълмове потеглящо небе. 
Всичко е по старому – 
  и тази хукнала с дъжда мъгла. 
Стъпки, здрач, силуети, 
капки, капки... 
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ЕСЕННИ ВРАТИ 
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

ЕСЕН 
 

Златни гирлянди 
дъждът 
на земята 
свлича. 
Дърветата  
протягат 
голи клони. 
Празни гнезда 
сълзи ронят. 
Облак  
в локва  
се оглежда. 
Небе без ята 
в късия ден 
на есента. 
 

*** 
По пътека животът криволичи. 
Ден и нощ отмерват ударите на сърцето. 
С вик се раждаме. 
Самотата е неизменна спътница. 
Съдбата 
изпълва 
белите страници 
на живота. 
От воплите за изгубени любови 
търсим вдъхновение 
за изцеление 
на поредните  
житейски драми. 
Надеждата е лек! 
 

*** 
Водата измива соленото чело на земята 
и заличава стъпките на отминаващите дни. 
Поройна и дива се мята между двата бряга 
на необятната светлина. 
Миналото остава под дюни от думи –  
вклинени миражи в мисли за бъдещето. 
Хората сме като рояк пчели – 
строим къщи, издигаме кули, 
живеем с илюзия обвити в материя. 
Когато размахаме за сбогом ръце... 
дали отново тук ще се върнем? 

***  
Не се гневи 
за криво казани думи! 
Човек сам кове своята съдба. 
Не злобей, не таи омраза 
всяка строфа, всеки израз 
е бумеранг! 
Рано или късно 
ще те застигне. 
Замълчи, не изричай 
злобни думи! 
Чисти помисли 
за чисто сърце. 
Доброто ще те споходи. 
Всяка казана дума 
е път към слънчевия ден. 
 

*** 
Зад оградата 
времето е спряло. 
Жълти минзухари 
свещи забодени. 
Ветрове тъкат 
бели савани. 
Тишина. 
И покой. 
От птица сълза 
върху камъка. 
 

ВСЕЛЕНСКА ВРАТА 
 

Къде е вратата, 
през която се преминава 
към поднебието? 
Дали през нея 
отново някога 
ще се върнат 
приятели и близки 
от отвъдното? 
Търсим я 
и ден, и нощ. 
Търсим пролука 
или лъч светлина, 
който да посочи 
пътя 
към други измерения. 
Колко века човекът 
се е взирал в небето 
с надежда 
към вселенските простори? 
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ИЗГОРЕЛИ ПЪТИЩА 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

НА  МАМА, КОЯТО  БЕШЕ  МАРИЯ 
 
Тихи улици в цветна забрава, 
тишината, събирана в шепи, 
отехтява по калдъръма, 
нещо шепне зад портите дървени, 
чака спомени под салкъмите 
в дворчета радост с цвят на праскова. 
 

Тихи улици, цветна забрава, 
и е ясно, и е обичано, 
птици сричат пролетна азбука, 
една Мария вдига полите си 
и на чешмата глезени мие… 
 

Вятър нарича стъпки на прага й, 
нарича щъркел гнездо да свие, 
мартенска сватба да вдигне поляната, 
венец да й вият тревите диви, 
облак да ръсне ситен маргарит, 
под дюшемето гущерче стопан 
да пази, зима да си отиде… 
 

Тихи улици в цветна забрава, 
Мария носи слънце в утробата, 
на дланта й – пчелица влюбена 
нектар оставя, цвете небесно, 
после литва и се изгубва 
в тихите улици, в тази цветна забрава… 
 

* 
Мария стопля дланите си 
на каменното огнище, 
петелът разгръща утрото, 
срича го буква по буква, 
чете го и препрочита, 
а по средата на селото 
някой е спрял и пита 
за къщата на Мария. 
Лицето й – смугло, маслинено, 
очите – сини до сребърно, 
зеленото в тях се провижда, 
такова живо, истинско, 
лековито биле за всеки, 
бяла пътека в мрака… 
Помоли се, пътнико, помоли се, 
Мария ще те дочака. 
 

* 
Молитвено щастие. 
Денят се събужда, 
наметнал одеяло от облаци. 
Той е направил кафето, 
лампичката във фурната свети, 
мирише на тесто и ванилия. 
Тя се казва Мария 
и събира играчки по пода. 
После присядат заедно 
на масичката в ъгъла. 
Денят е някак учуден. 
Навън е студено и мокро, 
а в очите им светят локви 
на щастливо изплакани сълзи. 
Той казва нещо за времето – 
в смисъл, че минавало бързо 
като птица политнала, 
а Мария си мисли: 
„Щастието молитвено!“ 
 

* 
Мария влиза в притвора, 
очите сълзят уморени, 
забрадката черна 
пристяга лицето 
на челото тупти 
тънка вена. 
Мария пали свещица, 
люлее се пламъкът кротко, 
от стената Исус 
смирява живота 
с десница благословена. 
 

* 
Зеленоока е къщата, 
къщата на Мария, 
избродирана сякаш 
в гоблена на планината. 
А Мария върви 
сама след козата си, 
като черги от ракла 
се стелят пред нея 
августовски меки треви. 
 

И Мария върви, 
говори си с бога, 
а тревогата 
като огън суши 
под стъпките й тревите, 
заплита в сърцето възли 
за синовете, 
издигнали кръстове 
от житейските си съдби. 
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И Мария върви, 
все още върви 
по тревите на хълма, 
петите болят, 
а пръстите стискат тояжка, 
още малко, Мария, 
ще стигнеш до края на пътя, 
все по хълма върви, 
той извира направо 
от небесните сини води. 
 

СЛЪНЧЕВАТА ПИТКА 
 

УБИВАНЕ НА ЛУНА 
 

Самотни небеса с една луна 
като тампонче за изчистване на грим, 
безгримни небеса - най-равнодушното 
послание на боговете. 
А нашите лица са в мълчаливо бдение 
по храмовете на социалните тържища, 
по тях се стичат шарени бои на маски: 
шамани, клоуни, артисти, политици, 
екранни журналисти, вип персони... 
Чертите на лицата са изгубени, 
те безвъзвратно се оттичат във канавките 
на отегчителното безразличие. 
 

А някъде войната пак търгува 
с най-скъпите билети 
за своето елитно представление. 
Един безумен режисьор 
продава на световните пазари реалити, 
което ще убие в небесата 
самотната луна като тампонче 
за изчистване на грим. 
По стария си обичай пред толкова монитори 
ще се напсуваме и ще заспим. 
 

ВИКЪТ НА УКРАИНСКАТА МАЙКА 
 

Познахме лика на войната 
от старите филми, 
където накрая героят 
( добрият герой, идеологически верният) 
неизменно загиваше, 
а живите носеха 
цвете за белия мрамор, 
а мраморът не смущаваше 
нашия приемлив покой, 
защото блестеше звезда 
най-отгоре, а смъртта 
беше даже красива 
в името на някаква слава 

и благодарна родина. 
 

Войната, която видяхме 
във вика на украинската майка 
бе потресна, уродлива 
до повръщане, неудачен вариант 
на картина от Мунк, 
но войната се оглеждаше в нея, 
разпознаваше се и триумфираше 
по детски площадки и сгради, 
по площадите на белите гълъби. 
Останаха за музеите 
старите филми 
с танкистите, кучето, 
черно-белите снимки на войници,  
получили орден за храброст. 
Толкова много наивници! 
Отказваме да участваме 
в победните ви паради... 
 

СЛЪНЧЕВАТА ПИТКА 
 

Слънцето търкулна своята питка житена, 
а войната яростно хукна да я гони – 
и ръмжаха вълците, мечките, лисиците, 
виеха хиените, взривовете яростно 
чупеха небето, разкъсваха го жадно 
на хиляди парчета... 
А градът се криеше в шупналата пролет, 
слънчевата питка търсеше подслон 
през комини, покриви, през антени, щори, 
в рухналите сгради, в тесните укрития... 
Догоря огнището, въглените пукаха, 
а пещта изстина под петите нощни, 
седнала на прага ни, слънчевата питка 
сънищата хранеше... И една молитва. 
 

ХИЩНИК 
 

Една война с походката на хищник 
се измъква изпод брезента 
на войнишката палатка, 
измъква се изпод историята, 
прекрачва най-дебелите й томове 
и ето я - във моя дом, на тихата ми улица, 
сред храма на най-милите ми спомени, 
облизва светотатствено небето... 
(Така написа някакъв поет,  
а после беше удушен със тел.) 
Отново оглушали, боговете си поделят 
небесни пасбища, градини, звезден рай, 
а за децата ни коректно са предвидили 
градче, квартал и улица под яростен обстрел. 
Варим обяда си на детската площадка, 
взривена днес от някой рус Альоша, 
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събираме дъжда в легени... 
Все още си делим живота - 
залъче за мене, глътчица за тебе... 
 

ВОЙНА 
 

Перо от птица, ангел небесен.... 
Война събира хляба в полето, 
а аз сънувам на многая лета, 
камбанен звън, черковно смирение. 
 

Перо от птица, ангел небесен... 
Ухаят в мрака райски селения, 
война прегази днес лунапарка, 
клоунът плаче, огледалата криви 
показват войната странно красива. 
 

Влакче на ужаса затрепера уплашено, 
войната седна уж само за малко. 
Перо от птица, ангел небесен, 
раят заплака от една детска песен... 
 

*** 
Войната прожектира своите филми 
на фона на безбожното небе. 
Изчезват цветовете, почернява камъкът, 
в руините стърчат на арматурата  
безименните кости. Войната е внезапна 
като гост, нахлул със кървави ръце 
във детска стая, където сме приспали току-що 
с вълшебните си приказки детето. 
Войната го изтръгва от съня 
и то пораства само за минути. 
На сутринта се взираме в очите му – 
от приказката няма и следа. 
 

*** 
Градушка обрули нивите слънчогледови, 
почерняха отчаяните стърнища, 
скри се слънцето - уж да не гледа,  
а всъщност – горко да си поплаче. 
 

Войната пожали само плашилото, 
остави го легнало в пепелището, 
остави му спомена за зрялата нива, 
спомен за роден дом и могила... 

МЕЖДУ НИЩОТО И СБОГОМ 
 
СНЕЖАНА ИЗВОРСКА  
 

ТРЕВА 
 

             В памет   на Радко Радков 
 

Градска градина. 
Обеден час. 
Слънцето - руса глава. 
     Тихо наоколо. 
     Тихо в нас. 
      Дъх на косена трева. 
 

Минал косачът. 
Свойта коса 
с весел размах завъртял. 
Мирис на сокове, 
пръст, 
небеса 
в пръски роса засвистял. 
...Знаеш ли, липсва ни 
страшно това  
в нашия свят на атом и джаз - 
синьо зелена, 
дива трева, 
буйна и жилава 
като нас. 
 

РАЗКАЖИ МИ 
 

Разказваш ми често забавни неща, 
а понякога – сън маловажен, 
политика, стихове, страх от смъртта. 
На мен можеш всичко да кажеш. 
 

Сега си щастлив, а утре - сломен, 
разкажи ми за болката даже... 
Аз не искам да дойде един такъв ден, 
в който няма какво да си кажем. 
 

ЗАЩО 
 

Под зеленясалите камъни на времето  
крият се странни неща - 
понякога златно съкровище, 
понякога змия... 
Защо упорстваш да отместиш камъка, 
който отдавна между нас тежи, 
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ако дори не искаш да узнаеш 
какво под него лежи. 
 

ВСЕЛЕНСКА САМОТА 
 

... Когато сред гъмжилото от хора, 
забързани по своя кратък път 
да пазаруват или пък да спорят 
за футбол, изневери и фалит; 
понесли любовта си като бреме 
и предпочели куче пред деца; 
уплашени от бързащото време 
и от присаждането на сърца... 
усетиш, че самичък си говориш, 
застанал сам пред нечия врата, 
която сам не искаш да отвориш - 
обзема те вселенска самота. 
 
* * * 
Ако останеш само миг безмълвен 
пред снежната пустиня на живота си, 
ще те застигне сляпата лавина 
на казани отдавна думи... 
Дори и да побегнеш  - ще те спъват, 
ще лепнат по краката натежали 
(от старост ли,от болка ли, от що ли?...) 
 

Не спирай да говориш със живота си. 
 

Подбор: Борис Цветанов 

КОСМИЧЕСКИ АЛЕГОРИИ 
 

СНЕЖАНА СТАМОВА 
 

ВЛАСТЕЛИНЪТ НА КУПОЛА 
 

Изчезна точно тази нощ любимата му скитница, 
а той ревнуваше от всеки смъртен.  
Обходи западния хоризонт величествено с поглед, 
и катo не я видя,  впрегна цялата си конница. 
 

За свойта дама, разгърна  звездното ветрило. 
Дори отряза  кичур от косите на Вероника, 
че нейната усмивка и пленителен анфас, 
пораждаха в’в властелина транскосмична страст. 
 

Бе неотдавна или някога- но с промисъл, 
да й направи дълбок величествен поклон, 
по доста недискретен начин й представи, 
експанзивно- зрелищен апломб. 
 

Oт свода си изсипа купища Плеяди, 
обезсмърти Калисто и омъдри Триадите.  
И цял един небесен ден я търси, нa Антарас  
до червено обгори ръцете си във кладите. 
 

А после в пристъп на вселенска лудост 
пожертва два безпътни коня.  
И пусна две ловжийски кучета  
подир опашката  на  Денeбὀла.  
Помоли древната Касиопея да пусне  
сребърния гарван. Eдва ли би успял без нея,  
защото Корвус именно видял  
сандалите Селенски да се подават  
изпод звезден кош, а тя самата  
леела във транс изящни лунни песни…  
 

Но в тази нощ постъпи мъдро.  
Изпод дългият индигов плащ извади  
свитък  с хроники старовселенски. 
Нa пергамент в далечно синьо  
гласеше еднозначно, че всеки път  
ако прекрасната му скитница реши,  
за дни покой да се оттегли, единствено  
ще може да поспи на косъм само,  
от гърба на брат си. 
Оттогава, цяла вечно-давност мина. 
Сега си спомни  властелина  
след парсек само, можеше да  
зърне своето творение със женско име. 
Разпрегна звездната си конница, 
божествено протегна се и се засмя  
над своята приумица. 
 

Тънка струя светла нега  
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от някъде се нищеше. 
Вероятно от където, белокаменна жена, 
лунно във съня си  
го обичаше. 
 

В КВАЗИ ПРОСТРАНСТВОТО 
 

Някога ще се превърна във вълна. 
Ултра.  И нискочестотна. 
Без никаква парадоксалност, 
само с промяна на ъгъла, 
ще знам абсурдната развръзка на  
всяка  случайност. 
И с този суб мащаб в друга реалност,  
за 8 секунди ще обхождам Земята.  
Сърцето ми, при тези  
параметри на обхвата, ще понася  
лесно спринт от  
Сомбреро до Луната. 
Някога ще зная правилата. На играта. 
На Ферми парадоксът. И на Шуман честотата. 
На домино импулсът, Абсолютът в тишината, 
без да е ме е грижа, защо  
телата падат на Земята. 
Някога ще съблека конопът от душата.  
И с тази утра вълнова спирала, 
ще поиска да ме пресече и светлината. 
Само долу на Планетата така позната, 
единствено 
като смущение в ефир 
ще бъда разпозната. 
 

ОТВЪД БЕЗМЪЛВИЕТО 
 

Облачни кули издигат се  
до  хребета на лявото ми слепоочие.  
От покрива на небесата до подножието, 
изминавам  разстоянието мислено,  
и някъде по пътя се заключвам в шепот, 
но кулите проплакват,  
и дъжд потича безнаказано.  
По склона, една осиротяла истина 
остава без пристанище.  
И цялото небе в зенита на ноември,  
се настанява в най-доброто 
място за прострелване. 
Обезмълвява думите,  
обезцветява ги до бяло, 
превръща пулса в цял  
един топовен тътен,  
връща ехото и увенчава,  
най-сляпото ми слепоочие 
със хало.  

ЛЮБОВТА 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

СТРАДАНИЕ ЛЮБОВ 
 

На сърцето ми 
чуваш ли тайната 
тъй омагьосана в песенен глас? 
Тя низко лети – 
търси безкрайната 
орис изправена все между нас. 
Боря се, страдам, 
изправям се, плача ... 
Миг любовта ми не дава покой! 
Утрото чуди се, 
пита ме здрачът: 
„още ли диря те звезден герой?” 
Пих аз отвари 
от риган с иглика - 
венец на прага от мащерка свих. 
Мълчах обгърнала 
ствол трепетлика – 
 превъплатявах те в паметен стих! 
Пътя достигам си  
близо до края... 
Изплаках сълзите в нощна тъма. 
Бях самодива 
и ... що ли не зная – 
теб да запазя любими сама! 
Накрая птиче 
с перца оцветени, 
  докосна ми рамото есенно... 
Ти появи се 
с очи просълзени: 
„обичам те - щастие песенно!” 
 

СВЕТУЛКОВИ НОЩИ 
 

Какво поле! Без ширина и длъж. 
Далече там докосват го Родопи! 
Усетиш ли му мириса веднъж, 
ще го сънуваш с натежали снопи! 
Денят, с жетварски песни украсен, 
на слънчевия заник сбогом вика. 
А вечерта, с театър е прилика, 
щом зрител си щастлив усамотен... 
Здрачевната завеса се повдига 
и с първата усмихната звезда 
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заспиват сладко птичите гнезда – 
от пъргав кос до пойната авлига. 
Затрогващ пролог! И във тръпнещ полет, 
чудатите светулки се задават... 
Издигат се, проблясват и се молят, 
да сложат връх в среднощната забава! 
Луната и звездите избледнели 
с последен взор в спектакъла надничат... 
Гастролките,  любовно подлудели – 
с партньорите до сетен  час се вричат! 
 

Любов, любов пламти под небосвода – 
прославя на живота мъдростта! 
Какъв чудат декор,  каква природа – 
 среднощен пасторал на младостта! 
 

ПРИВЕЧЕР 
 

Гора. Кристален въздух! Тихо. 
И само лунен сърп блести... 
Дори и птици приютиха 
крилата в гнездни широти. 
А езерното огледало 
съглежда звезден небосвод... 
Тревичка сетна е заспала, 
върби са свели цъфнал свод! 
Мълчат крайбрежните алеи, 
тополи се въздигат в ръст. 
Там нейде феерични феи 
по пейките превиват кръст... 
Дочуй как тишината диша – 
щурче в ноктюрно те зове... 
Как искам всичко да опиша 
в сонет,  с вода и брегове! 
Как мост,  за влюбени обречен, 
над лилии се кипри млад... 
Ти прекосиш ли го човече – 
дошъл си сам  в Ерато-свят! 
И може би любовен трепет 
обвил безмълвно две души, 
във стих  обличаш сам поете – 
без капка свян да съгрешиш. 
Въпроси,  мигови дилеми, 
по привечер с вълшебен грим... 
Оазис,  сънен за поеми, 
пред който да се поклоним! 
 

Всецял понесен тук в повея, 
китара затрептяла чух... 
Вас мигове богоговея, 
в запял олтар отправил слух! 

ЛУТАНЕ 
 

ТЕМЕНУЖКА ВАЧЕВА 
 

Сълзи-листи рони 
старата липа! 
Остана сама! 
* 
Капчици роса 
свежестта отмиват, 
тъга от душа! 
* 
С уморени крила, 
далеч от небеса. 
Губя мига! 
* 
Носталгична тишина 
се сля с взора ми. 
Тъмнина! 
* 
Далечното гнети, 
а близкото погубва! 
Ридай сърце! 
* 
Да се прегърнем! 
Утре е така далеч. 
Да помечтаем! 
* 
От слабост победена, 
мечтая да 
добия сила! 
* 
Безпътицата смазва! 
Вярата боли! 
Неизвестността мълчи! 
* 
Задушница! 
Разбити сърца 
от отминали спомени! 
* 
Изгубени по 
пътищата свои, 
крещим за помощ! 
* 
Пресечени пътища, 
разделят 
колебливи души! 
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АЗБУКА В АКРОСТИХ! 
 

Аспирин 
Байер 
Вземи! 
Глава, ако те заболи! 
Достатъчно ли 
е това? О, да! 
Живей спокойно! Не търси врага! 
За семейната среда необходима е топлина 
и доза вътрешна нагласа, и 
йо – хо – хо гримаса! 
Кален ли си за всяка ситуация? 
Лента за фотоапарат вземи и я увековечи! 
Моменти на любови, омрази – приемай и 
не се гневи! Те факт са! Разбери! 
Обичай себе си, за да си обичан! 
Проправяй пътя си с добрина! 
Рани ли някой твоята душа, 
с разума си покажи му ти, че 
той би могъл подхода си да промени! 
Успееш ли да покориш сърце му и ума, 
факт ще е, че си си постигнал и целта! 
Харесал ще ти е подхода! 
Човек ще си в очите му! 
Ценен ще си не на шега! 
Шансът да оцеляваш, като такъв 
ще е възможен! 
Ъгълче в душата си, ще пази и за теб! 
Юда ще е далеч от мисълта! 
Явна ще е твоята душевна красота! 
 

ПРЕЗ МОЯ ПОГЛЕД 
 

Бинокълът взех и погледнах. 
Лабиринт от сгради видях, 
а мислите търсеха проходи и 
гонеха пътя, към тях. 
Обмислях моменти от похода, 
решения вземах, без страх. 
Околният свят възприемах. 
Докосвах го, с мисъл летях. 
Самотна, не бях! Аз мечтаех. 
Така превъзмогвай тревоги и 
винаги търсех лъчите, 
озарили пътища нови. 
 

ЖИВОТЪТ КРЪГОВРАТ 
 
ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

ЛЮБОВНИЦИ И В СТАРОСТТА 
 

Страхувам се, че някой ден 
с любов ще радваш старостта. 
И само мен, и само мен 
ще ме обичаш във страстта. 
 

Къде отидоха, къде 
изгарящите чувства в теб? 
И пак ли пусна туй перде, 
което после става креп? 
 

Аз моля те, недей, недей 
да бъдеш стара, мила, ти. 
Че само младостта живей. 
А старост е с броени дни. 
 

Развей пак къдрави коси. 
И лудо вино ми налей. 
Тревата буйна се коси! 
Живота бурен се живей! 
 

НЕВИННИТЕ 
 

В очакване на утро мандаринено, 
лимонов залез точи лунения сърп. 
А в сивото нощно небе, платинено, 
се вее на месеца жълтата кърпа. 
 

Запалва стражата фенери глинени. 
Русалки пристъпват боси по тревите. 
Сълза отронват очите маслинени. 
А тя в нощта полита към звездите. 
 

Изгрява утрото, очаквано в тъма. 
Блести навсякъде небесна светлина. 
Най-прелестна е днеска нашата земя. 
На Бог за красотата нямаме вина! 
 

ПРОХОДИЛКИ 
 

Как трудно малкият човек в живота влиза. 
Старица с проходилка от него излиза. 
Да влезеш, да излезеш, винаги е трудно. 
Да бъдеш жив наистина е много чудно. 
 

Да си отвътре ли, отвън ли да го гледаш 
и без на себе си и други да навредиш, 
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това ли за живота истина е свята, 
не знам, но аз отдавна спрял съм да пресмятам. 
 

И нека живият живот да си изтича. 
Щом извор има, устието ще завлича 
реката на живота винаги в морето. 
Със старец всичко свършва. Почва от детето. 
 

БЯЛА ЛИЛИЯ ИЗГРЯЛА 
 

Тя лети над сезони и зими – 
няма мраз да скове песента, 
че в сърцето си всеки я има 
и дочаква така пролетта. 

 

„Птича песен“ – Надежда Александрова 
 

Песен на щурчето винаги си пяла. 
И при срещите си, и при зла раздяла. 
Изгреви и залез кой ще ни отнеме? 
Нямаме за избор и чакане време. 
 

Ти да бъдеш, нека! Как да не старееш, 
щом умира всичко, в миг ли го възпееш? 
С лилията бяла я да се закичиш, 
нов свят ти да видиш колко ти прилича. 
 

А, когато секне вече песента ти 
и мигът отлитне, като мисълта ти, 
нека пролетта остане във душата 
и изгрее лилията над водата. 
 

БЕЗ ДУМИ ЗА БЕЗДУМИЕ 
 

Най-сбъднатото ще го замълча, 
защото то е приказна магия! 
Говори ли ти някога звезда? 
Във тайнството е цялата стихия. 

 

„Бездумие“ – Росица Копукова 
 

Какво без думи можем да речем, 
начало, щом, и край, е словото? 
Мълчанието слово е и хем 
не е такова като него то. 
 

Мълчейки, се обичат немите. 
Животните го правят същото. 
А само ние, най-големите, 
без словото не сме могъщите. 
 

С гаванче пред мълчаната вода, 
когато се научим да мълвим, 
ще заговорим ний като звезда 
и тайнството небесно ще спасим. 

КЪСНО Е… 
 
ТОНИ ТЕЛЛАЛОВ 
 

ЗАДРЪЖ РЕСТОТО 
 

веднъж се разхождах пиян и тъжен 
в онзи градски парк, в който ръждясват 
дълбоко множество люлки, 
погледах звездите излегнат  
върху въртележка, която студено отказа  
да ги завърти за мен 
и си тръгнах с борова клечка, 
от която ставаше чудесен пистолет. 
запасах я в колана под якето, 
подминах полицаите до моста, 
качих се в такси и потеглихме. 
когато пристигнахме, шофьорът поиска пари, 
казах му - Нямам - той побесня, 
подадох му моя патлак и му казах: 
– Ако ти стиска, стреляй и задръж рестото! 
после слязох и тръгнах, 
тишината гризеше гърба ми… 

 

СТАРИЦАТА И ТЕКСТА 
 

когато автобусът закъснява 
тя започва да чете Рембо. 
томчето е колкото дланта ѝ, 
капелата му хвърля сянка, 
не виждам нищо от очите, 
но мога сляпо да се закълна, 
че бръчките по бузите и устните 
се стичат право в текста. 
после автобусът рязко очертава 
времето, в което пуши и дрънчи. 
помагам и да стъпва колебливо. 
сядам на последна пейка сам. 
гледам сградите с плакати и графити, 
рекламите, които стрелят 
право в главния ми мозък 
и улучват рано или късно. 
било е толкова прекрасно 
преди век и половина, 
когато привилегия да пишат 
са имали малцина. 
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МРАВКА В ПЪПА 
 

късно е – 
усещането за родина 
е мръсното под ноктите 
на простия пастир. 
 
можем да учим от враг 
как се обича родина, 
но да усетим е нужна 
живяна картина. 
 
трябват трева и роса, и мокри крака, 
залез и плаж, и скок във река. 
трябват ни прашни и топли от слънце череши, 
трябва ни мравка в голия пъп. 
 
трябват ни джанка и стара липа, 
цъфнали право във всички очи. 
трябва ни мирис на пръст и пчели. 
трябва ни мръсно в перфектния нокът. 

 

ПАРЧЕ ОТ ИКОНА 
 

в тази църква 
всичко е приключило отдавна. 
 
пръв си тръгнал Гавраил, 
не след дълго Михаил, 
после всичките 12 апостоли. 
Христос излязъл да ги търси 
и повече не се прибрал. 
Мария ги чакала дълго. 
накрая премела пода, 
изгасила свещите 
и отнесла със себе си 
парче от икона 
с лика на сина си. 
 
днес хората поставят 
лицата си в празното място. 
за снимка. 
 

Подбор: проф. д. н. Венелин Терзиев 
 

С ИСКРИТЕ НА ПЕРОТО 
 

ХАРАЛАН НЕДЕВ 
 

КЪМ ПОЕЗИЯТА 
 

Към всяка подлост сътворена 
ти нивга, нивга не мълчиш. 
Не можеш да си примирена. 
В доброто все си запленена. 
От Злото винаги страниш. 
 

Ти глътка си за всеки жаден, 
за всеки чуващ ти си глас. 
Утеха си във скръбен час, 
за всеки имаш миг отраден. 
 

От Бога ти си осветена 
за всяка земна живина - 
за дух човешки отредена, 
Поезийо, край нас Вселена, 
ти цялата си светлина! 
 

С ИСКРИТЕ НА ПЕРОТО ОЦЕЛЯХ 
 

Дойдох Страданието да позная. 
И болките, и земната печал, 
да мина и през Ада, и през Рая, 
да мина по долини и била. 
 

И в този път на дълга одисея 
една искрица в мене оцеля, 
с което вярно - истински живея 
и залъка си с хората деля. 
 

И тъй от много грижи претоварен, 
в безсъние вървях и в зной, и в мраз, 
на тази искрица аз съм благодарен 
без нея нямаше да бъда аз. 
 

Перото ми опора е във път. 
Перото ми е връзка със светът. 
 

ДОЙДОХ С ПЪРВАТА ПРОЛЕТ 
 

Аз дойдох на Земята 
сред устрем със сили чудесни 
в простора несресан и сив, 
със първите пролетни песни, 
със пролетен взрив. 
И устрем в душата понесъл, 
от малък с мечти заживях, 
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макар и в живота невесел, 
за Обич Човешка запях. 
 

Тъй в пътя си земен, неравен 
с добрите си чувства вървях, 
запътен към края незнаен, 
аз свойте песни изпях. 
 

КАТО ПРАШЕЦ 
 

Аз знам, на таз Земя защо съм. 
И колко вечен съм аз знам. 
Животът ми виси на косъм 
и не съм от хляба по-голям. 
 

Аз знам какво и колко струвам. 
Не съм от алчност заслепен. 
С честта си нивга не търгувам, 
с пари не съм осакатен. 
 

На злото далече от посева 
живях без апетит към лева. 
Не тачих златния телец, 
 

защото съм като прашец - 
от никого нечут, незнаен, 
сред Космоса велик, безкраен. 
 

НЕ КЪСАЙТЕ ЦВЕТЯТА 
 

Не късайте! Във вазите не ги редете! 
Не късайте засмените цветя! 
Цветята живи оставете, та по-красив да е светът. 
Откъснати, цветята тихо плачат, 
невидими сълзици всяко лей. 
От болка и от скръб полекичка увяхват 
и красотата им изгаснала сивей. 
На стъблото си цветята нека да останат 
да се радват до насита на света. 
И когато дойде краят, 
челце над корена си да сведат, 
че там, във корена, цветенца неродени 
във сън блажен спокойно да поспят. 
А в пролетта  
от слънце светло озарени, 
разцъфнали, засмени, 
света със поздрав мил да поздравят... 
Не късайте! Не ги берете! 
Не късайте невинните цветя! 
Цветята живи оставете, 
че с тях по-жив  
и по-прекрасен е света... 

ГЛАСЪТ НА СЪРЦЕТО 
 

ХРИСТИНА ВЪЧЕВА 
 

ПРОЛЕТНА МАГИЯ   
 

Напира май в зелените усмивки   
на дървета   
и дъжд пробива вероломно въздуха,   
струи,   
усмихва се във жълта риза рапицата   
и с вятъра за пролетта шепти.   
А времето лети – стихия тъмна,   
в душата ми дъждът танцува   
и птици подранили реят се   
в небето,   
и синьото се слива    
с песента ми.   
 

Отдясно, вятърни централи-великани   
разтварят въздуха с ръце   
и бели крави търсят пасища   
зелени.   
Пораснало зелено жито    
във полето зрее.   
 

Прегръща ме зеленото край пътя   
с цветя от макови полета   
и слънцето е лъч запален,   
рисува златно-розови следи в  небето.   
 

И стават хоризонта и земята    
пасторално цветни...   
И в тази красота от пролетна магия   
повикай ме със огън във очите,    
такава пролетна съм, светла,   
посока търся в облаците бели.   
 

СВЕТЪТ РАЗЛИСТВА СЕТИВАТА 
 

Понякога съм пролет многоцветна, 
с мечтите си докосвам  
върхове, 
очите ми - планински езера - 
са светли, 
оглеждат се  
и търсят нови светове. 
 

Понякога съм зима - бяла и добра 
и плачат в мен дърветата без име, 
денят - дантела снежна е облякъл, 
рисува в мене цветове. 
 

И съм усмихната, и слънчева! 
Ухае в мене лято, 
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полъхва нежен морски бриз, 
жита узрели са косите ми –  
                      на Тракия 
и слънчев лъч заплита  
светлина в душата ми... 
 

И есен съм – такава златна, 
дълбока, с мъдра светлина. 
Светът разлиства сетивата ми 
и с красота невидима,  
отново ме загръща. 
 

ОТВОРИ МИ ВРАТА 
 

Обичам да се губя във 
очите ти, 
в усмивката ти, нежна и 
добра,  
да преоткривам светлината  
на сърцето ти, 
обичам да съм просто жива – 
до теб! Да чувстваш рамото ми 
нежно, 
тъй влюбена и тръпнеща, 
изпълнена с ухание на 
лудо биле –  
пламнала дива роза –  
страстта ми... 
И става Светлината люлякова... 
 

Отвори ми врата във сърцето,Любов! 
 

ГОВОРИ ДЪЖДЪТ 
 

Ситен дъжд вали във  
                     тишината, 
лъсват улиците като живи, 
пеят те с крачета боси, 
пъргави и лачени, щастливи. 
 

И се втурва този дъжд,  
преминава като нежен огън  
в мен, 
като танц молитвен ме извайва 
и в душата  ми молитвен зов се ражда. 
 

Заслушана в гласа  
на сърцето си  
като морзова песен, 
чука дъждът. 
И отключва чудо невиждано: 
с гласа на любим човек 
говори във 
мене дъждът.... 
 

из "Гласът на сърцето", изд. gabriell-e-lit, С., 2022 

ИЗПОВЕД 
/поетичен дебют/ 
 
ЦВЕТЕЛИНА ДЕЛОВСКА 
 

КАК ИСКАМ 
 

Как искам времето да върна 
и пак силно да те прегърна, 
още миг очите ти греещи да зърна 
и тъгата в радост да превърна! 
Как искам твоя глас 
отново да чуя аз, 
дори да ми крещиш 
и за нещо да виниш… 
ще мълча и ще търпя 
и от радост ще горя! 
Как искам отново да чувам 
смеха ти силен, 
и по детски невинен, 
стоплящ ме и в най-студените моменти, 
като мелодия от стотици струнни инструменти! 
Как искам да склоня глава на твоето рамо, 
да усетя сърцето ти голямо 
как силно тупти 
и не с думи, а само с очи 
да си говорим аз и ти! 
Как искам да изпеем 
още много песни, 
в които да слеем 
нашите гласове, 
а те да звучат 
като един 
и да ехтят, 
дори когато замълчим! 
Как искам всичко това 
да е просто сън, 
от който нямам търпение да се събудя 
и отново да те видя, 
а ти да ме помилваш 
с твоята силна мъжка ръка 
и така да успокоиш моята душа! 
Събудих се, но теб те нямаше 
и не ме чуваше, 
защото ти сега сънуваше 
своя вечен сън, от който не ще се събудиш 
да ме видиш и нежно и топло целунеш! 
Но спи спокойно, аз го направих – 
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целунах те, макар и последно 
и някак безследно 
по лицето студено! 
Как искам не времето, а теб да върна, но не мога 
и за това за душата ти ще се моля на Бога! 
Как искам … 
но уви само зъби стискам! 
 

НА ДЯДО 
 
Все още гласът ти чувам нощем, 
но някак е в далечина, като изгубена душа. 
Търся те –  
и тук, и там – мъничко камъче във океан. 
От теб остана ми само и единствено блян.  
Затворя ли очи виждам лицето ти,  
отворя ли ги – изчезнал си вече! 
Щастлива ме прави това, че 
оставил си неизбледняваща следа! 
Тя е вътре в мен  
и там ще остане – 
до последния ми ден! 
Снимки гледам, спомени връщам  
и мисловно все те прегръщам! 
Отказвам да приема, че това е края, 
не спирам да се моля – 
да се видим, макар и да е само в Рая! 
Чакай ме там,  
но кога при теб ще дойда  
все още не знам! 
 

НЯМА НОЩ, НЯМА ДЕН 
 
Няма нощ, няма ден – 
ти си ден, вътре в мен. 
Ти си в моите мечти, 
в мислите ми и в сълзи. 
 

Няма нощ, няма ден. 
Искам да си все до мен – 
в радост и тъга  
да държиш моята ръка!  
 

Няма нощ, няма ден – 
бъди винаги с мен откровен,  
както бе в първия ден! 
 

Няма нощ, няма ден 
искам сърцето ти само за мен, 
а мислите ти да държа в плен! 

Няма нощ, няма ден  
не бъди никога към мен студен, 
топъл, както в първия ден! 
 

Няма нощ, няма ден – 
все същия си ти за мен,  
както в онзи, първия ден! 
 

Гледам те с очи – 
горещи искри... 
Не забравяй за мен – 
нито нощ, нито ден 
 

Няма нощ, няма ден 
ти си щастие за мен,  
искам все да си това –  
огледалото на моята душа! 
 

ДУШЕВНА ИЗПОВЕД 
 
Слънце грее, птичка пее,  
а душата в мен чернее! 
Смея се на глас и пред всички вас, 
но страдам всъщност мълчаливо аз! 
Защо ви е да знаете за мен,  
че мъка ме разяжда всеки ден?  
Нима болката ще спре  
и аз ще бъда отново онова 
наивно и щастливо хлапе?  
Нима ако заплача открито пред света  
ще променя своята нелека съдба? 
Често смятат ме за непукист,  
често казват, че съм егоист,  
но само аз си знам какво ми коства  
да съм силна и красива – 
волна вълна, 
непоклатима скала! 
 
Често чуват ме да пея  
и обсъждат как живея. 
Но само аз си знам  
какво е да си вътре сам! 
Лесно е да виниш,  
а трудно да простиш - 
затова никого не виня  
и съм готова за всичко да простя! 
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ОГЪНЯТ  
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 

1. 
 

захвърлен фас 
под дървото – 
настръхнала гора 
 

*  
мълния  
простреля дърво 
зарево над  планината 
 

* 
огънят 
потегли на път 
отнесе гората 
 

2. 
 

омразата на съседа – 
огън през плета 
няма погасяване 
 

* 
пропълзя 
като враг от засада 
всичко изпепели 
 

* 
кратко горя                          
нямаше какво повече 
да погълне огънят                                         
 

3.  
   

тази нощ 
огънят не гасне 
и двамата горим 
 

* 
очите ни – огледала 
един и същи  
пламък в тях    
 

* 
никой  
не го потуши 
любовен пожар 

 

САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ 
 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИКАЗКИ 
 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

МАЛКО КОНСКО 
 

Коалиция четворна,  
за да бъде отговорна, 
искаше правдив закон. 
Но потайни хора 
внедриха ѝ в о/т/бора    
дръглив троянски кон. 
Тогаз завчас   
падна тя от власт.  
И отново – 
нищо ново… 
Същите персони мили – 
на коне, кобили 
или конски сили – 
припнаха в борба за власт 
към разклатения трон. 
Някой с пълна газ 
пак препуска на бял кон.  
Пак препускат и жени, мъже – 
от кол и от въже… 
Препускат и „юнаци“ 
като кон с капаци... 
Да не я докарат пак така – 
„падна коньо в ряката!“ 
Който и да възцарим на трона –  
Тоя или Оня  
с днешна дата –  
ще си разиграва коня  
както Някой дърпа му юздата! 
 

08.08.2022 
 

ПРАВДА И КРИВДА 
 

      Има(ло) едно времеее... 
В тъмна доба ли, по пладне ли  
станало това явление:  
Правдата и Кривдата попаднали   
в най-висшестоящо управление. 
И тогаз в екстаз завчас   
всяка взела своята позиция – 
Кривдата – на власт, 
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Правдата – във опозиция. 
Скоро предприели надпревара   
да умуват, да упорстват, да се карат: 
- Аз това ще да направя! 
- Аз пък ще да те поправя! 
- Ти си тъпа! 
- Ти – престъпна! 
- Ти си мафия! 
- Ти си порнография! 
- Виж народния живот,  
аз ще ти поискам вот! 
Стигали дори до бой,  
никоя не давала отбой! 
Не по пладне, в доба тъмна   
размишлявали да продължат „двубоя“. 
И разбрали се преди да съмне: 
„Днес властта е моя, утре – твоя… 
Пак ще спорим, ще се борим,  
ще се караме солидно   
в залата, по коридори, 
но… привидно“. 
И прегърнали се като самовили   
тези управленки видни. 
После яли, пили и се веселили 
три дни. 
Аз не съм бил там,  
нито пил съм, нито ял, 
нито чул съм, ни видял,  
но знам,   
че керванът все тъй е вървял.  
И  уви –  
така ще си върви! 
И не му се вижда краят… 
А пък кучетата нека да си лаят. 
Може помежду им и сега  
да се чуе всякаква кавга:   
- Ти си крива, аз съм права!...  
– Ти пък си такава, онакава!... 
Важното е как ни управляват?!?! 
Някои протести спретват.  
А на бедния електорат 
май е време  да му светва: 
Всичко е ПРИВИДНО! 
А към хората – ОБИДНО!!!                              
Възрастните и децата харно знаят,  
че на всяка приказка щастлив е краят. 
Ала тази все така си продължава... 
Край щастлив не се задава! 

 

17.07.2022 

ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

ТРИПТИХ ХАЙБУНИ 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

УТРО  
 

То започваше внезапно с болката от 
схванатите мускули на крака, сякаш писък 
на нажежено острие във вода. Тогава цяло-
то ми съзнание потъваше в изпънатите 
нозе, докато болезнените талази посте-
пенно заглъхнеха. И тогава идваше, макар 
и само за миг, усещането, че светът се е 
свил до телесната ми представа за мен и в 
който утрото бавно нахлуваше със студа 
на въздуха и чуруликането на птиците – 
един химн на изцелението. Но и това не 
траеше дълго – низ от трябва ме прокуж-
даше от леглото в рояка на дневните 
задължения и трябваше да се извърти 
целия ден, и нощта да настъпи с изтърва-
ната на гърдите книга, за да спре 
търсенето на слово за нищото. 

 

угаснала свещ − 
звукът на вятъра 
в тъмното 
 

обгърнат от води 
аз усещам 
Слънцето 
 

ДЕН.  
 

Съмнало се е. Мъглата вън е плътна ка-
то вода, така че не се виждат дори съвсем 
близките дървета. От леглото не съзирам 
слънцето, но и то със сигурност е само 
бледожълт, почти незабележим кръг. Едно 
измъчено чувство за замръзнала непод-
вижност едва се крепи в съзнанието ми. 
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Нещо съвсем малко ме дели от пълзящото 
към мен усещане, че светът, поне този, 
затворен в стаята ми, е започнал незабеле-
жимо да се движи надолу. 

 

о, поглед мой, 
пада ли Слънцето 
към Земята по залез? 
 

С усилие устоявам на напиращата в 
мен дума пропадане за това движение. 
Иначе всичко друго си е на мястото и е 
както обикновено: и нежеланието ми да 
стана, въпреки чувството на глад, и мяука-
нето на котката, която иска ежедневната 
си частица внимание и ласки. А усещане-
то за движение надолу не преминава и 
заедно с него все по-трудно ми е да овла-
дявам поривите си към тревожно ставане и 
излизане от жилището. Все още успявам, 
все още съм неподвижен в леглото, все още 
мога с мисъл и слово да съхраня един ра-
зумен свят край себе си. 

 

Докога? 
болезнена утрин 
болезнена земя 
чака залеза. 
И ме оставя сам. 
 
„И ето, 
към мен скришом долетя дума, 
и ухото ми улови нещо от нея.” 
 

Йов, 4,12 
 

НОЩТА.  
 

Сред неспирния низ от части на дено-
нощието без слънце тя ме спохождаше 
рядко. И както сомнамбул тръгва да блуж-
дае, протегнал ръце, по невнятните 
пътища на съня, така и моята протегната 
ръка с писалка в нея ме повеждаше по 
невидимите пътеки на белия лист. Нача-
лото бе дума, фраза, понякога завършена 
мисъл, но след нея изпод пръстите ми 
изтичаха ред след ред. Бяха утрини, когато 
мислех, че някой от неведомо някъде ме 

обсебва за да вае форми на частици свой 
свят, но след прочит откривах само мои 
моменти, толкова лични, че бе невъзмож-
но да са били дадени и другиму. След този 
сонм думи усещах присъствието не само 
на слова, но и на нещо отвъд тях, нещо, 
което бе различно от мен – будният, нещо, 
което ме бе направило друг. И този, дру-
гият, бе водил ръката ми, а след това тихо 
ме бе оставял да го търся в написаното, да 
се опитвам да открия името му сред роя-
ците звуци на нощта. 

След настъпилия нов ден нощта ста-
ваше пак същата – частица време без 
слънце, а понякога и без луна, но аз вече 
бях дарен с усещане и само името ме де-
леше от битието на знам. 

видях – 
толкова различно от 
знам, 
колкото аз 
от мен самия 
 

 
 
Денонощия, маслени бои, худ. Габриела Цанева 
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ВСИЧКО И НИЩО 
 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

-Ела веднага – чух по телефона. 
Беше Ани и щом беше толкова пестели-

ва на думи, значеше, че друго не може да 
каже, а аз трябваше да тръгвам.  

Отместих от коленете си мъркащият 
Емил, който разбра, че ще има голяма скука 
и ме изгледа ме като руски мужик на когото 
са му изпили водката (израз на мой прия-
тел писател). 

Не ми се излизаше, беше около 13 часа, 
но щом Ани, знаете я – журналистката, на 
която от години разказвах истории от кух-
нята на полицията, докато системата не ме 
изхвърли, от които създаваше сензации, ме 
търсеше, не можеше да ей така за нищо. 

Иначе, мисля, вече съм един уморен бо-
ен кон след толкова битки с лошите, срещу 
перманентните болки на добрите. Уморен 
съм, защото след връщането на надеждите 
и мечтите, след което както при матрьош-
ките, само че обратно – при победа над зло-
то, следваше похлупване с още по-обемно 
зло. 

Уморих се да бъда боец, да воювам и пе-
челя невероятни победи, но е така, иначе 
не бих оцелял... 

Пред блока на Ани имаше три поли-
цейски коли. Тя ме чакаше на входа. 

Тръгнахме по стъпалата, беше четирие-
тажна сграда, нямаше асансьор, инту-
итивно разбрах, че ме води към таванската 
стая, иначе живееше на първия етаж. 

-Соколаря е убит – бяха първите й уми. 
Соколаря беше художник, живееше под 

наем в таванската й стая. 
-И е ясно кой... 
-Тогава полицията има всичко – отвър-

нах, колкото да си кажа приказката. 
-Всичко и нищо. 
-Това за загадъчност ли го казваш? 

-Убила го една жена, която всяка сряда и 
събота идва да му позира. Има портрета й 
на статива... Не казвай „всичко“, защото е 
нищо... Портретът си има всичко по голото 
тяло, включително подсказан, загатнат, но 
присъстващ факторът делта... 

-Факторът делта ? 
-На ударен ли се правиш?!... Триъгъл-

ник му викат още, Венерин хълм... 
-Ъхъ... 
-Та има всичко , но няма лице това тя-

ло...Така че всъщност нищо... 
-Но ти си я виждала. 
-Разбира се, даже и днес... Но я ми кажи 

как ще я позная в лице. Маска против кови-
да, очила леко оцветени, над очилата шап-
ка... Всяка сряда и събота по обяд, обикно-
вено по час позираше, но днес стоя 10-15 
минути... И я видях по улицата да си зами-
нава с една огромна чанта, като тия, дето 
циганките разнасят одеяла и не знам как-
во... Беше облечена както обикновено – 
светлосиня горна дреха и тъмни дънки... 

Бяхме вече пред вратата на таванската 
светая светих на Соколарев. Бяха покрили 
тялото с чаршаф. От няколкото полицаи се 
отдели старият ми приятел инспектор  от 
Дирекцията Боян Драганов, усмихна се все-
прощаващо: 

-Трябваше да се досетя, щом Ани е ха-
зяйката, тя ще си викне Шерлок...Който ще 
ми отреди ролята на доктор Уотсън. 

-На Лестрейт – поправих го. 
Подадохме си ръце. 
-Подготвял си е статива... Ето я дамата 

без камелиите и без глава... Която го гръм-
нала, застанала зад гърба му. Направо от 
упор... Не е усетил нищо... 

Оглеждах ателието. Като всяко ателие 
на самотен художник. Познавах го съвсем 
бегло, просто като наемател на Ани. Рамки, 
разхвърляни платна , скицници, кутии бои, 
четки, друг статив, значително по голям, 
нищо по него.... Кушетка с книги и вестни-
ци по нея... 
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Боян услужливо отметна чаршафа. 
Труп на мъж на средна възраст, престилка 
на художник със следи от бои във всички 
цветове на дъгата, от джобовете на която 
стърчаха четки, моливи... 

-Все пак в десния  джоб намерихме не-
що ... може би следа, може би не... 

Боян отвори чантата си и ми подаде 
найлонов плик с няколко чисто бели кар-
тончета, по които имаше щриховано лице 
на жена... 

-Може да е липсващият детайл – допъл-
ни Боян. – Чувал съм, че Владимир 
Димитров-Майстора като си рисувал на 
платното мадоните, тайничко си щрихирал 
и лицата, после им ги подарявал... Така че, 
може би сме в по-добро положение от при 
„Конникът без глава“… Еееех, какви книги 
четяхме в нашето детство... А сега... 

Бях извадил смартфона,  под иронич-
ния поглед на Боян направих снимки на 
жената от платното на статива, после на 
най-горното от картончета... 

-Момчета, нека полицаите си вършат 
работата, да слезем долу да пием по кафе – 
каза Ани и безапелационно подсказа да я 
последваме. 

* * * 
-Какво ще пиете ? – запита Ани като 

седнахме край масичката. 
-Нали кафе – сви рамене Боян. 
-Стига де... В България сме, тук като те 

поканят на кафе се пие всичко друго, но не 
и само кафе. 

-На работа съм – вметна инспекторът. 
-Ха-ха, от кога ченгетата не пият по вре-

ме на работа ? 
И сложи бутилка марково уиски на ма-

сата: 
-Това ми е от Соколаря... 
-Печелеше много, а ? – запита Боян. – Не 

видях картини в ателието... може би прода-
ва доста? 

-По-скоро хич... 
-Ама марково уиски... 

-Понякока му падаха , не от небето, го-
леми пари. Нали го знаете новия хайлайф... 
Умира си да сложи в хол, в гостната я Ремб-
ранд, я Рафаело...И да се бие в гърдите: 
„Оригинал! Знаете ли каква бала мангизи 
съм броил...“ И ония гледат стреснати, ня-
кой по-грамотен, ако пита „Ама Лувъра...“, 
те други музеи не знаят, нашият махва 
презрително „Онова там са копия“... 

-Ония толкова ли са тъпи? 
-О, Боже... Ето ти виц. Двама олигарси си 

приказват: „Джо Байдън подарил на Путин 
Линкълн Корпорейшън... С пет врати. А 
Путин му подарил Рембранд оригинал.“ – 
казал единият. Другият се позамислил и 
пита: „А Рембранд с колко врати е?“... Та 
Соколаря, разбира се тайно, аз знам като 
хазяйката, никой друг, освен поръчителя 
олигарх или плутократ, получаваше такива 
поръчки... В дни на отчет, взел сума ти пари 
Соколаря ме затрупваше с подаръци. Кух-
нята ми е изцяло нова, бяла техника, от 
него е... Иначе не ламтеше. Аз не искам, 
казваше, много пари. Искам достатъчно... 
Рядко продаваше някоя своя картина. И в 
изложби не участваше. Веднъж даде две 
картини в една галерия, мисля „Традиция“, 
на една жена, художничка и тя, но никой 
не купил негова картина, много тежко го 
изживя... 

-Значи, може да приемем, че вчера е по-
лучил големи пари за някое копие... Имаше 
друг статив в ателието, по-голям и нищо на 
него. Ти не знаеш ли нещо -това бях аз.     

Ани се замисли. 
-Той си падаше понякога по големите 

изненади.. Аз от два три месеца не съм хо-
дила горе... 

-Разкажи пак за жената без лице... Всъщ-
ност, защо е без лице? 

Беше въпрос на Боян към мене. 
-Елементарно, Уотсън – отвърнах в духа 

на въпроса. – Друга поръчка... Моделът си е 
модел, а лицето няма да има нищо общо с 
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него. И като се сложи върху тялото поръча-
но лице... 

-Изнудване? 
-Натам отива работата... 
Май като далечна камбанка нещо звън-

на в ума ми. Извадих смартфона. Показа се 
щриховано лице на млада жена. Поднесох 
го на Боян. 

-Прав си като каза, че може да е следа... 
Виж зад лицето на жената... Това не е ли 
пилон в бар ? 

-Май да, но може и да ти е богата фанта-
зията, някакъв щрих...  художникът е 
правил скиците в ателието си... 

Свих рамене. Обърнах се към Ани: 
-Ходеше ли по барове? 
-Рядко...И мисля само в един...На „Цар 

Борис трети“, „Хонолулу“... 
-Знам го...Хайде, Лестрейт... 
-Да бе...Баш по пладне. Само нас чакат... 
-Е ще минем първо през галерията...там 

може нещо да се допълни...къде е тази... 
„Традиция“? 

-На „Московска“ - отвърна Ани. 
* * * 
Надписът „Традиция“ беше елегантен. 

Под него и името на собственичката Вален-
тина Бачийска. Вратата пред нас се отвори, 
жена с приветливо лице, строго сако, вра-
товръзка, черна пола, не особено високи 
токчета разтвори ръце: 

-Заповядайте, господа... 
Боян поднесе към лицето й картата: 
-Полиция, госпожо. 
Лицето й не трепна. Само кимна да вле-

зем. Галерия като галерия. Картини, 
картини... Маса с книга за впечатления...  
Друга масичка с меки фотьойли около нея. 
Седнахме. Беше се появила жена, на която 
галеристката каза да донесе „каквото тряб-
ва“. 

-Лукът ли съм сгазила? - въпросът беше 
към мен. 

Кимнах с глава към Боян: 
-Той е полицията. 

Инспекторът се засмя: 
-А той е по-опасният... Шерлок Холмс е 

той. Не, не сте спазили лука, госпожо, тук 
сме за консултация... 

Помощничката или каквато и да беше, 
поднесе чашки уиски и димящи кафета, 
отдалечи се. 

Боян се вгледа с невиждащ поглед в га-
леристката: 

-Убит е Соколарев... 
-О, Боже – сподавено изрече Бачийска – 

така си остана с ръка протегната към чаш-
ката. – Хора, чакайте, какво говорите… 
Боже, Соколаря... 

Взе уискито и го изпи на мига. Очите й 
светнаха. 

-Какво е станало... 
- Рисувал е жена... голо тяло... 
Предполагаме, че моделът е пристигнал 

и докато художникът е подготвял статива и 
платното... жената му е пратила „девят 
грама в сердце“... 

-Господи...Чакайте, не мога да дойда на 
себе си...Така, както ми разказвате, вие знае-
те ...поне лицето й... 

Поднесох смартфона с картината на го-
лото тяло. Жената кимна. 

-Та за консултация... Това, мислим си, не 
е обичайно. Без лице... 

- Естествено, не е обичайно, но... поняко-
га се случва... Стават такива работи... с цел 
изнудване... Не, не... Соколаря не беше... 

-Художник на поръчки? – запитах. 
-Именно. 
-Ние чухме друго - Боян отпи кафе. – 

Рисувал е... как е термина по вашему –
копия на световни художници, които разни 
новобогаташи ги представят за оригинали 
да се репчат... 

-Тия работи наистина се случват, но се 
правят на четири очи... Лично аз не позна-
вам такива художници, за някои бих 
допуснала, но не и за Соколарев. Боже, 
Соколаря, та той... 

-Защо. 
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-Никога не ламтеше за пари... А за таки-
ва поръчки даваха много... 

-В ателието му не намерихме картини. 
Това говори ли ви нещо? 

-Не зная... Може да е дал всичко на дъ-
щеря си... Той има син и дъщеря, синът му 
е в Германия, нямат се със сестра си, тя пък 
се няма с майка си... Нещастна работа е 
неговата... Мисля, живее някъде под наем... 
Той не е... не бе по изложбите. Веднъж даде 
две картини, никой не купи от тях, беше се 
отчаял... Рисуваше илюстрации в детски 
книги... Нека мине време ще видя дъщеря 
му... Може би от това нещастие някои жур-
налисти ще направят сензация... Току-виж, 
взели да се търсят негови картини... Да 
помогна на жената. Ако съм права, де... 

Боян се изправи: 
-Ние ще тръгваме... 
Станах. Бачийска също. Въздъхна, изп-

ращайки ни: 
-Ще затворя... Трябва да дойда на себе 

си. 
* * * 
-Да вървим – каза Боян и доизпи бирата. 

– Ако наистина от ония скици има вярна 
следа, ще трябва да свалим натривка за 
остатъци от барут, а убийството е станало 
към 12 часа, така че след осем-девет ще го-
ним Михаля... 

Станах, напуснахме кафенето, дето из-
карахме на спомени и бира близо час. 

* * * 
Бар като бар. Полумрак, разкъсван от 

разноцветни светлини, малко по-светли 
около пилоните и вече светло на бара. 
Приближихме, като хвърлих едно око да 
видя биячите. Щото обикновено като вли-
зам в подобни небогуудобни заведения , все 
си имах работа с  тях. 

Седнахме срещу бармана. 
Той ни изгледа подозрително, както би 

изгледал всичко непознато. 
-Мляко - казах. - Две чаши прясно мля-

ко. 

-Току що свърши - отвърна барманът. 
Хареса ми, имаше чувство за хумор. 
-Дай две бири. 
Докато ни наливаше в чашите, показах 

му щрихираното лице на жената от кар-
тончетата на Соколарев. 

Барманът завъртя отрицателно глава: 
-Сбъркали сте адреса, господа...Не сме 

справочно бюро. 
С периферното зрение видях биячите 

от четирите краища на бара как се закла-
тушкаха към нас. Яки и дебеловрати. Двете 
момичета от масата до бара също ги видяха 
и мигом станаха, вземайки си чашките. 

Кимнах на Боян: 
-Седни там... Аз съм по приказките с та-

кива. 
Седнах в момента, в който четиримата 

ме заклещиха. 
Единият погледна бармана: 
-Тия ми миришат на ченгеджийница, 

какъв го търсят? 
-Абе, човеко му се ще да си слага чене - 

демонстрира остроумие другият и чети-
римата се ухилиха доволни. 

Не казах нищо, взех си чашата с бира, 
която мигом изхвърча от ръката ми. 

Остроумният замахна, но не знаеше с 
кого си има работа. Стегнах в желязна хват-
ка китката му, отделих палеца, натиснах – 
нищо работа, но много болезнено, ритнах 
го в слабините и го пуснах да се търкаля. 

Вторият налетя, юмрукът ми потъна в 
муцуната му, чу се нещо като шум от каме-
нотрошачка, някой наистина щеше да си 
слага чене. Третият измъкна бухалка, детс-
ка игра да му я взема, хванах я от двата 
края, тряснах я в плота на бара и на две 
строшена я хвърлих в лицето му. 

В това време барманът бе изскочил пред 
нас, застана до мене: 

-Стига вече... Ония си подвиха опашки-
те и изчезнаха. 

Сред настъпилата необикновена за бар 
тишина барманът кимна към пилоните: 
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-Маргарита се казва... Марго. 
Приличаше си. 
Тръгнах към нея. По тялото й имаше 

само нещо като сутиен и прашки. 
Боян ме последва. 
-Полиция – каза. – Ще се наложи да по-

говорим... 
-Арестувана ли съм? 
-Защо? – направи се на изненадан инс-

пекторът. – Трябва ли да има защо? 
-Не, но полиция и арест са две страни на 

една монета... 
-Облечете се. 
Боян понечи да тръгне след нея, но тя 

така го погледна, че наведе глава. 
-Няма да избягам...Няма защо. 
* * * 
Настаних Маргарита на предната се-

далка, Боян включи двигателя. 
-Не ми отговорихте, задържана ли съм. 
-Запитахте - арестувана ли сте. 
-Има ли разлика? 
-Струва ми се че речникът ви не е на 

момиче от пилон... 
-Не съм само на пилон... 
-Е, да кажем момиче от бар. 
-Смятате, че момичетата там са от калъ-

па блондинки от вицовете?... Знам, че 
почти всички така мислят, да не навлизам в 
подробностите... Но не е вярно... Повечето 
си имат висше... Моето е философия. 

-А дисертацията ви за какво е? –  
Боян продължаваше да поддържа огъня. 

-За Вебер... ако сте чували такова име. 
-Аз, естествено – не... Колегата е по ен-

циклопедиите... Аз съм лошото ченге, той е 
доброто. Ама той е по-опасния, че е Холмс... 
В пълният смисъл на думата, понякога е 
частен детектив... Е, стигнахме. 

След малко в кабинета Боян вдигна те-
лефона: 

-Ленче, вземи джаджите, трябва да взе-
мем едни натривки... 

Маргарита въздъхна: 

-Може да не си правите труда, ако не го 
изисква протокола, разбира се... Стреляла 
съм с оръжие преди няколко часа... 

-Охо! Остава да кажете и  по кого. 
- Не по кого, а по какво... По мишени, 

инспектор Лестрейт... Поддържам си фор-
мата. Аз съм бивша състезателка по стрелба. 
Имам сребро, но мога да имам и злат-ния 
медал. 

Влезе Ленчето, свърши си работата, 
Боян продължи: 
-Много странно момиче сте - филосо-

фия, Вебер, шампионка по стрелба... и бар. 
Маргарита въздъхна: 
-Хайде да сложим картите на масата. 

Знаете ли колко мога да изкарвам на месец 
с моята философия ? А на пилона вземам 
колкото цял екип от професори... Майка ми 
е много болна, господа... На болница не 
мога да разчитам. Не само за фантастични-
те цени на лекарствата. Сега в България се 
заболява само от ковид... Затова съм там... И 
да знам, арестувана ли съм, при това запо-
дозряна в убийство, щом е така, искам си 
адвоката, искам си правото на един теле-
фонен разговор. От тук нататък ще мълча... 
Онова „имате право да мълчите“, защо не 
го взехте от американците, нали са ви нови-
те братушки? 

-Видели са ви с една огромна чанта.. 
-Одеяло... за майка ми... Тя живее в квар-

тал в Перник, утре сутринта щях да й го 
отнеса... В квартирата ми е... Какво става с 
телефона? 

-И това ще стане, още не сме стигнали 
до официалната част. 

-Познавате ли художник на име Андрея 
Соколарев? 

-Не... Него ли съм застреляла? А защо?... 
Само не ме засичайте, че тук въпроси зада-
вате само вие... Това ще е за официалната 
част. 

-Всичко е против вас, момиче...След 
малко ще напиша доклада, съдията ще 
подпише мигновено заповед за задържане 
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под стража... И да сте наясно, ето: всяка 
сряда и събота, вие сте позирали на худож-
ника Андрея Соколарев... по около час... 
Калояне, покажи , - поднесох смартфона 
със снимката на голото тяло. - Мисля, че сте 
вие... 

-Много общо би било прието... Няма 
лице... 

-Соколарев обаче ви е скицирал... тайно. 
Показах другата снимка. 
Маргарита пребледня. Мисля, че загря 

какво става. 
Боян продължи: 
-Днес обаче сте престояли десетина ми-

нути само... Колкото да го гръмнете в гръб, 
да вземете получена от него снощи или 
тази заран голяма сума пари, които худож-
никът е получил от някакъв поръчител, 
копие на картина на световно известен 
художник, вие сте знаели това, няма начин 
да не сте видели върху какво работи на 
другият статив...Чакали сте да бъде купено 
въпросното копие, след това в голямата 
чанта сте натъпкали и негови картини, 
може и от тях да падне нещо... 

Очите на Маргарита се бяха разшири-
ли, най-обърканите очи в света... но беше 
наясно, че хватката беше мъртва. 

-И по този начин - каза, навеждайки 
глава, - реших всички проблеми: пари за 
болната ми майка, слагане кръст на мръс-
ната работа в бара... 

-Да - кимна тъжно Боян.-Искрено каза-
но, не ми се иска... Много интелигентна 
жена сте - натърти на "жена" до сега я нари-
чаше момиче...-Вероятно при обиска няма 
да намерим картини на Соколарев, нито 
пък светлосива връхна дреха, доста умна 
сте, за да оставите елементарни улики... 
Всичко сте предвидили, само не, че тайно 
ви е скицирал... Признавам си, това беше 
единствената следа...без нея нямаше да 
стигнем до вас. И не сте недогледали неща-
та...Не е могло да знаете. Може би е искал 

да ви изненада... Художниците си имат 
разни навици необясними. 

-Искам да ползвам правото си на теле-
фон. За позвъняване на адвоката си. 

Боян се усмихна: 
-Дори и в това отношение, интелиген-

цията си е интелигенция... Имате си 
адвокат... Ще имате телефон. 

Боян стана. Маргарита също. 
Беше дошъл моят ред. 
-Бояне, - казах, - остави ни за минута. 
Приятелят ми се усмихна всепрощава-

що. Излезе. 
-Седни, момиче - обърнах се към Мар-

гарита на ти. 
Седна. 
В погледа й проблесна надежда. 
Наистина беше много умна млада жена. 
-Сега ще има продължение „а ла Шер-

лок Холмс“ – леко се усмихна, стана ми 
приятно, - но при тия железни улики ? 

-Знам, че не си убийцата... Знам и кой е... 
Пъклен план, Маргарита, много добре 
изпипан... Но си има закон в нашата работа: 
„следи остават винаги“... Спокойно иди в 
килията си, няма нужда от телефон, искаш 
да успокоиш майка си, недей...ще я разтре-
вожиш...Само след час-два ще си в 
квартирата си. 

Очите й плувнаха в сълзи. 
-Благодаря... 
-Хайде да вървим, ти в килията, аз при 

убиеца... 
* * *  
В галерията нямаше никакви посетите-

ли. 
Валентина Бачийска дремеше на един 

от фотьойлите. Като ме видя стана, тръгна 
към мен. 

-Заповядайте, седнете, нещо за пиене... 
допълнителна консултация сигурно? 

Сложих на лицето си безразличния об-
раз. 

-Не... 
Не седнах, а се тръшнах във фотьойла. 
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Беше разбрала всичко. Беше неочаква-
но, но го разбра... И тя бе доста 
интелигентна. 

-Да, госпожа Бачийска... Аз съм бледият 
ездач, четвъртият конник на Апокалипси-
са... и водя адът след мен. 

-Може ли да пийна нещо... Може да ми е 
за дълго, може за последно. 

Кимнах. Появи се помощничката й, 
Бачийска въздъхна: 

-Цялата бутилка... 
Оставих я да обърне на екс чашката, аз 

бръкнах в сакото извадих плоската и на 
свой ред отпих. От моето си. Предстоеше 
тъжната част. 

Погледна ме с объркани от уискито очи: 
-Как разбрахте? 
-Всичко сте преценили безпогрешно. 

Жертва, която да поеме и препокрие всич-
ки улики... Поднесли сте ги по всички 
правила на заблудата... Нарисували сте в 
щрихи момичето Маргарита от бара. Знае-
ли сте за „Хонолулу“ и направо е било 
добре дошло, че Соколарев е ходил само в 
този бар... Ами направо късмет. Щрихира-
ли сте образа... Състезателка по стрелба. 
Следи от барут... Малко сте пресилили 
нещата, като сте сложили зад гърба на мо-
мичето щрих, посочва пилон на бар... За по-
сигурно според вас. Нямате кой знае какво 
добро мнение за детективите... Не е било 
нужно. Защото не е само това. Художници-
те цапат всичко, до което се докосват с бои... 
А тия картони със скици бяха като нови... 

Бачийска си наля. Изчаках я да обърне 
чашата. 

-Но не е само това... Вие сте традицио-
налистка, галерията сте кръстили така, 
самата вие се обличате традиционно – сако, 
пола... 

Извадих плоската, отпих. Това, което 
предстоеше да кажа, ме затрудняваше. 

-Та традиционалистките, така си мисля, 
си оставят на мира, не насилват една особе-
на част от тялото, докато за момиче на 

пилон там всичко трябва да е обръснато... 
Не сте обърнали внимание, може най-
вероятно да не сте и гледали платното с  
голо тяло, за което сте казали на Соколарев, 
че някой го е поръчал, а лице ще се даде 
допълнително, вероятно снимка... А той 
там, макар и загатнато само... е... оставил 
факторът делта... Обърнатата буква делта 
от древногръцката азбука... 

Вече не ме слушаше. 
Беше рухнала. 
Наля си пак, макар по-малко. Все още се 

владееше. 
Позвъних на Боян. 
Чакаше. 
-Вземи Маргарита и елате в галерията, 

ще ми оставиш момичето и ще откараш 
убийцата където трябва. 

-Мисля, не са толкова големи грешките 
ми, просто лош късмет да попадна не нео-
бикновено за българските стандарти 
ченге... 

Нищо не казах. 
Нямаше смисъл. 
*  
-Боже, не знам как да ви благодаря... 

Господ да ви благослови... О, Боже, името ви 
не зная дори, господин Холмс. 

-Калоян Странски, бивше ченге, прякор 
Софийското куче. 

Вдигнах ръка на минаващото такси. 
Маргарита ме гледаше учудено, докато 

я настанявах на предната седалка. 
-Ще се видим, ще намина към бара ня-

коя вечер... Може да помислим за друга 
работа... Сега си уморена. Аз също... 

Таксито потегли, аз се повлякох към са-
мотната си гарсониера... Наистина бях 
уморен... И до кога щях да се боря със зло-
то? Карма ли беше! 
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КУЧЕТО МИ 

 
ВЕСЕЛИНА БАШОВА 

 
Кучето чакаше селския автобус на без-

людна спирка.  
Знаеше, че шофьорът мисли за неговия 

апетит и му носеше редовно гранули, кока-
ли или хляб. Дишаше учестено с изплезен 
език, когато видя възрастния човечец да 
слиза, оставил двигателя да бръмчи, за да не 
замръзне акумулаторът. 

- Сърцето на рейса ми е по- ценно от 
моето. Ето, вземи! -нареди шофьорът на 
четириногия си приятел. Разроши му ко-
зината между очите. – Искаш ли още, 
Петре? Яж… яж… 

Сърдечна топлота и нежност се пълнеха 
в тялото на дядо Марин. 

На селската спирка куче и човек се хра-
неха взаимно.   

Хвърли поглед към ръчния си часовник. 
(„Още го пазя и върви меретията. От бабата 
ми е подарък за първата ни годишнина от 
сватбата. Ех, години, къде сте отлетели? 
Литнахте като бели гълъби.”) 

Коремът на стареца къркореше в раз-
мисли за отминалата младост. От сутринта 
беше изпушил цяла кутия цигари. Не оби-
чаше да закусва, нито за обяд се сещаше, а 
за вечерята беше рано. 

Прекара още време в разговори с кучето 
Петър, преди да отиде вкъщи при жена си. 
Само те останаха да живеят в къщурката на 
село, и животните. Децата и внуците хвана-
ха пътя по големите градове. („Без училище 
и без работа що да струват дома“ – обичаше 
да казва пред себе си за утеха дядото). А и 
не само на себе си… Пред шепата хора от 
селото същите думи нареждаше, ей така, за 
добро утро и добър ден да му олекне. 

- Ах, Петре! – заприказва той кучето. 
Няма как да те взема. Място бол. Десет одаи 
имаме дома, но бабата ми е калпава. Не е 

гостоприемна ич. Много вода пущате, каз-
ва, не дава ми бабата, приятелю... 

Кучето заскимтя, сякаш ругаеше и после 
полегна в спокойствието на дядо Марин. В 
скута му тихо се огледа около себе си. Взря 
се във високите била на Беласица.  

Тръпки го побиваха от януарския студ и 
се скри на завет зад спирката, но въпреки 
това разговорът продължи една идея по-
приглушено. 

- Миналата зима ей тук, където сега ти 
лежиш, Петре, лежеше 15-годишно хлапе. 
Мароканче, ей, помръзнало от студ…  

Мълчание… 
- Когато приближих до него, викам си, 

ти ме чакаш и си се свил на кълбо. Пък се 
зачудих отдека и кожух найде. Затеглих 
палтото, задърпах го... 

И гледам, Петре, твоите жални и краси-
ви кучешки очи. Тъкмо щях да ти разроша 
козината между очите, пипам, мокра пък и 
мазна... Викам си, моето куче гел не ползва... 
за момите от село и така си е убав, без пома-
ди моят паслар… Застинах, ей, кога го 
гледам – дете е... младок.... и български по-
назнайваше… 

Развален български, мешан с английски, 
но нищо, разбрах го… Защо ми требваше 
да го разбирам… Пусто да остане… от дека 
се пръкна... 

Прекосил цялата Беласица планина, ей 
Богу… в този кучешки студ намерил ей 
тази, нашата спирка... ей Богу... през целата 
гора сам... „Без акъл ли си, бре?! – казвам му 
– Мре ли ти се на тези млади години, бели 
гълъби?!“ 

Да стигне до ей тази, твоята спирка, 
Петре… през дън гори тилилейски пеш… 
да минуваш. Гъмжи от диви зверове тоз 
Балкан, Петре. Казвал съм ти и на теб, в 
гората да не шеташ ни денем, ни никогаж, 
да не ти одерат кожата… Пусто да остане! А 
оно детето, мароканчето, дека е побегнало, 
не му теряй акъла. А пък и свинско  буркан 
му давам да апне… не ще, казва. Друга вера 
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е… А диша учестено от студо, и изплезил 
език от глад… „Защо не седите вред, чадо, 
дома си е най-арно. – казвам му аз, а он 
мълчи…  скимти, реве от студ и глад... 

- Искам от Бульгария да бегам в Амери-
ка – казва ми – пък и план имал, хлапакът 
му неден… Извади от пазвата и пари. – 
казва: „Моля те, чичо, закарай ме до София! 
Ще ти платя… колкото струва… Там ще ме 
чакат моите хора и ще си литна към мечти-
те... ще си сбъдна всичките желания, чичо... 
моля те, дядо...“ 

- Как ли не ме моли, Петре, този калпа-
занин… Моите внуци са с три годин по-
големи от чужденеца, ама що да ти приказ-
вам на тебе… Чужденец, чужденец, ама ту-
рил пет ката дрехи на гърбо и пак умира от 
студ. Знае, момчето, как се ходи в нашия 
кучешки студ, Петре, познат му е Балкана. 
Защо, бе, му е таз упоритост… мечти… 
глупости… неедни…  

- Казвам му кротко да ме разбере пра-
вилно – „Чедо, така и така гориво у рейсу 
немам, как ке стигнем у таз София, бре?! 
Три часа е пату дотам. А и стар съм веке за 
нощно каране.“ Той пак ме моли, не ме 
разбира… Докат ме моли, блеснаха в очите 
ни фарове и… Ай, пущините! Надушили 
чужденеца граничните полицаи, у селото 
дека са… Арни момчета са, ама… 

Сложиха му белезници като на най-
големио престъпник. Ех, Петре, още за моя 
хлапак ти думам, мароканеца... Хванаха го 
и закараха го, в мъглата черна ойдеха… 

А ти, Петре, защо не дойде онази нощ, 
бре?! Пусто да остане, мъката ми да ти раз-
кажа… Бабата, като отворила онази ми ти 
уста, завайка се… Петърчо ли умре, бре?! 
Думай, старо магаре, не рева кога умреха 
свекъра и свекървата толкоз бре! Казвай що 
е станало! Изкуфял дъртак… харо… 

Нахока ме хубаво бабата и една година 
веке не й говоря на тая мойта вещица, Пет-
ре. Само с тебе си приказвам, приятелю.. 

Кучето го гледаше с жален поглед. 

Подаде му лапичка, което на неговия 
език сигурно означаваше довиждане… 

И тръгна с вяла крачка към кучешката 
колибка накрая на селото... 

Дядото постоя мълчаливо още минута 
време на спирката. Запали последната ци-
гара. Започна да го драска в сърцето тази 
кучешка тишина и потегли с рейса към 
своята си къща. 

- Същият багаж в сърцето, веке година и 
кусур… Прегърбих се, пък се не преда-
вам… Защо ми е, бе, пусто да остане това 
теглило… 

Горе в небето една звезда се молеше 
вместо дядото…  да му олекне… 

 

 
 

Кучето ми, см. т-ка, колаж, худ. Г. Цанева 
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КЛЕТВАТА 
 
ВЕСЕЛИНА КОЖУХАРОВА 
 
Знаеха от малки – бог ги бе определил 

един за друг. Живееха през една къща. Не 
бяха много богати, но не гладуваха. Сут-
рин изкарваха козичките по къра. Завръ-
щаха ги и си думаха как ще се вземат кога 
порастат. Никола дялкаше малки фигур-
ки за Димана. А тя береше цветя и спли-
таше венчета за техните глави и за вратле-
тата на яренцата. И по цял ден пееше.  

Възрастните виждаха колко много се 
имат децата и приемаха тяхната близост. 
Само бащата на Димана от време на време 
промърморваше: 

- Май ни трябва по-богат зет. Но то 
време да доди. 

Кога пораснаха, на хорото и на седянка 
никой не смееше да ги раздели, нито сме-
еше да задява Димана. Знаеха момците, че 
Никола няма да я даде на никой друг. На 
една седянка ги подкачиха, дето са все 
заедно, Никола не се стърпя: 

- Клетва сме сторили да сме си верни до 
гроб! 

  Никой не отвори повече дума за това, 
само хаджи-Стоювият син се подсмихна 
под мустак. Сигурно имаше нещо наум. 

  Великден е. Момците се надхвърлят с 
камък на Длъжката поляна. От двете стра-
ни людете гледат и се препират* кой ще 
спечели тази година крината с писани 
яйца. Всяка мома е донесла от къщи по 
едно яйце и го е сложила в крината. Наг-
радата за първенеца. Един по един мом-
ците отпадат от надпреварата. Остават 
само Никола и хаджи-Стоювият син. Ни-
кола надхвърля хаджийския син и той 
злобно процежда през зъби, само Никола 
да го чуе: 

- Сега ме надви, но за другото няма да 
можеш.   

Дорде Никола изпращаше Димана и 
след туй, седнали на пейката до портата, се 
чудеха двамата – що ще да е туй „друго-
то“. Не можаха да го измислят.  Посегна 
Никола и взе китката на момата. Забоде я 
на калпака си и издума, дето утре по ве-
чернина ще прати калесници да я искат и 
да се разберат с техните кога да е сватбата. 
И дълго гали в мъжките си длани малката 
нежна ръка на изгората си. 

Станали са в ранни зори. Всеки върши 
нещо. Баща ѝ и брат ѝ са заклали агнето. 
Жените гласят туй, дето с него ще го пъл-
нят. Димана е наскубала от бостана пресен 
лук, измила го е на чешмата и сега го за-
душава на оджака, в големия тиган, ба-
рабар с лопуша и джоджена. В една тава 
къкрят дреболиите на агнето. Остава да 
съберат всичко с ориза, да напълнят агне-
то, да го зашият и да го турят с голямата 
тава в пещта. Баба ѝ добре я опали*. До 
вечерта ще е готово. Да се отсрамят пред 
калесниците.  

Камбаната на църквата отмерва вечер-
нина. В къщата на момата всичко е готово 
за посрещане на гостите. Димана място не 
може да си намери. Току ходи до нейната 
одая да се погледне в огледалото. Да не би 
нещо да не ѝ е наред. Чини ми се, дет много 
се бавят. На три крачки са от нас. 

Чакат и чакат, и чакат. По някое време 
на портата се тропа. Баща ѝ и майка ѝ 
тръгват да ги посрещат. 

На портата е Стойко, по-малкият брат 
на Никола. 

- Бате не си доде от града! – издумва с 
разтреперан глас той и хуква да се приби-
ра. 

- Пеньо, иди да видиш що става – по-
ръчва майката на Димана. 

Баща ѝ тръгва към комшиите. 
Връща се да си метне сетрето* и да въз-

седне коня. 
- Отиваме с баща му и брат му да го 

търсим. Димано, донси ми фенера! 
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– Тате, и аз ще дода – братът на Димана 
вече е изкарал коня си от яхъра.  

Тръгват, в празничната нощ, четири-
мата мъже да търсят Никола по пътя към 
града. Дали го бастисаха айдуци?– мислят си 
те. 

Излизат от селото и на първия завой 
виждат, огрян от луната, кон кротко да 
пасе край пътя. 

- Сивчо! – викват в един глас бащата и 
братът на Никола. 

Слизат от конете и хващат юздата на 
Сивчо. Препълнените дисаги са добре 
привързани към гърба му. Само дето езда-
ча го няма. 

Продължават. Дълго вървят. Съглеждат 
нещо да светлее на пътя. Сетрето на Ни-
кола. Лежи в голяма локва кръв. Жив е, ала 
в несвяст. 

- Не можем го качи на коня. Тряба да 
ида за каруцата. 

Баща му обръща коня и го пришпорва 
към селото. 

Чуват Никола тихо да мълви: 
 – Не бя…ха аги. На…ши  бя…ха – ба-

щата на Димана се е надвесил над него. 
 - Тате, останете със Стойко при него, а 

аз да ида да викам баба Дена. Тя най-добре 
отбира от таквиз работи – братът на 
Димана смушква коня си и се понася към 
селото. 

Прибраха Никола вкъщи. Баба Дена 
преми с отвара раните му. Дясното му 
рамо бе пронизано от куршум. Бе излязъл, 
но бабата промърмори:  

– Отблизо е стреляно.  Някой го е зап-
риказвал на друма и тогиз му е посегнал. 

По-страшна бе раната под ребрата му. 
От нож. Заши я баба Дена, но и за нея 
промърмори: 

–  Заших я, ама никой не знай що има 
срязано вътре в него. Ако извади късмет, 
може и да оживей. Дано младата му снага 
се пребори. И бог да помага! 

Чак на другата вечер момъкът дойде на 
себе си и немощно промълви: 

- Ди…мана… 
  Брат му хукна да я вика.  
  Не бе мигнала цяла нощ момата. Пла-

ка и мисли кой би посегнал на изгората ѝ. 
Всички в село го обичат. Дали всички?  

  Кога видя колко блед и немощен бе 
момъкът, от очите ѝ закапаха сълзи. По-
милва го нежно по челото и той бавно 
отвори очи.  

- Наведи се по-близо – пошепна. – 
Сторѝ ми клетва… да додиш подир… 
подир мен, ако си…замина…   

Димана покри с нежните си длани ле-
дената му ръка и пошушна в ухото му: 

- Сторвам клетва, Никола – цялото ѝ 
тяло се разтресе от мъка. 

Никола едва стисна ръката ѝ и притво-
ри безсилно очи. Мога спокоен да си тръгвам 
оттук. Там ще я чакам.   

Тръгнаха дните един след друг. Две 
къщи бяха в тревога. Много сълзи изплака 
Димана. Помръкнаха хубавите ѝ очи. Мъ-
ката бе изпила всичката радост от тях. Но 
животът продължи да си тече и да иска 
своето. 

Копаха и зариваха царевицата, след 
туй дочакаха жътва. Овършаха и насипаха 
зърното в хамбарите. Окършиха и приб-
раха едрите мамули на царевицата. 

Обраха сливите и лозята, и заредиха 
бъчвите за вино и за ракия. 

Никола лежеше и страшни бяха мъки-
те му. Раната под ребрата му не искаше да 
зарасте и бе все мокра. С какво не я маза 
баба Дена знахарката. С нагорещен ръжен 
я гори. Нищо не помогна.   

Людете из селото не спряха да шушу-
кат, дето туй било работа на аджамия*. 
Ако го бе сторил някой айдук, нямаше да 
остави жив Никола, нито дисагите  цели-
целненички връз гърба на коня. 
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Всеки ден Димана ходеше в комшийс-
ката къща, дорде веднъж баща ѝ  се 
развика: 

– Видиш ли що правиш, дъще? За ре-
зил ме правиш! Де се е чули и видяло 
мома ката ден да ходи у момковата къща? 
Тръгнаха одумки по село. Стара мома ли 
искаш да останеш? 

Всяка дума се забиваше, като крушов 
трън, в сърцето на момата. Най- много 
плака Димана заради последните дума на 
баща си. Сякаш Никола вече бе мъртъв.  

Животът на Никола блещукаше като 
бледо пламъче на вощеница. И Архангел 
Михаил милостиво си науми да я изгаси. 

Седнали са около празничната трапеза. 
Всичко, както си му е реда, има на нея: 
гювеч с шилешко, жито, боб, овнешка 
пастърма. Взема бабата на Димана архан-
гелската боговица, цялата украсена с 
обредни фигурки, и я разчупва над глава-
та на дядо ѝ. Той я поема, поръсва я с 
червено вино и начева да нарежда: 

–  Свети Архангел Михаиле, свети Ни-
кола и вси светии, помагайте ни. Почитаме 
ви и сечем колач, да се роди ръж до тава-
на… 

На портата някой нетърпеливо тропа. 
Излиза майка ѝ и довежда Стойко. 

- Димано – изрича той през сълзи. – Ба-
тю те вика. 

Понечва баща ѝ да каже нещо, но 
Димана вече е излязла от одаята подир 
Стойко. 

–   Обеща ми – сякаш въздишка излезе 
от устата на болния и ръката му се отпусна 
в ръцете на момата. Обещах ти, Никола.  

Мина Лазаровден, дойде Цветница. 
Димана вече не ходеше никъде с момите. 
За що ѝ бе да ходи на ладуване*. Какво ще 
да разгадае нейният пръстен, кога го изва-
деха от котлето. Само да ѝ каже, дето 
Никола е мъртъв. Тя това го знаеше. Но 
майка ѝ и баба ѝ настояваха да отиде, и тя 
какво можеше да стори. Отиде и с цялата 

мъка в душата си дочака да извадят пръс-
тена ѝ. 

- Ще те вземе хаджийски син – момата, 
дето вадеше пръстените, бе вдигнала ви-
соко в ръката си китката с пръстена на 
него. 

Димана чак подскочи от тези думи, 
щом позна китката си. Че той хаджийския 
син е един – Христо. Опазил ме бог от него! 

Момите наченаха да се посбутват и да 
шушукат, а сърцето на Димана щеше да се 
пръсне от мъка. Беше видяла, че хаджийс-
кия син се заглеждаше по нея, кога ходеше 
на чешмата. 

Не дочака края на ладуванета. Не ѝ бе 
до песни. Побърза да се върне вкъщи. Раз-
каза що е показал пръстенът ѝ. 

- Че лошо ли е? Ще идеш в богатска 
къща – зарадва се майка ѝ. 

- А Никола, мале? 
- Никола веке го няма! – отсече баба ѝ. – 

Отвори си очите и се огледай. Няма се да 
си млада. Ще върнеш двама-трима ерге-
нина и после никой за нищо няма да те 
подири. Ще си останеш стара мома. 

Още по-хубаво. А мама и баба вече са го 
забравили.  

Слез Великден хаджи Стою прати ха-
бер на баща ѝ. В неделя, след вечерната 
служба, ще дойдат да искат Димана за 
сина му.  

Оставаха три дни. Трябваше да реши 
що да прави. На момата ѝ се живееше, но 
сърцето ѝ я теглеше към Никола. Нали 
клетва му бе сторила.  

Дойдоха калесниците. Димана бе с 
черния сукман, дето с него ходеше по ни-
вите и с черната риза – жалбата ѝ за 
Никола. Баща ѝ я пресрещна в пруста и 
изсъска в ухото ѝ: 

- Докоги ще търпя туй що правиш, 
мъри? Бърже облечи нещо по-читаво – 
като за годеж. 

Не продума цяла вечер момата и не 
повдигна очи от сплетените си в скута 
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ръце. Кога всичко бе уговорено, Христо се 
наведе към нея и прошепна в ухото ѝ: 

- Казах му, че за туй няма да ме надвие. 
Сякаш ледени иглички полазиха по 

снагата на Димана. Значи това бе „друго-
то“, за което се бе заканил Христо. Отдавна 
таеше в душата си съмнение. И сега го чу. 
Той е посегнал на Никола. И се загнезди в 
главата на момата туй, дето от три дни се 
мъчеше да измисли. Ще го направи на 
сватбата. Нека дотогава Христо си мисли, 
че той е надвил. 

Легна си, но сън не я ловеше. По едно 
време се унесе и чу гласа на Никола: 

       Димано, либе хубаво 
       Не ходи рано за вода 
       Не дрънкай бели бакъри 
       Че ми изгоре сърцето 
       Под това платно леняно 
       Ти нали клетва ми стори 
       Да додиш, либе, при меня… 
  Стресна се от дрямката и си помисли: 

Ще дойда, либе, чакай ме. 
Двете недели до сватбата бързо щяха да 

минат. Още на другия ден се измъкна 
тайно от къщи и пое по баира към къшла-
та на дядо Драгойчо. Знаеше тя – той ще ѝ 
помогне. Старецът ги обичаше и двамата с 
Никола. Колко пъти, като деца, бяха яли 
при него топла пита с прясно сирене. Усе-
ти дядото голямата ѝ мъка. Проумя що 
иска да стори. Не я разубеждава. Врече се 
да ѝ помогне. Много време остана момата 
при него. Дълго си думаха, а кога тръгна 
да я изпроводи, ѝ рече: 

- Ще ти я дам, кога излизате от черкува.  
Двете недели минаха като миг в приго-

товления за сватбата. 
Аленият сукман грееше на кръшната 

снага на Димана. С колко трепет и обич го 
нашива, вече знаеше – за Никола го тъкми 
и при Никола щяха да я изпроводят с него. 
Под аленото покривало никой не вижда-
ше сълзите, дето мокреха хубавото лице на 

булката. А всички моми в селото ѝ завиж-
даха.  

Кога излязоха от църква, откъм сбрано-
то множество се надигна врява. Някой 
викаше нейното име. Видя Димана дядо 
Драгойчо да сочи към нея и да полюлява в 
ръка малка изкусно изплетена кошничка. 
Отгоре бе здраво привързана с парче бяло 
платно и пристегната с лико. Тръгна към 
него Димана, пое кошничката и му целуна 
ръка. А дядото положи съсухрената  си 
длан върху главата ѝ: 

- Лек да ти е пътя, дъще. 
- Сполай ти, дядо! Господ здраве да ти 

дава! 
Христо посегна да види що има вътре, 

но Дима я дръпна и промълви: 
- На софрата. 
Насядаха сватбарите около празнична-

та трапеза. Започнаха да се леят ракията и 
виното. Слугите трупаха на софрата туй, 
що бяха приготвили. Сякаш шепа люде 
можеха да изядат толкоз много. 

Бая си подпийна родата на младоже-
неца и се чуха гласове: „Младоженецът да 
целуне булката!“. 

Димана стана, отметна аленото покри-
вало от лицето си и бавно започна да 
развързва малката кошничка. Всички на 
софрата се умълчаха, спря да свири и му-
зиката. Сякаш людете очакваха някакво 
чудо. И то се случи. От кошничката се 
подаде главата на тънка шарена змия с 
рогче. Изпълзя по ръката на булката и се 
простря на врата ѝ. После бърже я „целу-
на“ по устата. Димана погледна ужасения 
младоженец и прошепна: 

- И в туй не успя да го надвиеш. 
 
Из „Между звездите и зората“, изд. „Фабер“, 

Велико Търново, 2022 г. 
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ХЛАДИЛНИКЪТ 
 
ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

В духа на фантастичния разказ – жанр 
особено развит във френскоезичната бел-
гийска литература, в духа на Жан Мюно, 
считан в Белгия за неин баща, на Жан 
Батист Барониани, Бернар Кирини и дру-
ги умели разказвачи, последните двама от 
които бяха представени на читателите на 
сп. „Картини с думи и багри” (бр.1/2022, с. 
119 -123), в превод от френски език, пред-
лагам днес авторския си разказ:  

* * * 
В ъгъла на кухненския бокс едно скапано сега 

Zanussi пухтеше със сетни сили – ту се 
включваше, ту изключваше, но не можеше да 
достигне зададената му температура на ох-
лаждане и храната в него рискуваше да се 
развали. 

Хладилният техник, когото бяха повика-
ли, го беше прегледал, преслушал, беше му 
прелял и необходимия газ фреон, но Zanussi-то 
като че нямаше да го бъде. Беше твърде, твърде 
старо. Оказа се много по-старо от самия тех-
ник дори. Беше служило вярно и безотказно 
цели 52 години! Беше видяло какво ли не през 
половинвековния си живот в това българско 
семейство, част от което отдавна вече беше 
станало. 

Всичко започна в далечната 1970 г., когато 
то пристигна от Италия, направо от произ-
водствения цех на Zanussi. Хладилникът 
имаше ясна представа за своя италиански 
произход, затова много се гордееше, че на него 
беше поставен надпис „Made in Italy”, който 
доказваше, че идва в България от предплани-
ните на Алпите, от плодородната долина на 
р. По. Още повече, че тези земи бяха владени и 
управлявани ту от Венецианци, ту от Хаб-
сбурги, дори от Наполеон. Техният отпеча-
тък се бе наслагал по бреговете на голямата 
река като благодатен нанос.  

В България Zanussi-то попадна директно в 
Кореком – валутен магазин тогава, в който 
можеха да пазаруват само притежателите на 
„твърда” валута. Това бяха хора – лекари, 

медицински сестри, инженери, строители, 
агрономи и с много други професии, които 
бяха заработили месечните си възнаграждения 
в щатски долари. При тежките  условия, най-
често, на Африканския континент. В очите 
на останалите това беше несправедливо, дори 
срамно, но каква беше вината на Zanussi-то?! 
То просто попадна там, без някой изобщо да го 
е питал. 

На главата му поставиха етикет с цената 
в американски долари и това още повече „вдиг-
на акциите” му. Горкото. То още не знаеше, а 
и едва ли някой е знаел тогава, какви изпита-
ния му предстоят. Вярно, имаше и един 
„звезден миг” в началото, когато в камерата 
му беше прибрано  ц я л о агне. Но после неща-
та се нормализираха и във въпросната камера 
започнаха да прибират пакетчета с печени 
чушки за зимата. Докато не дойдоха зимите 
на 1990-1992 г. – студени, озъбени и гладни. 
Търбухът, не само камерата, на Zanussi-то 
скоро се изпразни, зъбите му затракаха и само 
от време на време му подхвърляха по нещо за 
съхранение. След това дойде и Виденовата 
зима1(1976-77) – още по-гладна и още по-
страшна. Но Zanussi-то и нея преодоля как да 
е. Оказа се много издръжливо! Споделяше всич-
ки неволи на семейството, служеше му вярно – 
без да се оплаква, без да роптае, беше станало 
едно от тях. Те също се отнасяха към него с 
нужното внимание и търпение. Грижеха се да е 
измито и подсушено, да не трупа лед в каме-
рата си, правеха му ежегодни „профилак-
тични прегледи” и така до деня, в който ста-
на ясно, че ще се наложи да се оттегли на 
заслужена почивка. Че ще се наложи…  да се 
разделят. Завинаги. 

За връщане в Италия то и не помисли. И 
при кого? Антонио Зануси, създателят на 
производствената фирма „Zanussi“, отдавна 
бе починал. А и то отдавна бе забравило пътя 
назад, към корените. Отдавна бе натурализи-
рано в България и станало част от „пейзажа”, 
част от нейните обитатели, от нея самата.  

                                                                    
1По името на премиер-министъра по това време 

– Жан Виденов, станала нарицателно за бедст-

ващи хора. 
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НЕФРИТЕНАТА ВАЗА 
 

МИХАЕЛА ГРАМЕН 
 

- Какво точно трябва да направя?  
- Да  изчакаш оная пред входа и да не ѝ 

позволиш  да влезе. 
- Коя „оная“? Силва?! – Николай гледа-

ше изпълнен с недоумение по-големия си 
брат, Мариан. 

Силва, довчерашната приятелка на Ма-
риан; буквално „довчерашна“, защото сно-
щи, на едно фирмено парти, където двама-
та братя бяха поканени, Мариан срещна 
„жената на живота си“. Дълги крака, пищ-
на руса коса, „Ив Сен-Лоран“ от главата до 
петите. Художничка. Днес щеше да праз-
нува трийсет и петия си рожден ден в едно 
луксозно заведение с претенциозното име 
„На върха“. Беше го избрал заради името, 
защото то отговаряше на неговите блянове 
за богатство, слава и известност. И беше 
срещнал жената, с която да поеме пътя към 
върха. Силва се оказваше досадна пречка, 
която трябваше да бъде отстранена. Още 
днес, за да не помрачи празника му. 

- Какво да ѝ кажа? – Николай беше от-
чаян. Брат му го натоварваше с ролята на 
лош вестоносец, която не знаеше как да 
изпълни. 

- Каквото ти дойде на ум – небрежно от-
върна Мариан. - Само я задръж до два-три 
през нощта, защото ако я оставиш сама, ще 
нахлуе там и ще направи скандал. 

- Силва да направи скандал? Очевидно, 
зле я познаваш. 

- Прави, каквото ти казвам. 
- А ти съзнаваш ли какво казваш? 

 

Силва прие съобщението без да проро-
ни нито дума. Николай се чувстваше така 
неловко, сякаш беше виновен за новината, 
която ѝ бе донесъл. Вече час караше по 
едни и същи улици, обикаляйки града, без 
да знае какво да прави по-нататък.  

Слънцето беше слязло ниско и заслепя-
ваше погледа ѝ. Силва вдигна ръка да 

засенчи очите си и, съвземайки се от шока, 
тихо промълви: 

- Спри тук. 
Николай натисна спирачката и колата 

спря до отворен уличен контейнер. Тя взе 
от задната седалка  букета гладиоли и го 
запрати по посока на   контейнера.  

- А това… – подаде му опакованата в це-
лофан  ваза, която през цялото време 
несъзнателно беше стискала с ръцете си. - 
Вземи я, не мога да я върна вкъщи. Всички 
знаят, че я купих за него. 

Николай пое внимателно тежката ваза 
от зелен нефрит, напръскан с безброй зла-
тисти  точици, напомнящи за детски 
оченца. 

- Добре. Ще я запазя. Когато решиш, 
можеш да си я получиш обратно. Твоя е. 

- Не. Твоя е. Подарявам ти я.  
-Твоя, моя…нека да бъде наша – поше-

гува се той, опитвайки се да я разведри. 
- Добре, наша - на лицето й трепна тъж-

на усмивка. - Аз слизам тук. Ще отида при 
една приятелка. 

- Остани с мен. Ще отидем да погледаме 
залеза, зная едно място с невероятна гледка. 
После ще вечеряме, ще влезем в някоя дис-
котека да щуреем… Бързо ще го забравиш, 
той не заслужава да… 

- Николай, аз не се нуждая от утешение -  
прекъсна го Силва. - Не се чувствай задъл-
жен, върни се да празнуваш с брат си. 

- Не те утешавам и не съм задължен. Аз  
искам това – отмести един кичур, падащ 
върху лицето ѝ и се взря в очите ѝ – топли, 
кафяви, криещи стаено огорчение. - Хайде, 
остани. Бездруго няма да се върна там. 

 

Вече минаваше два, а той още не може-
ше да заспи. Погледът му се плъзгаше по 
редовете на електронния четец, но в мисъл-
та му плуваше картината на розовия залез 
зад покривите на града, тъжните очи на 
Силва, аромата на косата ѝ, която при всеки 
полъх на вятъра докосваше лицето му. Изк-
лючи четеца и се канеше да загаси нощната 
лампа, когато чу брат му да се прибира. 
Шумоленето на целофани подсказваше, че  
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се връща натоварен с подаръци и букети. 
Неволно погледна към вазата, самотно 
проблясваща на прозоречния плот. 

- Какво стана? – Мариан влезе шумно, 
подпит и раздърпан, като след як купон. 
Настани се на фотьойла срещу него и са-
модоволно протегна крака. - Имаше ли 
море от сълзи? 

- Не се и надявай – отвърна с досада Ни-
колай. - Жена като Силва не рони  сълзи за 
глупак като тебе. 

- Ама нито една ли… О! Какво е това? – 
забеляза вазата на прозореца. 

- Подарък. Беше за тебе, но я остави при 
мене. Ако искаш, можеш да си я вземеш. 

Мариан небрежно я чукна с нокът. 
- Хм, пластмаса. 
- Не виждаш ли, че е камък? Казва се 

нефрит. 
- Все едно, китайски боклук. – Взря се с 

присмехулно присвито око през целофана. 
- Я, вътре има нещо, изглежда  че е касовата 
бележка. Оставила я е, глупачката, за да 
видя колко се е охарчила за мене. Каква 
безвкусица! С нейните  тениски от разпро-
дажба и дънки от пазара… Къде са ми били 
очите? 

- Не зная къде са били, но очевидно не 
си забелязал, че Силва е много стилно мо-
миче, даже с дънки от пазара. 

- Хе-хе! – прихна презрително Мариан. - 
Ти видя какво значи стил. Тоалети, обноски. 
Всичко лъха на висока класа. А макиажа? 

- Мене ако питаш, – прекъсна го  Нико-
лай – лъха на бардак. Тези безумно скъпи 
тоалети… жена без постоянна работа? Я 
помисли. 

- Глупости! Тя е художничка, продава 
скъпо картините си! -  разпалено запротес-
тира Мариан. 

- Тя ли ти го каза? – Николай иронично 
повдигна вежда. – Май е пропуснала да 
спомене, че става дума за креватни карти-
ни? 

- Завиждаш, брат ми. Защото тя избра 
мене, а не тебе. Това е жена, която умее да 
цени и вдъхновява мъжа.  Не е ли подарък 
от съдбата, точно за рождения ми ден?- 

Мариан все повече се разпалваше: -  Напра-
во Джак-пот! А оная сива мишка, с дънките, 
повече пасва на тебе. Подарявам ти я от 
сърце, барабар с вазичката. Купувайте си 
дънки от пазара и бъдете щастливи! Аз 
пътувам към върха! 

- Пиян си. Отивай да спиш – Николай 
ядно дръпна одеялото и се зави презглава. 

 

На следващия ден брат му се прибра 
малко след него и веднага из апартамента 
се разнесоха яростни викове: 

- Кой я сложи в моята стая? – Мариан 
държеше в ръце нефритената ваза.  

- Аз я преместих, - обади се майката от 
кухнята - помислих, че е от твоите подаръ-
ци.                        

-Повече да не съм го видял това гърне, 
защото ще го изхвърля през прозореца! - 
тропна я върху бюрото на Николай и с 
трясък затвори вратата след себе си. 

Николай не можеше да познае брат си - 
сякаш демони бяха влезли в главата му. 
Питаше се, как една авантюристка  можа за 
броени часове напълно да го подлуди? 
Сепна се, когато телефонът иззвъня. 

- Силва?! 
- Вкъщи ли си, Николай? Качвам се вед-

нага!  
В гласа ѝ напираше някаква необуздана 

еуфория, която го разтревожи – какво е 
намислила? След минута  се позвъни и 
преди да успее да предупреди Мариан, той 
отвори вратата. 

- Какво искаш? – опита се да ѝ препречи 
пътя. 

- От тебе – нищо! – безцеремонно го из-
бута и задъхана, тръпнеща от видима 
възбуда, се спусна към стаята на Николай. 
Грабна вазата и започна трескаво да разкъс-
ва целофановата опаковка.  

Николай беше обезпокоен – дали няма 
да я запрати по главата на брат му? Стоеше 
напрегнат, готов да я улови във въздуха. 
Нехайно подпрян на рамката на вратата, 
Мариан наблюдаваше довчерашната си 
приятелка с ехидна усмивка, представяйки 
си, че тя ще извади касовата бележка и ще я 
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хвърли в лицето му с гневни упреци. В 
гърлото му вече бълбукаше оня саркасти-
чен смях, с който мислеше да отвори 
вратата и да ѝ посочи пътя навън. 

- Николай, ела тук! Виж! – в едната си 
ръка Силва размахваше листче с някакви 
цифри, а  другата пъхна в гърлото на ваза-
та. Отправи към Мариан предизвикателна 
усмивка и, задържайки погледа му, бавно 
измъкна ръката си. Постоя така за миг и 
разтвори дланта си. На нея лежеше, леко 
прегънат,  фиш от Спорт-тото.  

Николай неразбиращо местеше поглед 
от едната ѝ ръка към другата.  

- Виж, всички числа съвпадат! – Силва  
разглади  фиша и го поднесе пред погледа 
му. 

- Това някаква шега ли е?  
- Никаква шега! Току-що изтеглиха ти-

ража! Печелим Джак-пота! Шест милиона! 
Силва подскачаше като в транс, безми-

лостно тропайки с токчетата си по паркета. 
– Чуваш ли! Ние печелим шест милио-

на!!! 
Едва сега Николай схвана за какво става 

дума. 
- Защо ние? Печалбата е твоя  –  беше 

смутен, объркан, и вярващ, и невярващ. 
- Нали ти каза „Вазата е наша“? Отиваме  

„На върха”! 
- З-зн-начи ли това, че е истина?!  
- Тръгвай, там ще проверим в Интернет, 

за да се убедиш  – и понесена от стихията на 
невероятното чудо, която бушуваше в нея, 
го затегли към вратата. 

Мариан стоеше насред антрето като 
вкопан. Ехидната усмивка беше потънала в 
смъкнатата долна челюст, а издевателският 
смях в гърлото му замираше в отчаян стон: 
„О, неее…” 

Минавайки покрай него, Силва лекичко 
го перна с фиша по носа: 

- Числата бях комбинирала от твоята и 
моята рождени дати.   

Вратата се захлопна зад тях и той остана 
сам, с вазата отсреща – искряща, нефрите-
нозелена,  присмехулно  намигваща с без-
бройните си златисти оченца.   

ПИСМОТО 
 
ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 
 
Няма по-голяма радост за гурбетчията, 

който след дългогодишна работа в далеч-
ната чужбина, се завръща към милата и 
скъпа Родина. В края на януари 1979 годи-
на се завръщах от Съветския съюз  към 
родния дом… 

В Москва, на Киевската гара, ме запри-
казва един непознат българин. „Мой човек, 
вика, имам голям проблем. Ако имаш… 
дай ми 5 рубли!” Личеше, че е порядъчно 
„наквасен”. Казах му: „Ще ти дам, приятел, 
ама и ще ти кажа: проблем във  водка  не се 
дави.” 

Дадох му 5 рубли, обеща да ми ги вър-
не, както всеки пийнал, с ненаситно жадно 
гърло, обещава. Затова и не пожелах да се 
опознаем, бързах  да се отърва от присъст-
вието му. Но очите ми неволно го про-
следиха как отиде до бюфета в чакалнята 
на гарата, купи сандвичи, а когато влакът 
дойде, качи се в третия вагон след мен. 
Мислех, че повече няма да го видя, затова го 
отписах от вниманието си. Но съдбата, 
която често си прави шегички с нас, е била 
още тогава на друго мнение. Защото след 5 
години пак „случайно” ни срещна… 

 

Този път пътувах за София. От гара 
Горна Оряховица в купето ми влезе пътник 
с много обемист багаж, явно беше се прех-
върлил от „руския” влак. Поздрави, 
настани се, седна на свободното място и 
като се вгледа в мен, каза бодро: „Охо! Ама 
ние май се познаваме!” Аз по принцип съм 
добър физиономист, но се учудих, защо не 
помня това лице! А той продължава с  бод-
рия си глас: „Е, как може да сте ме 
забравили? Някои хора помнят злото, аз 
пък помня доброто. Преди пет години, в 
чакалнята на Киевската гара, взех от вас 5 
рубли на заем. Сега ще ви ги върна в нату-
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ра!” И като дръпна ципа на една от чантите 
си, измъкна от вътре  два буркана руско 
нес-кафе, допълвайки благодарственото си 
слово: „Заповядайте! Да оправим сметка-
та…” Чак тогава във въображението ми 
възкръсна с подробности  чакалнята на 
Киевската гара, та заприказвах човека с 
друг поглед и с друг, приятелски тон. С две 
думи – разприказвах се, заразпитвах го за 
житието-битието му като мъжка клюкарка. 
Попитах го първо, какъв беше големият му 
проблем, че доста беше пийнал? И той се 
отвори веднага не само на приказка за за-
пълване на времето до София, но и на 
изповед… 

 

Тогава работел в КОМИ, но от три ме-
сеца не бил получил никаква вест от жена 
си, от врачанското село, където им било 
постоянното жителство. Тъкмо когато ре-
шил чрезвичайно да тръгне за България, да 
види и разбере, какво става с жената и се-
мейството, получил писмо от тъста си. 
Доста се учудил на този необичаен плик, 
повъртял го в ръцете си, огледал го, но тъй 
като бързал за влака, пъхнал го в походната 
си чанта, с намерение да го прочете във 
влака, на спокойствие. Но по дългия път  
към руската столица забравил за плика и 
чак, когато купил билет за България, се 
сетил за писмото. Прочел го на един дъх и 
лошите му предчувствия го стегнали за 
гушата до задушаване. 

Тъстът му, овчар във врачанското село, с 
разкривения си и неграмотен почерк му 
пишел ( едва разчитал  няколкото реда): 
„Зетко, в къщи работата върви на лошо,  
на… нафиле! Ако държиш на семейството 
си, трябва да си дойдеш веднага… Щото у 
нас  имаш дубльор… ортак на жена си…” 
Та тогава от мъка се напил, похарчил и 
последната си копейка, пари за  храна по 
пътя не му останала. Пък трябвало три дни 
да пътува. Като не видял в чакалнята  друг 
приятен човек на вид, решил да поиска 
тези 5  рубли, които го спасили от гладува-

не. Как пристигнал  в селото и в дома си – 
само той си знаел.  

Като влязъл в кухнята, видял на масата 
да вечерят тримата – тъста, „дубльора” и 
жена си. Причерняло му, грабнал инстинк-
тивно ножа от масата и… Добре, че в този 
миг децата в съседната стая се разбудили от 
гласа му, скокнали по пижами и се нахвър-
лили върху него с щастливи възгласи. 

Иначе, голяма беля щял да направи, 
добрата  фея, значи, го спасила от кървава-
та разправа. Още като го видял на прага 
„ортакът” на жена му си глътнал едрата 
хапка като  пуяк, задавил се, изправил се с 
превит гръбнак, разтреперил се и, както се 
казва, по чорапи успял в суматохата да се 
измъкне през ниския прозорец в градината. 
Наложило се да прекъсне договора си, да се 
изселят набързо и да си потърси работа в 
града. Жена му, черната овца, разплакана с 
два реда сълзи, тържествено обещала пред 
баща си и децата, да не почерня малкото 
семейно стадо и животът им продължил по 
стария коловоз… 

 

Героят в тази човешка история, уважае-
ми читателю, както вече се досещате, бил  
тъстът. Един полуграмотен, селски човек, 
загрижен за целостта на семейното гнездо, 
който не пожалил дори честта на  дъщеря 
си, заради нейното отклонение от  веков-
ния морал. Така  простият врачански овчар, 
с едно кратко писъмце, събрал отново заб-
лудената овца, коча и двете деца в старата 
кошара! 
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БЛАГОДАРНОСТ 
 
ХРИСТО ИВАНОВ 
 
Сега да ви разкажа какво ми се случи на 

21.05.22 г. Отивам да напълня вода на селс-
ката чешма и виждам обява, че от 16 часа на 
площада ще се чества 95 години от основа-
ването на читалището. 

Много добре. Само не ми стана добре, 
когато прочетох, че са кръстили читалище-
то си на Евлоги Агаин, който е основал 
партийната организация  в селото.  

В 16 часа тържеството започна – речи в 
прослава на патрона на читалището, из-
пълнения на самодейни колективи от Радо-
мирските села, които приключиха за един 
час. После – диско водещ и българо-сръбска 
чалга. И на това съм свикнал, защото дво-
рът на  къщата ни граничи с площада и 
тази чалга съм принуден да я слушам всяка 
събота. Но кулминацията настъпи, когато 
дисководещият пусна „Ставай страна ог-
ромная, ставай на смертний бой“. Направо 
побеснях. 

Ето ви един нагледен пример за това, че 
партийната пропаганда на БСП/ГЕРБ 
продължава. Който не вярва, да провери –
кметовете на Радомир и на селото са от  
ГЕРБ.  

Защо не честват и избитите си съселяни 
след Девети септември? Младежите нищо 
не знаят за тези убийства. Те слушат само, 
колко е велик руският агент Евлоги Агаин. 

Реших да проверя в интернет кои е Ев-
логи Агаин, но това което намерих беше 
само едно изречение на сайта на БСП – 
Перник „В битката с фашистката полиция 
в къщата на ятаците Стоил и Лозан Боневи, 
загиват секретарят на партийната органи-
зация Иван Гарванов и Евлоги Агаин.“ И 
на фона на това единствено изречение на 
главната улица в гр. Радомир има величес-
твен паметник на Евлоги Агаин (1911 - 
1944), направен  сравнително наскоро - след 

2010 г., от известния пернишки скулптор 
Богомил Живков. Това ме накара да про-
дължавам да си задавам въпроса – какво 
толкова е направил Евлоги Агаин, за да му 
направят този паметник и да продължават 
да го честват?  

Скоро след това ми се отдаде възмож-
ност да науча нещо повече за него.  

* * * 
В двора имаме ранна череша, от която 

набрах доста череши, направихме и компо-
ти. Предложих на жена ми да занесем една 
щайга на тетка й. Тетка и  тетинчо много се 
зарадваха, поканиха ни да седнем под ста-
рата лоза и тетка ни се оплака, че е идвала 
миналата седмица на тържеството на чита-
лището, решила да се отбие у нас, но не 
могла да си отвори пътната врата, нито да 
ни извика, за да й отворим.  

- Е, - казвам й – тетко, как да те чуем при 
тези надути уредби?! 

И се обръщам към тетинчо: 
- В това село няма отърваване от кому-

нистите. Продължават да честват Евлоги 
Агаин. Ти знаеш ли нещо за него? 

Той се поусмихна, погледна ме и започ-
на своя изненадващ разказ… 

- Това, което знам от баща си е, че Евло-
ги Агайн бил по-свестен човек от родни-
ните си. За партийната му дейност почти 
нищо не се знае, но след като полицията 
идва, за да го арестува, значи са го считали 
за опасен. Тогава чичо ми Иван бил писар в 
кметството на с. Друган. Намерил начин да 
съобщи на баща ми, че полицаите са дош-
ли да арестуват Евлоги. Татко трябвало да 
го предупреди. Качва се той на кон, намира 
Евлоги на ливадата и му казва да бяга. Дава 
му коня си и се разбират в кое село и у кои 
хора ще го остави, та татко да си го прибе-
ре. Така чичо Иван и татко спасили Евлоги 
от арест, но после други го предават. 

- Е, при такива заслуги защо баща ти не 
беше активен борец против фашизма? – 
питам. 
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- Той, баща ми, има и други заслуги. За-
вел и един друг съселянин, Николай, при 
партизаните в Чуковската гора. Дал му 
обувките си и два клина, като единия съб-
лякъл от себе си. Прибрал се по долни га-
щи и бос през нощта. Но за всичко това 
след Девети комунистите за малко не го 
убиха. Обвиняват го, че участвал в убийст-
вото на някакъв партизанин. Един месец 
беше в затвора и добре, че за него се застъпи 
Стоичко Попов – друг комунист от селото 
ни. Доказа се, че когато бил убит този пар-
тизанин, баща ми бил опериран в болница.  

Тетинчо помълча малко, поогледа лоз-
ницата, после пак очите му в мен: 

- В килията му имало баща с двамата му 
сина, от Брезнишко. Като разбрали, че тях 
ще ги убият, а баща ми ще го пуснат, чове-
кът предлага на баща ми златния си 
часовник с едничкото условие – татко да 
отиде в селото им и да каже на жена му, че 
са убити. Татко му казал, че не го иска този 
часовник, защото само заради него ще го 
убият. Но обещал, че ще намери жена му и 
ще й разкаже… Арестуваха го с черна коса, 
а се върна с чисто бяла коса, ти смятай как 
са го мъчили. Но все пак той се размина с 
разстрела, за разлика от чичо ми Иван.  

- И в какво са го обвинили чичо ти? 
- Не знаем, - казва тетинчо, едва прег-

лъща и продължава – чичо Иван бил 
обикновен писар. Наистина, за времето си 
достатъчно грамотен, с гимназия, а както ти 
разказах, когато е имал възможност, пома-
гал им е...  

- Все пак, за какво са го осъдили? 
- Не е съден, няма процес… 
Всички мълчахме, само пчелите бръм-

чаха. Тетинчо никого от нас не поглежда, 
усеща, че сме се прехласнали и ловим всяка 
негова дума, а на него хем му се говори, хем 
думите трудно, тежко излизат: 

- Чичо първо го арестуваха, но явно не 
намериха за какво да го обвинят и го пус-
наха на свобода. Тогава дядо ми му 

препоръчва докато се успокои обстановка-
та да отиде в Бургас, при брат на дядо, 
който бил бозаджия там. И чичо отишъл, 
но местните комунисти му изпращат по-
виквателна – да се яви в казармата в 
Радомир. Той, като човек запознат със зако-
на, и за миг не му минава мисълта, че може 
да не се яви запас… 

Тетинчо едва си пое въздух. Ветрецът 
подухва, листата на лозницата трепкат и 
сянката им по лицето му – ту бяло, ту тъм-
но… ама не от сянката на лозницата си 
менеше цвета тетинчо: 

- Следят го от Бургас. Видян е на гарата 
в Перник, но до Радомир не стига – изчезва. 
Знаем кои са му убийците. До един господ 
ги наказа жестоко… Питаш, защо са го 
убили чичо ми. Ето затова - явно е знаел 
много неща за местните комунисти, които 
не са им изнасяли… Или пък не е трябвало 
да спасява Евлоги Агаин, че после да се 
налага те да го предават? Знам ли?! Загад-
ки…. Да не смяташ, че и при тях не е имало 
търкания, различни мнения, вражди и 
много предателства?! Било за пари, било от 
омраза… 

- Да, тетинчо, пари. Всичко с тях започва 
и свършва. – казвам, и макар да не исках да 
отклонявам разговора, не се сдържах и 
споделих каквото ми беше в ума… 

Става дума за книгата на Андрея Илиев 
за Никола Гешев, в която се казва, че собст-
вените месечни приходи от членски внос 
на партията /БКП/се движат от 100 до 142 
хил. лв., а субсидията от НКВД била 850 
хил. лв. Значи, разходвали са по един ми-
лион месечно, но за едни е имало, а за 
други нищо. Дори след 22.06.1941 г., когато 
БКП поема курс на въоръжена борба не се 
случва нищо съществено като саботажи на 
немските войски. По този повод Чърчил се 
подиграл на Сталин, че от тази му инвес-
тиция няма никакъв резултат. Тогава 
Сталин привикал Г. Димитров и решили 
по спешност да изпратят парашутистите и 
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подводничарите, за да активизират сабота-
жите, ама резултатът пак не бил кой знае 
какъв. Едва след 09.09.1944 г. той си връща 
„инвестициите“ стократно.  

През месец октомври 1944 г. българска 
правителствена делегация отива в Москва, 
за да сключи търговско споразумение. Ис-
каме руснаците да ни доставят памук, за да 
се изтъкат платове за войската и да се про-
изведе барут за боеприпасите (памукът е 
основна суровина за барута), а в замяна ние 
им предлагаме тютюн за войниците. И 
двете стоки си имат борсова цена, но рус-
наците определят някаква измислена по 
ниска цена на тютюна. С това не се съглася-
ва Никола Петков, за което е заплашен от 
Сталин, че ще го смачка. Това е първият 
пример, колко ни е била равнопоставена 
търговията после 45 години та и до днес. 

- Яко ни доиха и продължават и до днес 
да го правят с горивата. – каза тетинчо, след 
като изслуша монолога ми за книгата. 

Но мислите му си оставаха в миналото и 
той продължи разказа си за ония времена: 

- От техникума по металургия ни изп-
ратиха на стаж в оловно-цинковия завод в 
Кърджали. На заводската ЖП гара имаше 
ешелон, заварден от милицията. Един ра-
ботник ни каза, че вагоните са пълни със 
сребро за Съветския съюз и затова го охра-
няват така ешелона… Но да ти разкажа как 
попаднах в техникума по металургия.  

Завърших с отличие гимназията в Ра-
домир и исках да уча в техникума по фина 
механика в София. Заведоха ме в този тех-
никум и влязохме при директора. Той видя 
дипломата ми и отвори характеристиката 
ми от общината. И като прочете, че чичо 
ми е убит като враг на народа ми каза: 
„Момче с тази характеристика, не мога да 
те запиша в този техникум. Търси си друго 
училище.“ 

Знаех, че така са се случвали нещата – 
животът ти, бъдещето ти, а понякога и фи-
зическото ти оцеляване е зависело от тези 

характеристики; с няколко могат да те за-
чертаят… А тетинчо говори ли, говори: 

- Хванахме влака от София до Перник и 
отидохме в техникума по металургия. Там 
поне нямах проблем с характеристиката, но 
живота ми се преобърна. Заради комунис-
тите. И не само моя. Баща ми, за да се спаси 
от тях, беше принуден да отиде миньор в 
Рудозем, не че в Перник няма мини…  

- А какво се случи с нашия комшия чичо 
Боре и защо са убили баща му? – питам, 
защото това в книгите не го пише, а и не се 
говори. Трябва да го чуеш от човек, който 
знае, помни още и иска да ти го каже: 

- Боре беше войник в Дупница, а ко-
мандир на поделението му беше Минчо 
Агаин. Той, Минчо, измисля, че в поделе-
нието има просръбска група, която е 
организирана от бащата на Боре. Нагова-
ряли уж войниците да бягат в Сърбия и да 
саботират командването. Всичко беше на-
пълно скалъпено. Бащата на Боре беше 
обикновен обущар и изобщо не се занима-
ваше с политика, камо ли да организира 
антидържавна група в полза на Сърбия… 
Тях вече ги съдиха и Боре го осъдиха и го 
изпратиха в Белене, а баща му, като орга-
низатор, го осъдиха на смърт. Резултатът от 
разкриването на тази измислена антидър-
жавна група беше, че Минчо Агаин се 
издигна до заместник-председател на Ко-
митета за държавна сигурност и заместник 
министър на вътрешните работи.  

Тетинчо пак помълча малко, отпи една-
две глътки и като ме гледаше право в очите 
довърши разказа си: 

- Баща ми казваше, че Евлоги Агаин му е 
казвал, че ако остане жив до победата, пър-
вия, когото ще гръмне е Минчо… Да, ама 
не доживя до победата, погрижиха се да го 
очистят. Така е, мръсниците прогресират, а 
за добрите правят паметници, с които да 
успокояват гузната си съвест. 

 
05.07.2022 г.   
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ЗАЩОТО 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 

СЕНТЕНЦИИ 
 

Защото, 
ако пропуснем да си зададем въпроса.          
отговорът ще ни простреля в челото. 
 

Защото 
е голям късмет да срещнеш  
поне един духовен спътник.    
 

Защото  
е значим морален подвиг, ако заради 
чуждо щастие пренебрегнеш своето.    
 

Защото  
не е възможно да спестяваш, 
ако си затънал в дългове. 
 

Защото 
е бедствие, ако бездушните 
определят правилата. 
 

Защото, 
ако непрестанно се спъваш 
навярно се обул чужди обувки.    
 

Защото 
майката може да даде крила на децата, 
но не може да лети вместо тях. 
 

Защото 
няма как да си спътник на този, 
който се стреми да те изпревари. 
 

Защото 
е крайна несправедливост да те унижат,                                
заради извършената добрина. 
 

Защото, 
когато очите са лакоми, 
душата никога не е сита. 
 

Защото 
сами извикваме бедите, 
от които най-много се боим. 
 

Защото 
ламтежът за привилегии корумпира 
повече от ламтежът за богатство. 

ПЕРАЧКИТЕ  
 

След отмяната на ембаргото през 1994 
година Виетнам видимо започна да се 
замогва. Туристите – и чужди, и свои, ста-
ваха все повече и повече.   

По крайбрежната ивица  започнаха да 
никнат като гъби хотел след хотел от 5 до 9 
етажа. Предимно частни. От прозореца на 
един от тях на остров Кат Ба унесено съ-
зерцавам изумителното сияние на залеза. 
Върху покрива на съседен хотел, като 
платна на стотици лодки, привличат вни-
манието ми потръпващите от ласките на 
ветреца искрящо бели чаршафи и хавлии. 
Сред тях, наведени над огромни легени, 
няколко крехки четиридесет килограмови 
красавици, перяха на ръка хотелското 
бельо. Когато трябваше да го прострат,  
едва се изправят и продължително разт-
риват с длани гърбовете си.  

Ето значи на кого дължим безупречно 
белите чаршафи и хавлии, които ежед-
невно ни се подменят. А кой ли ги глади? 

– Цял хотел построил – мисля си – а за 
една пералня му досвидяло.   

След упрека се досещам, че тези изящ-
ни момичета навярно са изключително 
доволни от липсата на пералня. Нали тя 
ще ги остави без прехрана.  

Днес собственикът на хотела със си-
гурност се е отказал от ръчното пране и е 
закупил не една, а няколко перални. 

Но какво ли е станало с перачките на 
хотелското бельо? А дали прането е толко-
ва бяло? 

 

ПРОДАВАЧКИ НА ЩАСТИЕ 
 

Краката на стареца се огъват като да са 
сварени. Всъщност той върви не с тях, а с 
двата си бастуна. Премества с огромно 
усилие единия, обляга се на него, после 
премества другия и провлачва  краката си 
между тях. От усилието целият се тресе.  

– Горкият! – казвам си.  
Но точно тогава, привличат внимание-

то ми, блесналите по младежки щастливи 
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очи, които като две факелчета стоплят 
врязаните в безцветното му лице дълбоки 
бръчки. Очи на влюбен. Заради жалостта, 
която първоначално изпитах към немощта 
му, не съм забелязала, че до старецът вър-
ви изумително красива девойка. 

Причината за късното му щастие. 
Предвид твърде бавното им придвижване, 
имах възможност продължително да ги 
наблюдавам. Момичето беше положило 
изящната си дясна ръка върху лявата на 
стареца и вплела пръсти в нея с подчерта-
на грижовност, му помага да премества 
бастуна. Очите й са изпълнени от нежност 
и нещо подобно на любов и обожание. 
Досетих се, че тя е от тези виетнамски кра-
савици, които за пет дни, за седмица или 
за две съживяват емоционално, заплатили-
те за краткотрайното щастие, бледи съсух-
рени или затлъстели червендалести стар-
ци. Те не са изпълнените с усещане за 
освободеност от порядките в собствените 
им страни, обичайни туристи, прехласна-
ти пред историческите и културни 
забележителности, които често са видимо 
уморени от впечатления и спазване на 
претрупаните програми. Различават се и 
от обзетите от носталгични спомени въз-
растни французи, прогонените от 
страната, след като е възстановен сувере-
нитета на Виетнам. 

Тези остарели мъже пристигат тук не и 
заради напиращи мъжки желания, тъй 
като в родината си могат да ползват легал-
ни интимни услуги. Тяхното кратко 
пребиваване е изпълнено с особено емо-
ционално съдържание. Идват, защото 
съобразно тогавашния твърде нисък жиз-
нен стандарт, срещу скромно заплащане, 
ще получат илюзията, че за някого са спе-
циални, че са обичани и ценени. Това ще 
бъде топлинката, която ще сгрява бъде-
щите им самотни нощи.   

Възрастните мъже със сигурност знаят, 
че след като ги изпратят на  летището, 
"поразплаканите" момичета ще получат 
ново назначение при други, дошли да 

лекуват самотата си, старци. И за времето 
и на техния кратък престой, нежно ще ги 
обгрижват и ще ги направят щастливи. 
Наистина щастливи. 

А дали у дома си тези старци имат ня-
кой, който да ги гледа с толкова нежност и 
да ги подкрепя с такава преданост? А кол-
ко ли отдавна никой не ги е помилвал? Та 
дори и не ги е докосвал.   

 

ВЪЛЦИТЕ                              
 

Вълк. Десет, може би дванадесетгоди-
шен. Опитен, уверен, претръпнал. Не 
разбрах как по време на разходката, без да 
ме докосва, успя някак да ме изблъска в 
страни от тротоара, да ме приклещи в 
тъмния ъгъл между две сгради и плътно да 
ме притисне с острия си поглед към стена-
та. При всеки опит да помръдна, очите на 
младият вълк стрелкат заплашително. 
Показва ми, че е гладен, като заучено огол-
ва корема си, търка го с едната си ръка, с 
другата сочи устата си, при което издишва 
спарен горчив дъх в лицето ми.  

Явно знае, че съм смутена. Знае и колко 
безпомощна се чувствам, затова е сигурен, 
че няма да го ударя. Обаче не допуска, че 
точно сега нямам с какво да се откупя, 
понеже в джоба си само една носна кър-
пичка.  

Неочаквано, друг, по-малък вълк, също 
опитен, който отстрани следи обстановка-
та и подсигурява безопасността на двамата 
остро изсвирва. Видял е съпруга ми, който 
се връща да ме търси. По това, че го е раз-
познал показва, че са ни следили и 
внимателно са планирали атаката. 

След изсвирването, двамата, по незабе-
лежимия начин по който се появиха, 
изведнъж изчезнаха, сякаш се разтвориха 
във въздуха.  

Вълче детство. Овълчени деца, на които 
може би вече е късно да се помогне. 
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САТИРИЧНА ПРОЗА 
 

НОВИ ПАРАДОКСИ 
 
МАЯ ЦЕКОВА 
 
* 
Не се връзвай на приказките на човек, 

който не може да си върже гащите. 
* 
Преди му хлопаха обувките, откакто му 

хлопа дъската, обувките му отесняха. 
* 
За кръглата Нула, всеки ден е като на 

кръгла годишнина. 
* 
Когато в семейството двамата няма 

какво да си кажат, настъпва затишие пред 
буря. 

* 
Когато трудностите ме подгонят, об-

ръщам се лице в лице с тях, а не бягам да 
гоня Михаля. 

* 
Започне ли да те стяга вратовръзката, 

прекалил си с въжеиграчеството. 
* 
Вече стана естествено и сълзите да са 

изкуствени. 
* 
Проблемите на свестните, идват от 

проблемните хора. 
* 
В златната среда е пълно с ни живи, ни 

умрели. 
* 
Елитни звезди като се хвалят, че не 

бръмчат мухи в главите им, то е защото са 
се оплели в паяжини, вместо в мозък. 

 

* 
Когато си без вина виновен, всеки ход 

на адвоката ти ще е грешен. 
 

* 
Марионетка, която се дърпа, сама оп-

лита конците си. 
* 
Изгърмиш ли си барута, чакай гръм от 

ясно небе. 
 
* 
В живота станеш ли бита карта, с всич-

ко, което правиш, си просиш боя. 
* 
Нов български синонимен речник:  
политик* 
*шофьор без книжка, който кара през 

просото. 
* 
Където политиците са боклуци, няма в 

учебниците поучителна приказка в стил 
„Сливи за смет". 

* 
Политическото късогледство довежда 

до проглеждане и на слепите. 
* 
Алчността на политиците гола вода, 

пресушава надеждите на народа. 
* 
Когато народът не помръдва от поло-

жение „бистрене политика“, най-добре се 
чувства утайката на обществото. 

* 
В епохата на случайните хора, случай-

ните политици си отиват само случайно. 
* 
Имаш ли дълги ръце, живота ти на 

широка нога е гарантиран. 
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АФОРИЗМИ 
 
СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 
* 
Това, че нашите политици вече будят 

съжаление не ги прави будители! 
* 
Животът недвусмислено ни демонст-

рира, че най-прикрита засега си остава 
„голата истина”. 

* 
Народът винаги е на дъното, докато 

издънените ни политици клатят върха. 
* 
Толкова големи историци се навъдиха, 

че се налага да учим отново историята. 
* 
Как ще просперира държавата ни, ко-

гато изпитваме радост само в неуспехите 
на ближните ни? 

* 
Когато двама „големи” се карат и 

обиждат, винаги друг обира срама им в 
съдилището. 

* 
Не вири толкова славата на копието си, 

може и сам да се набучиш на него! 
* 
Понякога ти скрояват компромата и 

без вземане на мярка. 
* 
Тъкмо стъпиш на изправна линия, а се 

оказва че си вече извън релсите. 
* 
Това че си малко поокопитен не ти га-

рантира да се правиш и на говедо! 
* 
Докато преживяваме „от днес за утре” – 

светлото ни бъдеще ще е мираж! 
* 
Правителствените ни водачи „отвик-

наха да ходят пеш”, а ние ги чакаме да си 
ходят... 

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

ЗА ПОЕЗИЯТА НА ЛИЛИ  
ЧОЛАКОВА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Лили Чолакова! Едно име, което за мен 
все повече се превръща в синоним на доб-
рата поезия. Вдъхновена и вдъхновяваща, 
изящна и възвисяваща. 

Срещнах нейно стихотворение в мре-
жата случайно, но още след първия 
прочит започнах да търся следите й във 
фейсбук и сайтове за поезия. Бях щастли-
ва, когато тя изпрати свои произведения за 
публикуване в списанието, след отправена 
от редакцията покана. 

Стиховете й са жизнени и цветни, ки-
пящи от сравнения и метафори – неочак-
вани, ярки; винаги образни, запомнящи се 
и интригуващи: 

 

На жарък юли слънцето презряло 
оронва се в горещите ми длани, 

/„Жадно слънце“/ 
Или: 
 

Виждам ясно бялата и’ зимна риза, 
дрипаво излющена по хребета. 
Колко сладко слънцето с език я близва, 
както сладоледа си – хлапетата. 

/„Витошки етюд“/ 
 

Но не самоцелни, а само средство за 
разкриване на авторовата естетика и емо-
ционално състояние,  въвеждащи в темите 
на разнородните й творчески търсения. 
 

Тези ръце – крилете на паднала птица, 
уморени лежат със избягала сила...  
Чиста, сълзата блясва във мойте зеници, 
че безсилна (съзнавам) съм, майчице мила... 
   / „Безсилие“/ 
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Лили е майстор на класическия стих. В 
стихотворенията й римите обикновено са 
кръстосани, естествени и оригинални, а 
ритмиката – добре „изброена“. Но при 
нея, за разлика от много други автори, за 
които класическото стихосложение си ос-
тава упражнение по смятане и белег един-
ствено на литературна грамотност, стихът 
не звучи изкуствено и архаично. 

Нейната поезия е модерна и новаторс-
ка по дух. 

Това личи и в избора на тематика, и в 
умението да води читателя към духовен 
катарзис, но, някак леко и със себенасмеш-
ка, и към болката, която животът ни под-
нася в уж равния поток на дните: 

 

Горчивите години болка носят – 
внимателно отхапвам къс и този път. 
Светът е подмладен, с костюм износен,  
пък аз – неостаряла младост в стара плът.  

/„Есента в мен“/ 
 

Без да следва винаги строгия канон на 
сонета, нейните стихотворения често съ-
държат поуката, авторовото послание, в 
своя финал. И това ги прави едновремен-
но лесни за възприемане, песенни, но и 
някак мечтателно-далечни, носталгични, 
есенни. 

Обърнала поглед към персонифици-
раната природа, но и към кипящия от 
страсти опредметен град, тя е рицарят без 
доспехи на една естетика, която, без авто-
ри като нея би потънала „в остарялото 
гърло на времето“, или би се превърнала в 
параван и патерица за псевдопоети.  

В този контекст, най-новата стихосбир-
ка на Лили Чолакова, излязла от печат 
това лято – „Тишина за самотници“ на 
столичното издателство Kolbis, е истински 
празник за сетивата и ума на ценителите 
на поезията. 

Да пожелаем лек път на книгата и ав-
тора към Читателя! 

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
 

МЕЖДУ ВСИЧКО И ЗДРАВЕЙ 
 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

За стихосбирката на Снежана Изворска 

„Между нищото и сбогом“, изд. Хайни, Со-

фия, 2022 
 

Не знам защо, но стихотворенията на 
Снежана Изворска са ми толкова на сърце, 
че определенията в заглавието ги приемам 
като „всичко“ и като едно „здравей, я да 
изпием по едно кафе“… Вероятно, не само 
затова, че разликата помежду ни е някакви 
70 дни. Ние сме от едно поколение, което 
още изживява детството си, носим  още 
тичането по прашните улици ръка в ръка, 
за да стигнем до равносметката, че като 
нашето поколение никога няма да се пов-
тори, ще липсва, защото бяхме: „синьо 
зелена /дива трева, /буйна и жилава /като 
нас.“ („Трева“) 

Снежана, след брак с Ануар Ауад вече 
живее в Израел, но си остава българка по 
душа и сърце.  

Тук е била поетеса,  взривяваща публи-
ката по студентски литературни четения, 
гимназиална учителка, журналистка, ре-
дакторка, преводачка, там – градинарка, 
пренесла кътче българска природа в Гали-
лея, художничка е, обича котките... майка 
героиня с три деца – Мира, артистка,  ком-
позиторка и певица, Алан – инженер и 
Синан – компютърен специалист. Те са 
нейно отражение: „…една звезда /със моя-
та усмивка пее. „ („Мира“) 

 Животът на Снежана е движение нап-
ред, странно съчетано в нерушимо един-
ство със спомените, които все я връщат 
назад. Движение, в което й е тъжно, че го 
няма вече човешкият фактор на близост. 

И мисля, че се родее с едно стихотворе-
ние на Габриела Цанева, в което тя най-
много се бои лицето на индивидуалния 
човек да не се превърна в безлика тълпа. 
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Снежана Изворска търси спасението от 
това обезличаване в топлината на ръката на 
човека до нея: „Хвани ръката ми /и я зад-
ръж. /Метрото е пълно /с разделени ръце. 
(„Нощно метро“) 

Снежана е от онова поколение на пос-
ледни мохикани на перото, когато имаше 
критерии, за да се печата. Борба за качество 
трябваше, имаше негласен закон, изрече-
ние, написан от бай Радой Ралин: 

„Животът е бездушна дама, поезията е 
призвана да я облагородява“. 

И написаното бе обикновено на коляно, 
след бохемски скитания, но което не вла-
чеше като днес мъгла от махмурлук, а 
„...осъмва с добро настроение /и размесила 
рая със ада, /пише ново стихотворение…“ 
(„На един дъх“)  

Ако сте решили, че тя е автор само на 
социална или гражданска поезия, грешите. 
Има и за любовта, без която не можем, дори 
оная, забравената, затрупаната, която един 
ден неочаквано покълва. Любовта за Сне-
жана е и спасение, и противоречие, светът 
на човека не свършва с една любов и вина-
ги ще има „дни неповторими“. 

Колкото до оная, голямата любов, за ко-
ято всички само сме чували: 

 

Голямата любов е рядка пеперуда... 
Какво човекът прави 
с рядка пеперуда –  
забожда я с карфица в своята колекция. 
 

               („Любовта е рядка пеперуда“)      
А любовта в брака – там тя е скрита като 

в замък зад дебели стени, в които: „И до ден 
днешен /не зная даже /пленница ли съм 
/или царица.“ („Без заглавие“) 

Снежана владее и трудното изкуство на 
метафората – достатъчно е стихотворение-
то за камъка, под който не се знае какво 
лежи – съкровище или змия отровна. 

И един завет към всеки от нас: 
„Не спирай да говориш със живота си“. 
Съвет от един свят, в който всички бях-

ме акробати по душа и вървяхме по въжето, 
без да ни интересува, че под него няма 
предпазна мрежа. 

ЖЕНСКИТЕ ВРЕМЕНА  
НА ВЕСЕЛИНА КОЖУХАРОВА 
 

За сборника с разкази на Веселина Кожуха-

рова „Между звездите и зората“, изд. 

„Фабер“, Велико Търново, 2022 г. 
 
БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

Старият завет беше триумфът на нала-
гането на модела на мъжкия свят на 
планетата. Предизвикателството победа 
или поражение станаха вечните символи 
за слава. 

За жената бе отредена второстепенната 
роля на любима, съпруга, стопанка. При-
родната, живототворящата енергия, с ве-
ковете започна да се вледенява от студено-
то сърце на мъжа – воин. 

Класикът Николай Хайтов по мъжки 
разчупи шаблона, като показа, че мъжките 
времена могат да имат и цветни, а не само 
черно-бели измерения, но все още живота 
имаше рамка, а когато пък се излезеше от 
там, за да се тръгне срещу Природата, 
плащайки данъка на мъжките времена, 
Небето се сгромолясваше върху наруши-
теля, защото в този пъстър свят има и 
женски времена.  

Женски свят на нравствена чистота,  
примамливо колоритен, колкото нежен, 
толкова и суров, дух, който е изиграл 
главната роля за съхраняването на българ-
ското през вековете на изпитания. 

Това е женският свят, женските време-
на на Веселина Кожухарова в нейната 
книга с разкази „Между звездите и зора-
та“. Веселина не търси ефекти, за да 
покаже своята българка.  

Тя я повежда направо през парадния 
вход, и това е един необикновено силен 
жест във времето на тотално и тенденци-
озно обезбългаряване. 

Авторката, при все че това е едва втора-
та й книга, вече е изградила собствен 
идейно-художествен и естетически похват, 
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за да покаже дълбините не само на народ-
ната душевност въобще, а конкретно на 
българката. 

Нейните героини са ония красиви бъл-
гарки, които са смайвали чуждестранни 
пътешественици по нашите земи в годи-
ните на междуцарствието. 

Веселина е сърцевед, съвършено само-
битен, за нея жената е светла като 
слънцето, нежна като цвете и непредсказу-
ема като времето. 

Веселина Кожухарова не се е събудила 
една заран с поднесено всичко на тепсия. 

Изглаждала го е в сърцето си от най-
ранно детство с песните на майка си, с 
народните приказки и предания, чути от 
нея. И, както се пееше в една песен от доб-
рото старо време, може би наистина 
Родината започва от песните, които са ни 
пяли майките, и които в никакви изпита-
ния, никой не може да ни отнеме. 
Веселина винаги е изтъквала приемстве-
ността в отношението си, в разбирането и 
в любовта си към фолклора, легендите и 
митичните създания. Те идват от майка й – 
едно ръководство за цял живот. Живот, 
който тя отдава на съхраняването на на-
родни песни, предания, митове и легенди, 
десетилетия споява основите на този гра-
деж със сълзи – горчиви или от радост.  

За да се стигне до надстройката на бо-
гатата и сложна душевност на героините й 
в нейните живи, ярки женски времена.  

През целия си живот човек изживява 
заложеното в детството му – това доказва и 
новата книга на Веселина Кожухарова. 

То, заложеното в детството ни, покълва 
и расте през годините. Като учителка по 
музика и ръководителка на състави тя 
преминава напълно естествено в новия 
етап на живота си – раждането й като бе-
летрист. 

Без да е търсила дебели теоретични 
писания, тя отговаря на единственото 
изискване  за писането на разкази: може-
не. И претворява на дело единствения 
закон в белетристиката: има драма – има 
разказ, няма драма – няма разказ. 

Страданието има особена роля в тия 
женски времена. Но то е, както казва из-
точната философия – онова, което изгаря 
фалшивото в човека. 

Само на пръв поглед в нейните разкази 
финалът е жесток, трагичен, но не и песи-
мистичен, защото той разчиства и посочва 
пътя, категорично показвайки, че Жената 
с главна буква е дала най-съществения 
принос българи до края да останем. 

„Между звездите и зората“ е книга за 
златния фонд на оредялата ни истинска 
литература, а ако за някого е странно, че 
не посочвам заглавия на разкази, че да 
подкрепям написаното тук, то ето отгово-
ра ми: защото в книгата всичкото е една 
взаимно допълваща се феерия от багри. 

Под перото на Веселина Кожухарова 
легендите оживяват, любовта прави чудеса 
– превръща върколак в човек, Природата 
се притичва на помощ на жената, неиска-
ща живот без любов. 

Тази книга плаче за филмиране на се-
риал (с разкази от предишната й книга 
„Погледни през рамо“ и тази която под-
готвя със заглавие „Жарава“), който ще ни 
освободи от сапунените имитиращи ки-
нопродукции... 

Героините на Веселина са жени на 
всички времена, които са не само с изгра-
дена душевност, но могат в тия виртуални 
сиви дни и нощи да посаждат морални 
ценности и у читателя. 

Което на  малцина им е дадено от Бога. 
Накрая ще споделя една натрапчива 

мисъл, която не ме напускаше през цялото 
време, докато четях и живеех в женските 
времена на Веселина Кожухарова. Тя е на 
американския афорист Ашли Брилиант: 
„Жените могат да правят всичко както 
мъжете, но винаги с много повече чувство, 
отколкото с интерес“. 
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КНИГА СЕРИОЗНА,  
ШЕГОВИТА И МЪДРА 
 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ 
 

През последните три десетилетия бъл-
гарската поезия натрупа значим опит в 
експериментирането на нови възможнос-
ти за изразяване както и в разширяване на 
идейно-тематичния обхват. Появиха се 
автори, които, без да се съобразяват с овех-
телите изисквания и представи за поезия, 
потърсиха своята творческа реализация в 
дръзкото претворяване и интерпретиране 
на проблемите на отделната личност и на 
обществото.  

Като изключим чисто формалните ек-
сперименти, които в увлечението си за 
свръхмодерност се превръщат в марги-
нални литературни упражнения с тясно 
лабораторен характер, предназначени за 
тесен кръг подобни експериментатори, на 
литературната сцена се утвърдиха автори, 
стремящи се да продължат традицията на 
многовековната ни мерена реч. 

В своите книги Валентин Павлов – Вай 
Воф, като автор, започнал да се изявява 
активно в зряла творческа възраст, надг-
ражда зданието на поезията си с посте-
пенно овладяване на класическия стих и 
неговите особености, за да ни поднесе ли-
рика и творби в областта на хумора и са-
тирата, където разчупената и неочак-
ваната форма кореспондира с изненадва-
щия финал, с находката – метафора, с 
лаконичния и афористичен жест.  

Авторът се вълнува както от злобод-
невните въпроси и ситуации, така и от 
общочовешки и дълбоко нравствени теми, 
важни за съвременника. Той се вдъхновява 
както от земните житейски радости, така и 
от острите конфликти в обществото. И тук 
богатият житейски опит дава шанс на 
твореца да навлезе в сложните противоре-
чия на човешката природа и да търси 
причините за човешкото поведение и за 
социалните недъзи, които ни изправят 
пред трудния избор на поведение, пред 

възела от неразрешими загадки. И въпре-
ки това лирическият говорител не се 
спира стъписан пред неизвестното, той 
търси страстно вярната посока, мечтаната 
цел, без да забравя, че компромисите еро-
зират пътя и възможностите за успех. Но 
отчаянието не е присъщо на персонажите 
в тая поезия. Чрез ирония и самоирония, с 
гърлен смях или хитра насмешка, героят 
преодолява стената от заблуди и съмне-
ния, за да изобличи престъпната, ретро-
градната, меркантилната част от общест-
вото и да отрече пасивните наблюдатели 
като една от причините за липсата на раз-
витие и демокрация. 

Категоричните морални и социални 
критерии на автора са убедително въплъ-
тени в стихотворения и поеми, в които 
диша динамиката на днешния ден, акцен-
ти от медийното или от интимното 
пространство на човека, често пъти на 
обикновения човек, на малкия човек, кой-
то не иска да бъде жертва и мишена на 
социалната депресия и алиенация, защото 
достойнството и честността му са повод за 
борбеност и неподчинение на злото. Това 
е поезия, която търси корена на злото, 
която не подминава жертвите и причини-
те за провалите на хуманността, която не 
гледа нихилистично на миналото и подк-
репя позитивните му проекции в 
настоящето.  

И в сериозните си, и в сатиричните си 
творби Валентин Павлов - Вай Воф е верен 
на гражданското си кредо на българин, 
който съизмерва нашия обществен модел с 
постиженията на други народи и култури. 
Ерудицията на автора му дава възможност 
за сериозни съпоставки и прозрения, за 
вникване в детайли и в глобални явления, 
които са опасни за човешкия ни облик и за 
развитието на човечеството. Но читателят 
не се сблъсква с черногледство и отрица-
ние на всичко, напротив, персонажите 
предизвикват съпричастност, благородст-
во и борбеност в отстояване на истината и 
стремежа към повече човещина, вяра в 
себе си и доверие в ближните. Само така 
може да се реформира и усъвършенства 
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общество, наследило и възпроизвеждащо 
собствените си недъзи. 

В тези стихове често главен персонаж е 
образът на поета, но не като самовлюбе-
ност, а като коректив на всичко грозно и 
банално в живота. Тази непримиримост, 
този нравствен максимализъм са защитени 
със собствените жертви в името на идеала 
за демократични промени и социален 
мир, в който хармонично съжителстват 
гражданските и естетическите права на 
хората за смислен и пълноценен живот. 
Това извиква и заглавието на новата книга 
на Валентин Павлов „Днес – междинна 
гара“, защото преходът продължава и ние 
сме призвани да утвърдим новото върху 
отломките на миналото. 

Наред с нравствената и социалната те-
матика в книгата, авторът е верен на 
своите корени и обособява цикъл от твор-
би, наречен „Дунавски мотиви“. 

Завръщането към детството, към род-
ния крайречен живот не е пропито само с 
носталгия. Това завръщане е преосмисля-
не на собственото и родовото начало, 
което е свързано със спомени и традиции, 
с приятелства и с първи трепети, възкре-
сили тези свежи чувства във възрастта на 
мъдрото вглеждане в днешната реалност 
на тихата провинция. И тук чувството за 
хумор на автора е стоплило съвместяване-
то на вчера и днес в една живописна и 
колоритна картина на българското дунав-
ско крайбрежие. 

Цикълът, наречен „Преход“, е събрал 
гневът и недоволството на автора за про-
пуснатите шансове в епохата на промени 
за по-добър живот, за скъсване с порочни-
те практики, за въздигане на човешкото 
достойнство, призвано да осъществи капи-
тални промени в обществото и в душите 
на хората. Тази неудовлетвореност, тази 
социална несправедливост и подмяната на 
ценностите са повод за остри и осъждащи 
строфи против инерцията и деградацията 
на илюзиите. 

Объркана страна е нашата,  
затрупана с безброй въпроси  
и кой да ни оправи кашата,  

когато всеки в себе си я носи? 
 

Авторът не се увлича да обвинява само 
другите, той търси вината в себе си, в собс-
твеното поведение и мислене. И тук той 
умело смесва обвинителния патос с нас-
мешливата закачка и сатиричния 
апостроф, когато пише за политически 
гафове, икономически кризи и наивни 
очаквания. Не е подминал крахът в земе-
делието, юридическите несъответствия, 
пагубната печалбарска емиграция, псев-
допатриотизма, интригите между балами 
и тарикати… 

 

Сега мошеникът държи се безпардонно смело,  
нали виси „висящото“ му дело. 

 

Или: 
 

Във времена преломни и критични  
пътят е един, очите са различни.  
Жалко! 
Времето е малко  
за лутане безплодно в лабиринт.  
На нас ни трябва истинския здравословен 

спринт. 
 

Лирикосатирата на Валентин Павлов 
не подминава редица всекидневни наб-
людения, епизоди от улицата и кафенето, 
етюди от съседските отношения и общу-
ването в професионалната среда. Но 
когато стиховете са отклик на интимни 
преживявания и спомени, те са деликатни 
и чувствителни, въздигащи в култ красо-
тата и нетленността на любовта. 

Колкото и да е странно, заради казано-
то дотук, но авторът има афинитет и към 
поетическите пейзажи, към философската 
вглъбеност на поетическия слог. В цикъла 
„Светове“ се редят картинни стихове като 
„Пожари“, „Градски залези“, „Южни мо-
рета“, „Дъжд“. Умението на автора да 
изобразява вътрешните емоции чрез при-
родни картини и интериоризми разно-
образява възприятието на творбите му. Но 
Вай Воф би ме опровергал вероятно със 
стихотворението си „Недоразумение“2 

                                                                    
2 Публикувано в рубриката „Поезия“ 
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Разбира се, бих се съгласил с автора, 
който сам определя главното и значимото 
в творчеството си. Защото дори пейзажни-
те му стихове са опит да се разкрие 
задкулисната картина на житейската дра-
ма, на личните и обществените 
стремления, белязани от безпътицата и 
егоцентризма на властимащите. 

Валентин Павлов не се страхува да на-
рече някои свои по-дълги и сюжетни 
стихотворни творби „Разкази“. Както в 
тях, така и в най-кратките форми на епиг-
рамата и миниатюрата, той умее да изрази 
и реалната житейска ситуация, и подтекс-
та, който въвлича читателя в непринуден 
диалог с персонажите и с автора. Безспор-
ни като находки са цяла поредица 
епиграми, в които проблясва острието на 
веселия или саркастичен смях. Добре е 
използван ту уличния език, ту технократс-
кия жаргон, за да се постигне автентиката 
на времето. 

Умението на автора да разказва в пое-
тическа форма има своя връх в неговия 
моноспектакъл „Трансформации“. Това е 
най-зрялото и мащабно произведение в 
книгата, което е плод на майсторско изг-
раждане на епизоди с различни герои и с 
присъствието на разказвача-автор. Моно-
логичната форма прераства в диалогична 
и обединява различните персонажи в една 
по-обемна структура със сценичен език с 
ритъм и рими. Това произведение е дос-
тойно както за театрална реализация, така 
и за четене. В него се смесват автобиогра-
фичната основа с острата сетивност и 
наблюдателност на разказвача.  

Книгата с избрани творби „Днес – 
междинна гара“ на Валентин Павлов – Вай 
Воф е плод на многогодишна творческа 
работа. Различните поетически жанрове в 
нея като лирически стихотворения, епиг-
рами и сатирични миниатюри, поеми и 
цяла монодрама се допълват взаимно и 
утвърждават автора с неговото своеобраз-
но, оригинално присъствие в литерату-
рата.  

 

ПОЕТИЧЕН ПЕЧАТ  
ВЪРХУ БЕЛИЯ ЛИСТ 
 

КРУМ ГЕРГИЦОВ 
 

Две стихосбирки – един поетичен диптих 
 

Анна Димитрова  се появи в русенската 
литературна атмосфера непосредствено 
след 1989 г. – времето, когато след премах-
ването на идеологическите постулати,  из-
веднъж в литературното пространство на 
България бликнаха много поетични гла-
сове. Този своеобразен „бум“ на издаване 
на стихосбирки и други литературни 
жанрове беше изригване на спотаена твор-
ческа енергия, която през социализма иде-
ологическата естетическа система умиш-
лено задържаше и внимателно пропус-
каше в общия културен живот. 

Настъпи една невиждана надпревара 
да се издават книги, възникна амбиция да 
запишеш името си в отприщената стихия 
на литературната панорама на България. 

Постепенно тази еуфория отмина и 
някак от само себе си стойностите в тази 
литературна вакханалия се успокоиха,  а 
критериите за талантливост като че ли 
самите автори си направиха. В тази блик-
нала поетична стихия Анна Димитрова 
успя да устои на много съблазни, на много 
суета и рекламен шум, за да се изгради с 
времето като стабилна фигура на истинс-
ка поетеса със свой самобитен глас.  

Тя публикува първата си стихосбирка 
през 1996 г., наричайки я „Между два фо-
куса“. Оттогава издаде още две – „Про-
глеждане в хаоса“ (2005) и „Окото на мъл-
чанието“ (2016). Междувременно написа и 
две книги – пътеписи от нейните екскур-
зии в страните на Далечния изток. 

Съвсем наскоро, през м. май, почитате-
лите на изящното слово в Русе присъс-
тваха на премиерата на две нейни нови 
стихосбирки – „Печат върху камъка“ (2020 
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г.) и „Съгледвач на ръба“ (2022 г.), двете на 
изд. „Авангард-принт“, Русе и под редак-
цията на Нели Пигулева. 

Стиховете на Анна Димитрова не се 
четат за наслада на душата, нито за онова 
сладко опиянение от съприкосновението 
до музикалната и ритмично-изградена 
строфа, не предизвикват онзи сантимен-
тално-разнежен трепет, предизвикан от 
омаята на силните чувства и емоции в тях. 
Нейните стихове са пределно концентри-
рани в строгия подбор на думите, в 
изграждане драматургията на поетичните 
строфи. Много внимателно, почти скру-
пульозно, тя полага всяка дума на белия 
лист, дори правописният знак си има свое-
то логично и точно място. В този смисъл 
поезията на Анна Димитрова в нейните 
две стихосбирки не е поезия за душата и 
сърцето, тя е поезия на ума, на рационал-
ното в човешката личност. Тя е поезия с 
определено интелектуално напрежение. 
Нейните стихове са стихове – прозрения, 
стихове – открития за видимото и невиди-
мото в нашето битие, стихове – малки 
философско-поетически трактати.  

Много  тях се доближават до стила на 
хайку. Когато белият лист/спусне бяло перде/ 
пред очите ми/ ято гладни врабци/ намират 
зърно върху него/ и кълват ли кълват/ когато 
пердето се вдигне/ върху белия лист/ врабците 
са се превърнали в букви/. 

Един образ трайно се налага в нейната 
поезия – това е камъкът. В преносния сми-
съл на думата. „Камъкът“ – това е голямата 
метафора за преходността на времето, 
камъкът – този, който възприема нашите 
действия, мисли, изживявания и ги запе-
чатва мълчаливо във времето, камъкът –
видимата връзка на минало и настояще, 
настояще и бъдеще.   

И в двете стихосбирки Анна Димитро-
ва съчетава състоянията на витална брод-
ница в света, и същевременно състоянието 
й на тиха кротост сред мълчанието на 

самотните си часове. Тя обича самотата - 
това състояние, което филтрира и осмисля 
видяното през деня. Две състояния – ди-
намика сред вихрите на битието и вглъ-
бяване в самотата – от които се ражда 
именно поетичният изблик в стиховете й.  

Има преливане в тоналността на сти-
ховете на Анна Димитрова. Те всъщност 
разкриват разнообразните вибрации на 
една душа, която гледа на света и гради 
своите малки метафори  чрез строфите на 
поезията – това са чисто нейни метафори, 
поетични открития за същината на при-
родните и междуличностни отношения. 

Тя гради и в двете стихосбирки пъстра-
та и многолика плетеница на живота. 
Всеки ден правя опит/ да се изкачвам нависо-
ко,/ да се доближавам до небето/ и да се 
отдалечавам от Земята,/ да се приближавам 
до Рая/и да се оттласквам от Ада./ Всъщност 
търся равновесието/ в пясъчния часовник/ на 
душата си 

Поетичният диптих от стихосбирките 
„Печат върху камъка“ и „Съгледвач по 
ръба“ завършва с есета на тема „Панде-
мия, болница, смърт, живот“. Те внасят 
тона на порядъка, довеждат до кулмина-
цията в тези драматико-поетични видения 
на поетесата. Те са  своеобразният катарзис 
пред края, пред смъртта. В тези прозаични 
редове, и пръснатите тук-там стихове, 
самотата се е разположила  уютно. 

За силните житейски и художествени 
внушения на двете поетични книги голя-
ма роля са изиграли съавторите в тяхното 
издаване, известните русенски творци – 
редакторът Нели Пигулева, авторите на 
художественото оформление Даниел Дян-
ков и  Кънчо Кънев. 

Излизането на двете стихосбирки на 
Анна Димитрова е определено ярък щрих 
в литературния живот.     
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ПОЕЗИЯ, ОТ КОЯТО СТРУИ 
ЛЮБОВ И ДОБРОТА 
 

КРУМ ГЕРГИЦОВ 
 

В началото на стихосбирката на Нина 
Тончева „Лирическа палитра“ е изречена 
благодарност на авторката към двама ду-
ши, които са я насърчили да пише, които 
са й помогнали да усъвършенства своето 
поетическо писане, които са и подали ръка 
при въвеждане в дверите на поезията – 
това са покойната известна   русенска пое-
теса Мила Лазарова и изтъкнатият лите-
ратуровед  доц. Руси Русев. Чест е за Нина 
Тончева, че тъкмо тези личности са оце-
нили нейните стихове и са й вдъхнали 
вяра, че може да пише поетични строфи, и 
то хубави, че може да живее и твори в ат-
мосферата на поезията. 

Със следващите си размисли и аз ще се 
присъединя към тяхното мнението. 

Нина  Тончева от няколко години е 
член на Литературния клуб при  Възрож-
денско читалище „Зора“. Още от първите 
ни срещи тя респектира със своята изис-
каност и аристократичност в поведението,  
с културата и деликатността на изказа си 
при обсъждането на произведенията на 
авторите от Клуба. Не след дълго тя ни 
прочете стихове от книгата си „Лирическа 
палитра“. Така постепенно в атмосферата 
на клубната работа тя внесе един тон на  
култура и финес в боравенето със словото, 
такт и доброжелателност в изказване на 
оценки за своите събратя по перо. 

Споделям мислите си за личността на 
Нина Тончева, защото тази изисканост, 
финес и  смислово поднесена емоционал-
на чувствителност присъства и в стиховете 
от първата й поетична книга за възрастни. 

Това е една мъничка, тънка  книжка, но 
от нейните стихове извира толкова много 
любов, доброта и обич към околните. 

Имам чувството, че  тя пише стихове, за 
да раздаде и да засвидетелства към други-
те любов и безпределно уважение. И няма 
значение как ще ги нарече – майка, баща, 
свои деца, съпруг, приятелки , Родина. 

В израз на възхищението си, в стихове-
те тя  изгражда един почти идеализиран 
образ на тези личности. Ненапразно мно-
го  от стиховете й носят посвещения. 

Всъщност този ореол произтича от са-
мата същност на човека, на когото тя 
посвещава стихотворението си. А той я е 
възхитил със своята доброта, човечност, 
светлина, които носи около себе си. 

Ето откъс от едно такова стихотворение 
„Релаксация“, посветено на Маргари-
та: „Сърцето ми/с обич пречиста те зове,/ 
душата ми към твоята душа стреми се,/до 
теб съм аз,/чувствително дете,/ти в моята 
спокойна нежност/потопи се/.Мълчи ,не каз-
вай нищичко !Не говори,/а отпусни глава/в 
гальовните ми длани, пътечката на светлите 
ми мисли/поеми/,очите притвори,/тревогата 
далече / ще остане./. 

Цялата стихосбирка е пропита от тази 
тоналност – на светлата нежност.  

Нина Тончева с тези чувства гледа на 
света. Това е нейното житейско и фило-
софско отношение към него. Една фило-
софия на поетично-нежното отношение 
към житейския факт, философия на безп-
ределната любов, философия на изжи-
вяване на нежни и страстни чувства. 

В едно стихотворение тя възкликва: 
„Изнизват се годините, не чакат..! Да бърза-
ме! Любов да си дадем!“, а в друго: „О, пове-
лителко, спасителко  Любов,/ живей във нас, 
човеците,/ за да оставаме/ и да пребъдваме 
такива –/ истински!/“. 

Любов и нежност, светлина и вяра в 
доброто – това обединява всички стихове в 
стихосбирката. Те се явяват като някакъв 
благодат за нас, когато се докосваме до тях. 
Те ни въздействат силно и  мигновено ни  
карат да забравяме злобата, омразата, нер-
вността на нашето ежедневие  и изведнъж 
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да си възвръщаме усещането, че все пак 
съществуват и по-ведри чувства, съществу-
ва една светла надежда, че този свят може 
да бъде населен и с по-светли изживява-
ния. Тъкмо в тази идея съзирам и подтика 
за писане на поезия на Нина Тончева. Тя 
посяга към белия лист в пристъпи на обх-
ванали я  силни чувства към личност или 
прехласване от красива природна гледка. 

В книгата има и стихове, които са пос-
ветени специално на внуците й и въобще 
на децата. А  нека споменем, че тя има и 
издадена детска книга. Децата са израза на 
чистотата, на безпределната искреност и 
доброта, на онази непорочност, която тя 
иска да открие и във възрастните. „Децата-
радост, болка, чак до края,/разковниче на хиля-
ди мечти-/ живота ни преправят, без да 
знаят/за нашите надежди и съдби.“ Дори в 
едно стихотворение, посветено на сина си, 
тя възкликва: „Когато със подкупваща усмив-
ка/надникваш, сине, в моя час –  горчивка,/ 
щастлива аз с отворени обятия/прегръщам 
майчиното си „разпятие“./ На този избор 
безотказно, зная, ще бъда радостно обречена до 
края.“. 

Така посланията на стихосбирката об-
разуват един  цялостен възглед – от нас 
самите, възрастните, зависи какви деца ще 
възпитаме, какъв морал ще им дадем, как-
во ще им оставим като пример и нрав-
ствено-морално наследство. 

Много харесвам и тези стихотворения, 
в която авторката рисува природни кар-
тини. Те не са много, но са достатъчно 
силни и най-важното – майсторски умее в 
тях да одухотвори природата.  

Тя носи също светлина и нежност, тя се 
вълнува за това, което ние човеците пре-
живяваме на  Земята. Природата е нашата 
закрилница, нашата майчица. „Небето, 
ужасено / от безумците – деца,/ оплаква дълго 
майката Земя./ И много дни вали, вали,../ Не-
бето рони горестни сълзи./“. Природата се 
оказва за Нина  Тончева нашият приют от 
силите на злото, от динамичния ни изнер-

вен свят. В нея се чувстваме защитени и 
пречистени. 

Любов, живот, Земя, мъдрост – всичко 
има в тази малка поетична антология. 
Наистина една фина лирическа палитра, 
която трогва всеки, който се докосне до 
нея. Нина Тончева пише в стила на класи-
ческия стих, тя не се стреми към 
модернизъм. Пък  и той би бил чужд на 
нейната  човешка природа. Тя обича прос-
тите, искрени и смислени поетични 
откровения, ясния изказ в стихотворение-
то. Обича светлината, а не мъглявината и 
тайнствеността в стихосложението.  

Ето защо нейната стихосбирка се чете 
леко и увлекателно, така както се пие чис-
та изворна вода. 

Ще завърша изложението си с едно 
много интересно стихотворение, което 
говори за нейната житейска и поетическа 
мъдрост, „Еднаквост в различието“, и е 
пример и за по-сложни метафорични 
конструкции, които откриваме в някои 
стихотворения: „Различни/ букви, букви, 
букви, от тях –/ слова, слова, слова./ Различ-
ни/цифри, цифри, цифри,/ от тях – числа, 
числа, числа./ Различни/ знаци, знаци, знаци/ 
от вековните времена…/ А истината за ду-
шите/ до днес е все една!/“.  

Книгата „Лирическа палитра“ е изда-
дена през 2018 г., но нейната премиера бе 
осуетена от отминалата продължителна 
пандемия. Редактор е поетесата Мила 
Лазарова, художественото оформление е 
на авторката, а издателството, което я е 
отпечатало е „Геана“ – Русе, на известния 
русенски поет и прозаик Явор Цанев и 
дългогодишния служител в Русенската 
регионална библиотека Кети Илиева.  

Поздравления по случай представяне-
то на поетичната Ви книга, г-жо Нина 
Тончева. Желая Ви здраве и нека вдъхно-
вението да пишете не Ви напуска, макар и 
на тази прекрасна достолепна възраст! 
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ЗА „ТОЧКА НА МЪЛЧАНИЕ“ 
 

НИКОЛАЙ ГЮЛЕВ 
 

Художествена сплав от точни детайли, 
ярки метафори и затрогващи социални 
послания. Така най-кратко и точно може да 
се характеризира дебютът на поетесата Ми-
лена Стоянова. В качеството си на дългог-
одишен художествен ръководител съм сви-
детел на бавното, но задълбочено и убе-
дително съзряване на таланта ѝ. 

На фона на толкова графомански книги-
скорозрейки (какво ти зреене?), купища 
страници, пълни със словесна пяна, Милена 
Стоянова е сътворила талантлива и мъдра 
книга. В стиховете ѝ има висок емоционален 
градус, но не натрапчиво-креслив, а овла-
дян, драматично експресивен и завладяващ. 
Поетично преклонение пред родовата па-
мет и приемствеността между поколенията 
има в емоционалното и мъдро стихотворе-
ние „Чергата”. Неслучайно то беше публи-
кувано в национален седмичник и предиз-
вика положителни отзиви. Същото може да 
се каже и за остросоциалното, житейски и 
художествено-убедително стихо-творение 
„Четвъртък”. В книгата няма нито едно 
произведение, което незаслужено да получи 
добра оценка. Милена Стоянова умее да 
нарисува словесен пейзаж, наситен с багри и 
порив към красота и омиротворение: 

„Тихите дъждовни барабани 
люляците морави пробудиха. 
Разшета се под вехтия сайвант, 
задипли пролет пъстрия си губер.” 
„Селска неделя” 
Доказано е – любовната тема е препъни-

камък за много поети, защото често пъти е 
само лична, сълзлива изповед, вместо обоб-
щено послание, озарено от ориги-нални 
образи и метафори и богато въображение.  

Авторката ни предлага прекрасни сти-
хотворения. Залагам целия си авторски, 
редакторски и житейски опит, твърдейки 
убедено: дебютът на Милена Стоянова ще се 
превърне в празник за читателите. 

ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПОЗИЦИЯ 
 

ЕДИН КЪРВАВ ЮЛИ  
В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ 
 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

Българската историческа наука още не 
е дала отговор на най-зловещото описание 
на Григорий Цамблак: „... кръвожадния 
звяр ги изкла сред църквата... без да се 
засрами от белите им коси, без да пощади 
младостта; гърлата им превърна в играчка 
на ножа“. 

Още не е, според историците, ясен мо-
тивът за тази сеч. 

Но това е само защото, както казваше 
добрият стар Авакум Захов „истината се 
търсеше там където не е и не можеше да 
бъде“. 

Историците имат пренебрежение към 
народните песни, за тях документите са 
светата догма: има документ – има исто-
рия, няма документ – няма история. 
Народните песни за тях не са документ. 

Но фолклорът е народен документ. И 
пренебрегването му е довело до задънена-
та улица, в която се намираме. 

Има една народна песен, която поради 
големия обем не можем да си позволим да 
поместим изцяло. 

В нея  се разказва как търновци научи-
ли ,,ката ден, ката нощ турци да ядат 
сланина и да пият вино“ и „най-много по 
размазан зорлем сланина да ядат, зорлем 
вино да пият“. 
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Султан Мурад (в песента „цар“) бил 
осведомен за това драстично престъпле-
ние спрямо Корана и 

 

...си повеля издаде 
да ловят всички българи, 
всичките българи учени, 
да ловят и посичат 
като си ферман довтаса 
до тези аги, бегови 
че си събраха българи, 
всичките учени българи, 
половината понякога, 
половината изгориха. 
 

Както се вижда, написаното от Гр. 
Цамблак не е единственият документ за 
жестокостта на поробителя. Но кой да 
чете?! Това не е всичко. Работата е там, че 
тази песен е позната поне на някои исто-
рици ( Сб. НУ, бр. 26, стр. 145 и сл.) но те са 
се спирали, при това некомпетентно или 
недобросъвестно на продължението. 

 

Че си стана страшно чудо, 
страшно чудо на света земя, 
разигра се черна земя 
и претъмня ясно слънце,  
уплаши се патриарха, 
че на царя тихо дума: 
- Честито да ти е царство, 
но гяури са магьосници: 
те си имат черно книже, 
разиграват черна земя, 
претъмняват ясно слънце... 
Като го зачу царя Мурад, 
че издаде голям ферман 
да съборят черковите 
да си търсят черно книже. 
Ако го книже скрили 
да изгорят сите книги, 
сите книги на царете, 
дано изгори черно книже. 
Не найдоха черно книже, 
подпалиха черковите, 
изгориха сите книги,  
сите книги на царете, 
изгориха Търновграда... 

Историците свързват последните редо-
ве от песента със случилото се (за което 
сведенията, макар да са от ново време, са 
противоречиви) 440 години по-късно за 
фанариотското престъпление – подпалва-
нето на старата Патриаршеската 
библиотека, за грабеж на ценни книги и 
пр. Всъщност, те приспособяват извадени 
от контекста редове за някакви свои ни-
щонеказващи статии. Като по неписан 
закон, въпросът е изяснен по-добре от 
чужденци, в случая що Лео Винейра в 
американско научно списание.  

Не случайно моят приятел историк и 
писател Николай Иванов твърди, че 
днешните свестни студенти знаят повече 
от маститите професори от БАН. 

Нужно е само малко по – нагоре да се 
види текста, за да е ясно, че това което се 
пее в песента се отнася до време много 
близко с падането на Търново под властта 
на падишаха. 

Преди всичко да изясним: превзет ли е 
Търновград от турците, или градът се е 
предал? 

Всъщност, Божидар Димитров преди 
много години даде отговор. Без да се впус-
каме в подробности за четирите укрепени 
квартала – Царевец, Трапезица, Френкхи-
сар и черквата „Успение Богородично“, 
или за мнението на Цамблак, според кого-
то Баязид бил готов да вдигне обсадата, 
ето отговора: градът се е предал. 

Божидар Димитров обяснява: превзи-
маните градове са подлагани на огън и 
меч. А Търново е запазен изцяло. Не е 
имало никакви насилия, кланета, насилст-
вено помохамеданчване. Не е имало и 
предателство от евреин. Написаното от 
Цамблак, че „градът паднал, когато грехът 
надделял“ може да се тълкува, че било 
грях защитниците да се предадат, когато, 
според него Баязид бил готов вече да 
вдигне обсадата. 
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Сега да видим защо стои десетилетия 
отворен въпросът с избиването на 110 
търновски първенци. 

Темата проблясва от време на време и 
изчезва без резултат. Напоследък истори-
ци се опитват да наложат незадъбочен 
анализ на един документ, открит от една 
неуморима жена – професор Клементина 
Иванова, филолог, специалист по старо-
български текстове, в архива на Академия-
та на науките на Румъния. 

Това е писмо, преписано в монашески 
сборник от 15 век, една заповед до воена-
чалници: „До всепочитаемия болярин по 
оризма (заповед) на Господството ми имената 
на Баул и Алтимир.Господарят Търновски до 
тебе, Бауле. За това (доведи) войниците си по-
бързо да ги събереш и дойдеш с тях в Никопол 
по заповед на Господството ми.“ 

Спуснали се по пътя на най-лекото 
съпротивление, няколко историци твър-
дят, че писмото е на цар Иван Шишман, 
искащ боляри и войници за осъществява-
не на заговор за съпротива срещу осман-
лиите. Такъв извод пет пари не струва. 
Защото нито един болярин в Търново не 
разполага нито с власт, нито с войска. 

Вероятно това е писмо на сина на Иван 
Шишман, Александър, до болярин, като 
него близък със завоевателите. Алексан-
дър  се е помохамеданчил, вярно лице е на 
властта и с писмото си цели набиране на 
войска в помощ на Баязид. 

В това време Никопол е силна крепост, 
за която хрониста Мехмед Нешри пише, 
че „няма по-хубав град и по-яка крепост от 
тази“, а по-важни подробности дава и 
Валериан дьо Веврен. 

В същото време животът в Търновград 
е самата идилия. Местните властници 
редовно викали търновските първенци по 
важни държавни работи. И те, както знаем 
от песента, „не идвали с празни ръце“. 
Може и оттогава да е тази отлично позната 
ни и в наше време традиция. При това, те 
явно не само са канени, а „ката ден, ката 

нощ“, „сланина и вино най-много на ра-
мазан“ 

Историческата наука не дава отговор и 
на това кога е станало варварството над 
болярите, , но е нужно само малко работа 
със сивите клетки и да се намери отговора : 
било е след рамазан, за да бъде уведомен 
султана, а това в месец юни, после отгово-
рът е светкавичен, за да не стигне до 
върховно нарушение на Корана - изкуси-
телните гяури да донесат сланина и вино 
на още по-големия празник Байрам. 

Ферманът на султана е дошъл в месец 
юли. Разправата е незабавна – „като си 
ферман довтаса, до тези аги, бегюве, че си 
събраха българи, всичките българи уче-
ни“. Що се отнася до годината, още по-
лесно е – най-вероятната е 1394 г., в краен 
случай 1395 г. 

Ето и подробностите от Григорий 
Цамблак: „...повика при себе с божиите 
люде, които превъзхождаха другите и по 
име и по добродетел, и по произход да 
обсъдят някои общополезни въпроси... 
Като ги видя пред себе си кръвожадния 
звяр ги изкла сред църквата...“ 

Може и да се приеме, че преминаваме 
към мистиката, но един сериозен изследо-
вател като Моско Москов пише за 
посещение в църква, недалеч от двореца –
„вътре усещаш, че те обхваща някакъв 
страх неволен и трепет: струва ти се, че 
някакви духове те заобикалят от всички 
страни.. никога не съм вярвал в призраци 
и духове, но тук повярвах...“ 

Великотърновският вестник „Борба“ 
преди години предложи тия 110 боляри да 
бъдат обявени за светци. За пореден път се 
отвори въпросът за имената им. 

Преподавателката по старобългарски 
език във Великотърновския университет 
доцент Мария Спасова го реши, откри-
вайки преписка към Бориловия синодик: 
„В памет на всички боляри малки и вели-
ки поборници и помощници на Светата и 
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Божествена църква на българското царст-
во: Семир, Йовчо, Добромир, Иванищ... 
Трошан, Ратен, Карач, Михаил , Богдан, 
Шишман, Батул, Радослав, Войсил, Конс-
тантин, Болеслав, Черноглав...“ 

Преписката завършва с многоточие. 
Следващият лист липсва. 

Да минем на продължението на мис-
терията. 

Народната песен разказва за земетре-
сение , случило се непосредствено с 
избиването на болярите. В тая област зе-
метресенията по онова време са били 
чести и много разрушителни. 

Народният певец успешно метафо-
рично  внушава, че и небе и слънце са 
разтърсени от жестоката разправа с бълга-
рите. Умело го свързва и с легендата за 
тайната книга на богомилите, на която се 
приписват много мистични свойства. Ня-
кои изследователи смятат, че това е 
Свещения граал. 

Това е естествено, тъй като българското 
езичество и магьосничество  „осигурявало 
мирогледната основа на обществения 
живот“, пише проф. Веселин Бешевлиев.    

Народоведът Анчо Калоянов дори от-
режда важна роля на българските шамани 
във въстанието на Асен и Петър. Според 
него, споменаването на власи, които се 
бавели, се тълкувало неправилно и става 
дума за влъхви, а наименованието на село 
Балван идва от старобългарското бълван – 
символ на шаманството. Предполага се, че 
думата се отнася за обект на преклонение, 
може би метеоритен камък. 

Изглежда, някой е съобщил на султана 
за магическите сили и мистерии на бъл-
гарските шамани и за тайната книга 
(черно книже). Турците са изплашени, 
султанът нарежда да се унищожава всич-
ко, което е книга – „Ако са книже скрили, 
да изгорят сите книги, сите книги на царе-
те...“ 

И това вече е краят и на двете загадки.  

ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ 
 

ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ 
 

Кризите определено влияят на нашето 
социално поведение и определят нашите 
постъпки или липса на такива, които в 
повечето случаи следват определена логи-
ка, но се наблюдават и нелогични 
процеси. Те са съотносими към ситуацията 
в която попадаме, както и от обкръжава-
щата ни среда. Според Стивън Кови: 
„Повечето хора не слушат с намерението 
да разбират. Повечето хора слушат с на-
мерението да отговорят“, което се явява 
отчетлив елемент на средата, в която по-
падаме. Дали наистина слушаме другите с 
желанието да ги разбираме, да научим 
нещо ново или просто нямаме търпение 
да се изкажем, без значение от чутото в 
разговора? Като че ли в момента се нами-
раме в такава ситуация, в която каквото и 
както да бъде изказано няма да бъде чуто 
и разбрано. Действат примитивните ме-
ханизми на задоволяване на определени 
потребности – политически, финансови 
или най-общо казано социални, на опре-
делени групи от хора или на конкретни 
индивиди. 

Кризите са винаги неочаквани за по-
търпевшите и винаги с измерител далеч 
по-силен, отколкото е в действителност. 
Участващите във всяка една кризисна 
ситуация най-често я възприемат по раз-
личен начин, описват я по различен начин 
и я представят на околните през призмата 
на собствените си възприятия. И това пра-
ви създалата се ситуация далеч по-сложна, 
отколкото е в действителност. Днес, попа-
дайки във водовъртежа на поредната 
кризисна ситуация – политическа, иконо-
мическа, здравна и каква ли още не, се 
опитваме да се ориентираме в посоката на 
многото искания и на многото действия 
или бездействия. Ако едните –  полити-
ческите, са оправдани от гледна точка на 
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това, че се опитват да защитят определен 
интерес, то останалите са по-скоро хао-
тични и нецеленасочени. 

В живота понякога изживяваме и таки-
ва трудни моменти – обезкуражаващи, 
страшни, депресиращи дори, но подда-
вайки се на отчаяние и униние не правим 
услуга на себе си, а напротив – задълбоча-
ваме вътрешната си криза. 

Мая Анджело споделя: „Научих, че хо-
рата ще забравят какво си казал, ще 
забравят какво си правил, но хората нико-
га няма да забравят как си ги накарал да се 
чувстват“. Ние сме в ситуация на усеща-
ния, без да можем реално и трезво да 
преценим последствията, като същевре-
менно сме и в период на големите 
очаквания, които, в повечето случаи не се 
получават или не са в такъв обем, в който 
са нашите желания. 

Детайлите остават встрани и незабеля-
зани, но винаги ще помним впечатлението 
и усещането от срещите ни. Така отчетли-
ви са нашите спомени и от други 
преживени кризисни ситуации, но трудно 
ще си спомним нашите желания, искания 
и въжделения. Тръгваме към поредното 
желание за промяна, а каква ще бъде тя и 
как ще се случи – колцина мислят в тази 
посока? Много специалисти, експерти и 
анализатори казват, че винаги има алтер-
нативи и това по принцип е вярна теза, но 
какви са те и как ще се реализират е далеч 
по-сложен въпрос, който няма еднозначен 
отговор. 

Обикновено ние, българите, имаме ед-
на теза, че това, което ще се случва е извън 
нас и не ни касае пряко. В този ред на мис-
ли Уилям Шед казва: „Корабът е в без-
опасност, когато е на пристанището, но 
това не е целта на корабите“. Наистина, 
може да сме в безопасност и да се чувства-
ме комфортно у дома, но едва ли това е 
целта на живота ни. Много по-вероятно е 
да се стремим да преживяваме нови и раз-
лични емоции, да живеем на пълни 
обороти. 

Или казано по друг начин – човешкият 
живот ще ни поднесе тези или други из-
питания и ще ни накара да се справяме с 
поредица от кризи, както и да ги усещаме 
и както и да ги оценяваме. 

Даването на съвети, които могат да из-
глеждат добри, в трудна ситуация е 
относимо към грешно поведение. Дори и 
поставени пред различни избори трябва 
внимателно и точно, а най-вече правилно, 
да анализираме ситуацията и тогава да 
вземем нашите решения. Тези решения 
ще изглеждат достатъчно убедителни за 
околните, ако успеем да ги мотивираме и 
убедим, че са правилни и най-вече навре-
менни в кризисно време. Бързите решения 
понякога дават кратковременни добри 
резултати, а очакванията за бъдещ период 
са неясни и дори негативни. 

Част от нас казват, че сме попаднали в 
ада, други – че сме в безизходна ситуация, 
трети – в революционна, а за четвърти тя е 
съвсем поносима, та дори и благоприятна. 
И всички ще бъдат прави, гледайки или 
разсъждавайки от своята камбанария. Но 
се оказва, че камбанариите са много и този 
път искаме или не – трябва да чуем оглу-
шителния им звън. 

„Ако вървите през ада, просто продъл-
жавайте да ходите“ – казва Уинстън 
Чърчил и може би е прав в това, че пра-
вилното решение е да се опитваме да 
вървим напред. Това може би ще се окаже 
най-възможната теза и стъпка, необходима 
за просперитета ни, но трябва да го напра-
вим и по възможно най-добрия начин. 

Видими или невидими кризи ще ни 
застигат и ще трябва да ги преживяваме, 
преодоляваме и дори да поправяме пос-
ледствията от тях, но трябва да го вършим 
с достатъчно разум и мъдрост. Онази мъд-
рост, която сме натрупали във времето и 
поколенията. 

 
проф. д. н. Венелин Терзиев 
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ОЧИТЕ 
 

СИДОНИЯ ПОЖАРЛИЕВА 
 

Подтик да хвана писалката сега е нечовеш-
ката, безумна война в тази  прекрасна страна 
Украйна, започната от руския президент Пу-
тин, на 24 февруари 2022 година, в 5 часа 
сутринта. Да си припомним, че този свободо-
любив, борчески народ бе приемал нашите 
хъшове и възрожденци с отворени обятия в 
периодите у нас на робски гнет и въздигане! 
Била съм в Украйна, в по-младата ми възраст 
(изпратена като журналистическа награда). 
Влюбих се в нея. Бях при Хатин, при възпоми-
нателното място в памет на загиналите деца и 
възрастни. Почувствах духа на зверствата от 
фашизма. Бях разтърсена. (По-късно написах 
стихотворение При Хатин, при трите малки 
брезички, символ на погубени детски животи. 
То получи първа награда, май 2020 г., в Меж-
дународния славянски конкурс по случай 75 
години от Победата над нацизма във Втората 
световна война.) 

Сега отново бях в потрес от телевизионни-
те кадри от тази нова война, извършвана от 
държава, която също цял живот съм уважавала 
като жертва на оня жесток фашизъм и заради 
нейните стойностни литература и изкуства. 
Боже, как е възможно два братски народа да се 
избиват, руският, да напада своя брат – укра-
инския?!  Никой не вярваше в това!... 

 

Една украинка, в гняв и ненавист, нарече 
Путин „монстър” – чудовище, звяр. Така мис-
лят и много хора от Европа, Америка, 
справедливите хора от света. Никой от всички 
тях, прогледнали от жестоката истина, не мо-
гат да оправдаят тези военни зверства – 
престъпления: разрушаване и опожаряване на 
цели селища, градове и села, изтребване на 
невинни мирни жители, хвърлянето им в 
общи гробове, убийства от упор по улиците и 
бягства на жени с деца и възрастни извън Ук-
райна, за да се спасят, докато съпрузите и 
синовете им остават да защитават родината си.  

До 9 март 2022 бежанците, тръгнали към 
Европа са били 2 милиона само в Полша, сега 
са повече, а в България - над 170 хиляди към 
началото на април. След сто и двайстия ден от 
войната, вече една част се върнаха в родината 
си, друга – тръгнаха към различни европейски 
страни, а трета част останаха у нас, устроиха се 
с работа и подслон, децата им ще тръгват тук 
на училище и детски градини. Така е и в дру-
гите погранични на Русия държави, и навътре 
в Европа. Добротворци, човеколюбци от всич-
ки тези страни приемат най-радушно 
украинските бежанци, а ние – своите  събратя 
или просто страдащите хора. 

 

За цял живот в съзнанието ни остават, от 
преминаващите телевизионни кадри на тре-
вожните екрани или на живо, ОЧИТЕ, очите 
на дечица, широко отворени, стресирани, 
ужасени, които не могат да разберат ставащо-
то, бягството, понякога с изранени крака, с 
километри вървеж, ако няма превоз, за да 
стигнат по-бързо украинската граница към 
Европа и да отидат там, където няма бомби, 
стрелби, кръв на убити около тях... 

И очите на вече безчувствени, отчаяни, 
смазани от умора, които искат само подслон, 
да легнат и да заспят... 

И очите на дечица, които вече успокоени, 
че са на сигурно място, радостни да прегърнат 
нови приятелчета – деца като тях, или просто 
играчки – едно плюшено мече, защото по пътя 
са загубили своето. Или да приемат една топла 
прегръдка на приятелско човешко същество. 
Или на границата да поемат от ръцете на 
добри хора пакет с храна и вода... И очите на 
техните майки и баби, пълни с благодарност и 
надежда, че утрешният ден ще е свободен за 
тях и те ще се върнат при своите съпрузи и 
синове, за да разчистят развалините и да изг-
радят една нова Украйна, по-красива и добра. 
И тя ще бъде сред другите европейски страни 
подкрепяна от тях, от съпричастието и обичта 
им! Дано този ден дойде по-скоро! 

 

Но, все още войната продължава... с нас-
тъпления и отстъпления на територии, с лъжи 
за вината за разрушения, опустошения на 
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нови незасегнати досега украински села и 
градове, с нови жертви, обстрел на най-
голямата в Европа атомна електроцентрала - 
Запорожката и опасност от обгазяване, не само 
на Украйна. Да си припомним Чернобил!   

Волята, упоритостта, солидарността на ук-
раинските мъже е пословична докрай да 
защитават всяка педя родна земя. Сърцата на 
техните жени и майки са свити, макар и в 
емигрантство. очите на децата са вечно пита-
щи „къде са” техните бащи, братя и други 
близки.  

 

И все пак животът в Украйна продължава 
вече във втората половина от годината – 2022-
ра. Тя изпраща украинско зърно, за да се спа-
сят от глад нуждаещи се народи.  

Да, свободолюбивите народи са и душевно 
щедри. 

Какво съвпадение – 24 август! Каква иро-
ния! Шест месеца от непонятната, жестоката 
братоубийствена война срещу Украйна, назо-
вана от нейните натворители: „Специална 
(руска) операция за демилитаризация и дена-
цификация”!? И..., това е  Денят на 31-
годишнина от независимостта на изстрадала-
та страна. Десетки украински майки с децата 
си, приютени в България, с вдъхновена душа и 
обединена воля, манифестираха в този ден 
миролюбиво против войната, в защита на 
родната  си земя. Техните очи говорят най-
точно и справедливо. 

А кой би забравил упоритостта в очите на 
децата, останали в родината си, заедно с бащи-
те да защитават родния дом или останките от 
него?  И онези две 10-12 годишни момчета, 
загубили и бащите си в справедливата битка за 
свобода, израстнали не с години, а с дни, пре-
пасали „свои оръжия”, оставащи на 
„денонощен пост”, с очи, взрени в посоката, 
откъдето идва врагът, готови на всичко ?... 

Ето я вярата и надеждата на младото, нев-
ръстно поколение. Ние сме с вас, мили деца, 
мили братя и сестри! 

Скланяме глави в Поклон пред жертвите 
на този героичен европейски народ!     

 

24 февруари- 24 август 2022 г. 

ПАМЕТ 
 

НАЙ-СВЕТЛАТА ЛИЧНОСТ 
 
АЛЕКСАНДРИНА ШАХАНОВА 
 

Предполагам, че за много хора е труд-
но да посочат коя е най-светлата личност в 
родната ни история. 

И с мен е така, защото знам, че всеки 
човек има свое определено място в общес-
твото и личният му принос в него е строго 
индивидуален, неповторим.  

А мярката, аршинът, с който мерим ве-
личието на големите личности, си е наш, 
личен. Всеки човек по своему преценява 
яркостта на светлината, която излъчва 
великата личност. 

А в нашата история великите личности 
са много. И всяка от тях свети с неповто-
рима светлина, което затруднява нашия 
избор. И Вазов, когато е писал „Епопея на 
забравените“, не е посмял да посочи кой 
от националните ни герои е по-велик - 
Левски ли, с чиято ода поетът поставя на-
чалото на поетичния си цикъл; Паисий ли, 
с когото започва българското Възраждане; 
Раковски ли, за когото „...историята има да 
се позамисли във кой лик безсмъртен него 
да причисли“; Бенковски ли, „...юнакът с 
мисъл на челото, на подвига знаме, душа 
на делото“, или само един герой от опъл-
ченците на Шипка, готови „...до крак да 
измрат пред цяла вселена на тоз славен 
рът“, с едничката мисъл за България... 

За всички тях може да се пише дълго, 
без да се каже всичко, което може и трябва 
да бъде казано. 

Аз бих писала за Левски с особено чув-
ство на преклонение, но знам, че за него е 
писано много и съм убедена, че и сега 
много от творците се насочват към него. 
Ето защо аз избирам да пиша за Паисий – 
скромният монах, за когото Вазов изрича 
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своята най-висока оценка в едноименната 
си ода, като нарича История славянобъл-
гарска „най-първата искра в народната 
свяст“. 

Кое изгражда ореола около светлата 
личност на Паисий Хилендарски? 

Докато подрежда и изписва своите 85 
ръкописни листа, развълнуваният автор 
става толкова близък с тези, за които пред-
назначава историята си, че в Послесловие 
споделя някои твърде лични неща, които 
придават на образа му допълнително 
светло излъчване. Защото Паисий пише не 
само за страданието, което две години го е 
измъчвало, но което е презрял, воден от 
голямото желание да напише тази „исто-
рийца“. Той споменава, не без гордост, и за 
големия си брат Лаврентий, „от една май-
ка родени“, тогава игумен на Хилендар-
ския манастир, и за размириците в хилен-
дарското братство, станали причина за 
неговото прогонване от манастира. 

Това е всичко, което една неукротима 
личност, обрекла се на рода си, превъз-
могнала планини от пречки, е разказала за 
себе си. Останалото го знаем от легендите, 
които умеят да отговарят на всички въп-
роси и да разказват точно тъй, както 
искаме да го чуем. Зад тяхната завеса се 
откроява фигурата на „един монах тъмен, 
непознат и бледен“, който е намерил най-
верните думи за разговор със своите чита-
тели, с онези, „които обичат и залягат за 
своя род и за своето българско отечест-
во...“. 

Паисиевата книга тръгва от град на 
град, върви от ръка на ръка и намира мно-
гобройни десници да я препишат и 
разнесат, намира хиляди разтревожени 
умове да я разберат и запомнят. И тази 
„книжица“ за няколко десетилетия става 
тревога, знание, светоотношение за цяла 
една нация. Така първата книга на българ-
ското Възраждане се превръща в химн на 
българщината.  

Става така, че по-късно цялата ни ли-
тература черпи образи и идеи от нейния 
художествен свят. 

Най-дълговечна ще остане следата на 
„История славянобългарска“ в национал-
ната ни етика, защото нейните постановки 
действат с категоричност и неотменност и 
днес. Тази книга на Паисий изгражда у 
нас, българите, живо чувство за славянско 
родство и гордост от древнобългарското 
ни потекло. Откакто съществува Паисий в 
живота на българите, никой не може да се 
отрече от рода си, без да го споходи гнев-
ният глас на възрожденеца, който се 
обръща към отцеругателите и родоотс-
тъпниците с думите: „О, неразумний и 
слабоумний, поради что се срамиш да се 
наречеш българин?!“ 

Паисий Хилендарски се възприема не 
само като народен будител, не само като 
първия наш възрожденец, който „фърля-
ше през мрака тогаз най-първата искра в 
народната свяст“, но и като талантлив 
историк, неспокоен творец, голям публи-
цист и, бихме казали, и политик, от когото 
ние, съвременниците, има на какво да се 
научим. Поколения българи четат Исто-
рия славянобългарска с благодарност и 
благоговение пред нейния автор, който не 
принадлежи само на Света гора, макар че 
тя му дава много - и расото с духовничес-
кия сан, с който той печели доверието на 
"простите орачи, копачи и прости занаят-
чии", но и монашеската патерица, с която 
почуква на всички християнски врати, и 
знанието на своето малко, но ценно кни-
жовно богатство. 

Но корените на богатата му душевност, 
подбудите на търсенията му, смисълът на 
живота му остават извън светогорските 
селения. Защото със своето човешко приз-
вание - да намери верния път за народа си 
към бъдещото историческо осъществяване 
– Паисий не принадлежи на монашеската 
обител. Неговият гроб, някъде край Само-
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ков, има съдба, достойна единствено за 
любородния будител. Този гроб скоро се 
изравнява със земята, през годините на 
времето става друм, по който минават 
босите и често окървавени нозе на бълга-
рите, развели бунтовните знамена на 
различни епохи. Не манастирските кам-
бани, а камбаните на тревогата и на 
народния бунт прозвъняват векове над 
него. Достойна участ за достойната чо-
вешка личност! 

А живата частица, останала в народно-
то съзнание от мислителя Паисий, броди 
по земята на поробените българи, множи 
се повече от две столетия и откъдето мине, 
след нея оживяват странни видения, гър-
мят в душите на хората копита от 
безбройни български армии, свистят стре-
ли, възкръсват юнаци, воювали за славата 
на българското име... Разнасяна по къщи и 
друмища, скромната „книжица“ очертава 
широка дъга на отечеството ни, уловена от 
достигналите до нас многобройни препи-
си, докато прекрачи прага на Възраж-
дането и подготви земята ни за пълното 
тържество на нейните родолюбиви и сво-
бодолюбиви идеи. Много грамотни ръце 
са оставили по страниците на Паисиевата 
история следи от своето вълнение. Един 
безимен четец написва: „Велико благода-
рих!“ и само с тези две думи запечатва 
отношението на целия народ към любо-
родието и житейския подвиг на първия ни 
възрожденец и голям български будител. 

Ето защо аз, възползвайки се от въз-
можността да отговоря на въпроса коя е за 
мен най-светлата личност в българската 
история, избрах да пиша за Паисий Хи-
лендарски, този „монах тъмен, непознат и 
бледен“, който заради своя „труд довър-
шен, подвиг многолетен, ... погълнал 
безшумно полвина живот“, е забравил 
всичко – дори и Небето!... 

23 СЕПТЕМВРИ 1947 – 
НОЩТА НА УЖАСА 
 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

Ще представя един текст на ужасите, 
пред който историите на Хичкок са детска 
игра. Още повече, че този текст отразява 
реални събития, твърде дълго скривани. 

 

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА: 
 

ДЖЕЛАТИНЪТ (1922-1972)  
 

Главен изпълнител на смъртните при-
съди в Софийския централен затвор в 
периода март 1945 - януари 1964. Името му 
не фигурира сред надзирателите и служи-
телите в затвора. 

Заплата и пенсия е получавал по кури-
ер на ЦК на БКП. 

Разговарял съм с жената, която му е но-
села парите, но макар години след смъртта 
му (обеси се през 1972 г.) тя отказа да гово-
ри за него. Сподели само, че е подписала 
клетвена декларация да не казва размера 
на сумата, която му е носила. Отначало го 
смятала за заслужил разузнавач, а когато 
научила истината, поискала да напусне. 
Партията не разрешила. 

Познавах този човек, Джелатина, в края 
на живота му – през 1971-1972 г. Имахме 
много срещи, но само на девет от тях беше 
сравнително адекватен за смислен разго-
вор. Разказваше и плачеше като малко 
дете. Нямам право да кажа името му. При-
чини много, но едната, за съжаление, е 
лична... 

Беше 50 годишен, но приличаше на 
грохнал столетник – побелял, брадясал, 
прегърбен, едва се влачеше до магазина – 
да купи бутилките ракия и парче салам. 
Пиеше 24 часа в денонощието. 

Първоначално, няколко години при-
съдите били обесване, после – с пистолет, 
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по различни начини, като последните 
били изстрел от упор.  

Осъденият се завързва до неподвиж-
ност на стол, а изпълнителят стреля в тила 
му. 

Последната му екзекуция била над 
Иван-Асен Христов Георгиев, който бе 
жертва на последния инсцениран процес в 
социалистическа България; той не беше 
шпионин на ЦРУ. Куршумът, обаче, за-
седнал до половината в тила, Иван-Асен 
извикал: „Жив съм“. Главният прокурор 
Иван Вачков крещи: „Така си мислиш!“ , 
взема пистолета от Джелатина и изпразва 
целия пълнител в главата на осъдения. 

Джелатинът едва не припадал. Напус-
ка стаята за екзекуции и повече не стъпва в 
затвора. 
 

БОЯН ГЕОРГИЕВ, с прякор МЕЧКАТА (1922-1972) 
 

Роден в Кюстендилско, служител в ми-
лицията от 10 септември 1944 г.,  отначало 
в Кюстендил, но прославил се като особе-
но груб и жесток в разправа с фашисти (?!), 
изтеглен в София, назначен за надзирател 
бияч в Централния затвор. 

Висок два метра, як като бик, над 150 
кила, умъртвил собственоръчно десетки 
затворници, предимно членове на БЗНС, с 
несмъртни присъди, някои дори още 
следствени. За него съм чувал, че когато 
убил първия затворник, понеже трябвало 
да подпише протокол, попитал какво да 
пише. Началникът му махнал с ръка и 
рекъл: „Абе, напиши една диагноза“. И 
Мечката написал „умрял от диагноза“. 

Бил страшилище и за служителите в 
затвора. 

Особено близък бил с полковник Иван 
Горинов, заместник началник на затвора, 
но на по-късен етап от времето на нашия 
разказ. Но, читателят трябва да знае, че 
той е вторият мъж на известната секретар-
ка на Тодор Живков Ангелина Горинова. 
Тя също била негова втора съпруга; първа-
та била балерина. Побойник и пияница, 

Иван Горинов лично умъртвил десетки 
земеделци. Но, сега да се върнем към Боян 
Мечката. Той убива по особено жесток 
начин жена си през 1971 г, После се жени 
за 20 години по-млада жена.  

На следващата година е застрелян от 
български офицер, роднина на убитата му 
жена. 

 

ДИМИТЪР СИРАКОВ, страдалец на БЗНС (1900-
1992) 

 

   От юни 1923 г., когато още е студент, 
до септември 1961 г. е в затвора. За кратко 
бил емигрант преди Девети септември. 
Да, в затвора е прекарал почти целия си 
живот. Опозиционен борец за свобода и 
справедливост – преди Девети септември 
и след Девети септември затворите и кон-
цлагерите не го пречупват. 

По времето, за което разказвам, е бил в 
Централния софийски затвор, в наказа-
телна килия, в съседство със смъртниците. 

През 1990 г. се срещнахме (познавахме 
се от 1983 г., когато ми разказа, че бил пос-
ледният човек, видял жив майор Асен 
Агов, за когото написах книга, в Пловдив-
ския окръжен затвор, преди да го изведат 
от там и да го застрелят на улицата, близо 
до гарата. 

През тази 1990-та, той, с ръка на сърце-
то си ми каза: „Борка, аз съм щастлив, че 
видях края на комунизма в България, но 
съм безкрайно по-щастлив, че по биологи-
чески причини няма да видя това, което 
идва с тия, новите, според които времето е 
тяхно!“… 

 

НИКОЛА СТОЙКОВ, прокурор от Софийския 
областен съд. 
 

Характеризират го като такъв, който 
денем мрази целия свят, а вечер намразва 
и себе си. 

 

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ, директор на затвора. 
 

Кротък човек. След екзекуцията на Ни-
кола Петков напуска длъжността. 
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Сменен е от Таско Тасков, който е него-
ва противоположност, заради което е 
началник до 1970 г. 

 

ДЕЙСТВИЕ ЕДИНСТВЕНО 
 

В 0:25 часа на 23 септември Димитър 
Сираков е изведен от килията си за разпит. 

Намирал се е в Седмо отделение, на 
втория етаж на затвора. 

Там са килиите на осъдените на смърт 
и на тия, за които се предполага, че ще 
получат смъртна присъда. 

Има и килии, наричани „наказателни“ 
за лица, които още са следствени. 

В такава килия е бил Сираков. 
Минавайки край килията на Никола 

Петков, вижда как от там излиза с голям 
чук Боян Мечката. 

От чука капело кръв. 
Сираков погледнал в килията. Никола 

Петков лежал по гръб, на пода, в средата. 
Главата разбита, зеят пресни дълбоки ра-
ни, още тече кръв. 

Надзирателите заблъскали Сираков –
да върви. 

Боян Мечката щастлив съобщава „бла-
гата вест“ за смъртта на Никола Петков на 
прокурора Никола Стойков, който е там, 
за да оформи екзекуцията по закон. 

Скарва се на убиеца, че е прекалил, на 
което Мечката отвръща, че чака обещана-
та бутилка водка „Смирноф“. 

Стойков вика по тревога официалните 
лица – директорът, доктора Сами Йоси-
фов, свещеника Христо Иванов. 

Обикновено присъдите се изпълняват 
около 4-5 часа сутринта. Сега трябва да се 
бърза. Дори, от недоглеждане, в протокола 
е записано, че присъдата е изпълнена в 
1:00 часа. 

Единственото вярно нещо в него..    
Точно в 1 часа надзирателите донасят 

на Джелатина трупа на Никола Петков. 
В Мечата дупка, както е наричан тогава 

тунелът за изпълнение на обесванията, все 

още са само прокурорът и началникът на 
затвора. 

Джелатинът се обръща към Никола 
Стойков: „За какво съм ви, вие сте ми 
свършили работата“. 

Стойков: „По протокол трябва да бъде 
обесен... Палач, пристъпете към изпълне-
нието на задълженията си“. 

С помощта на надзирателите, трупът е 
окачен на въжето. 

Фалшивият протокол след малко е 
подписан. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМИСЪЛ 
 

Когато разбойникът Митьо Ганев (1900-
1925) е заловен на 22 юли 1925 година, спо-
ред Закона за ликвидиране на разбой-
ничеството е трябвало да бъде обесен. 

Но разярените полицаи и преследвачи 
на бърза ръка му отрязали главата. 

Прокурорът побеснял, защото по закон 
трябвало екзекуцията да бъде на публич-
но място. 

Наредил главата да бъде защита с тел 
за тялото. 

Така, с пришита глава, трупът е окачен 
на бесилка на мегдана на с. Светлина, сега 
Димитровградско. 

 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 

Така официално е спазена процедура-
та по обесването на Никола Петко. 

Във фалшивия протокол се отбелязва, 
че осъденият не е поискал последна ду-
ма... Последната гавра... 

Без никакви угризения д-р Сами Йо-
сифов подписва, че „лицето Никола 
Петков е престанало да живее“, а затвор-
ническият свещеник Христо Иванов, че 
осъденият е взел светото причастие, като 
самият той стоял до бесилката до края на 
живота му. 

По протокол бил погребан. 
Никакви близки не са видели трупа. 
Гробът не е означен. 
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ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА  
 

ПАМЕТТА НА ИЗКУСТВОТО 
 

ДРУГОТО ЛИЦЕ НА ЛОРКА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
Ако Федерико Гарсия не беше поет, 

щяхме ли да сме чували за художника 
Лорка?  

Този въпрос не излиза от ума ми, от-
както прочетох в биографията му, че бил, 
освен поет, виртуозен пианист и худож-
ник. Пред „художник“ няма определение, 
но знаем, че е бил в кръга на Салвадор 
Дали. И, простете, не мога да избягам от 
словесното изкушение – дали Дали му е 
дал тласък, за да започне да търси гра-
фичното изображение на виденията и 
терзанията си, можем ли да търсим пара-
лел в техните визуални изяви? 

Без съмнение, Лорка не е поет и ху-
дожник като Тарас Шевченко, при когото 
е трудно да се даде превес на значимостта 
и приноса му за някое от двете изкуства, в 
областта на които твори. Лорка е поет, за 
когото рисунката е просто онова, което 
остава след „края на изречението“, което е 
„отвъд изречението“. Или е нещото, което 
не може да се изрази с думи.  

 

 

Онези цвят, форма, движение, жест, 
които остават отвъд посланието и възпри-
ятието със своята многозначност. 

Цвят и форма виждам в горното изоб-
ражение, но в следващите – властващи са 
жестовете. Самотност и безпомощност.  

 

 
 

Изящество и благородна същност, сър-
дечност, желание за съпричастност. 

Приличат на детски рисунки.  
Палатки сред пустиня. На преден план 

човек с увиснали ръце. На пиедестал ли е, 
или – обесена. Или и двете?! Финият ри-
сунък на палатките контрастира с по-
небрежното изпълнение на фигурата.  

Същото противопоставяне при следва-
щата рисунка: от една страна е сивият 
фон, надраскан като че с неуверена, неу-
мела ръка; от друга страна – внимателното 
изпълнение на фигурата, с нейната вът-
решна емоционална неуравновесеност. 

Една илюстрация на душевното състо-
яние на своя автор. Личността се абстра-
хира от средата, само за да събере в себе си 
противоречията на света вън. Лорка търси 
обяснение за отчуждението и самотата, за 
разрива на личността с нейното социално 
обкръжение  
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И тук виждаме същия жест, дори лице-
то с неговото изражение на вглъбена от-
даденост, зад която прозира страданието 
на неудовлетвореността.  

 

 
 

Луната подсказва мечтание, а мастил-
ницата върху масата – стремеж към визуа-
лно-графично изразяване – чрез думи, 
щрих, дихание… Но луната е и отчаяние, 
отдалечаване и липса. 

Китарата почва 
да плаче. 
…………….. 

Китаро. 
Сърце смъртоносно ранено  
с пет меча… 
 

 
 

Музиката е част от живота и поезията 
на Лорка, тя е и негово живописно посла-
ния. „Китарата“ – тема и наименование на 
горното изображение върху килим.   

Музиката е едновременно радост и съ-
зерцание. А темата за самотността остава. 
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Намерих в мрежата и ще представя два 
негови автопортрета. Единият, условно 
мога да нарека „Човек и природа“; втори-
ят е рисуван през 1929 г., по време на пре-
биваването на поета в САЩ.  

 
 

 

Видно е агресивното вплитане на еле-
ментите на средата в личността. И стра-
данието, и своеобразното единение. Но, 
докато в първия случай доминиращ е об-
разът, който поглъща, преработва и връща 
онова, което е получил, то при втория 
имаме един смазващ личността пейзаж, 
който изсмуква духовността, но който все 
пак не е успял да асимилира всички фор-
ми и да ги превърне в геометрични линии. 

Двойственост, породена и пораждаща 
сблъсъци на различни нива и в различни 
плоскости. 

Една симбиоза на предходните изоб-
ражения е следващото – тук имаме едно-
временно градът и брегът, и човекът, на 
кръстопът – между двете стихии – на ци-
вилизацията и природното, или между 
собственото си вътрешно, неразгадано Аз. 

 

 
 

Двойственост… Но не двуличие. Прос-
то – личността търси своето истинско ли-
це. Или се разпада, или се разраства?! Все 
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едно – това, което се случва е рядко, неес-
тествено, непонятно. И една изплъзваща 
се ръка, зов за съпричастност, който остава 
безответен и скрит. 

 

 
 

Това е една закачка, ведрост и страх от 
потъване. Защото телата са под водата и 
получават под вълните воали на медуза – с 
всичките значения и натоварености на 
думата-понятие. А чайките са горе, далеч в 
простора, горе… 

 

 
 

Същият раздвоен в същината си образ, 
но рисунката е различна. Тук фонът е 
излишен, а акцентът е върху лицата. Само 
с контур, те са почти разпознаваеми, като 
портрети. 

Вече няма сливане на две лица, на две 
личности, тук налице е раздвоението. 

 

 
 

Клоунът и неговата маска. Ранимата 
тъга зад професионалната усмивка. Не, не 
на клоуна. Обществото изисква от всеки 
увереност в социалната роля, която му е 
наложена.  
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Но лицемерни ли сме с маска? Или тя е 
щит, зад който пазим съкровената си същ-
ност. Падналата маска. Разкриване на 
истинското ни лице, или оголване на лич-
ността до кост… 

 

 
 

Този път зад маската се крие приятелс-
ко лице.  

Завършваме разказа си за визуалните 
опити на Лорка с портрет на Салвадор 
Дали. Две сложни личности. Едно болез-
нено приятелство. Или – само голото лице 
зад маската… 

КОМЕНТАРИ 
 

САЛВАДОР ДАЛИ  
„Материализация на сюрреализма“  
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Като естествено продължение на тема-
та за визуалното творчество на Федерико 
Гарсия Лорка следва изложбата „Матери-
ализация на сюрреализма“, представяща  
68 оригинални творби на Салвадор Дали 
от едноименната частна колекция „Кеса-
ури“ в Русенската градска художествена 
галерия /12 юли – 26 октомври 2022 г./. 

Куратори на изложбата са Василий и 
Александър Кесаури и директора на гале-
рията Елена Великова. 

Желанието ми да я посетя и да се до-
косна до онова „истинско“ – творбата, коя-
то пази следата на автора в себе си, бе па-
рещо, ярко, преследващо. Фактът, че ще 
видя оригинали на Дали, както и кръглата 
годишнина от разстрела на Вапцаров ме 
провокираха да избера Лорка за предста-
вяне в рубриката „Незаглъхващи гласове“. 

И сега, докато пиша, не заглъхва гласът 
на мой приятел, любител на живописта: 
„Дали?! Не ходи на изложбата, само ще си 
загубиш времето. Нищо истинско няма да 
видиш.“  

Любезната забрана на уредника да се 
снима в залите, освен за „селфи“ или 
„снимка за спомен“ оформи вида на тази 
публикация. В нея ще видите само „сним-
ки за спомен“, както и снимки на из-
ложбата, свалени от интернет.  Оттам са и 
информационните текстове, които копи-
рат обяснителните бележки, съпътстващи 
изображенията. 

Творбите са обособени в пет тематични 
раздела, като заемат две от помещенията в 
галерията. 

Раздел 1 – Портфолио „Сюрреалис-
тични цветя“. Съставена е от 15 сюжета, 
нарисувана от Салвадор Дали и публикувана 
през 1980 г. от Издателства Graphiques 
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Internationales със заглавия – псевдолатински-
те имена, създадени от капитан Мур и 
отпечатани под литографията. Хелиогравю-
ра и щамповане върху много тежка хар-тия 
Arches с воден знак „Arches France“. 

 

 
 

Дългогодишен колекционер на научни книги 
и редки илюстрации, Дали пресъздава някои 
от любимите си цветя, като ги обединява с 
познати символи, наблюдавани в голяма част 
от творчеството му.  

Впечатляващи гравюри! Цветята – из-
ящни, пищни, приемат неестествени, сме-
сени форми, преплетени с анимистични 
елементи.  

 

 
 

Тук виждаме не обикновеният, плосък 
литографски отпечатък, а релефно изоб-
ражение на акцентираните от автора еле-
менти. Напластени цветове дават плътност 
на фигурите, а като фон виждаме щрихи, 
сякаш нанесени от дете с флумастер. Това 
ли е автентичният почерк на художника? 

Докосването през времето?! 
Макар и представени като „първи раз-

дел“, цветята са разположени във втората 

зала и посетителят вече е имал възможност 
да разгледа: 

Раздел 2 – Портфолио „Дванадесетте 
апостоли или рицарите от кръглата 
маса“. 

Поредицата е изключително важна за Сал-
вадор Дали. Създадена през 1977 г., тя е плод на 
години вътрешно търсене на Бога. Дали винаги 
се тревожи от темите за греха, срама, вяра-
та. Цикълът от легенди за рицарите на 
кръглата маса разказва историята на безуп-
речните в мислите и делата си участващи в 
търсенето на Светия Граал – чашата, в която 
Йосиф от Ариматея събира кръвта на Исус 
Христос. 

 

 
 

Именно тези чисти човешки качества и 
желание за подвизи и мъченичество в името на 
идеалите и вярата обединяват за Дали 12-те 
апостоли и 12-те рицари от кръглата маса. За 
да подчертае уникалността на литография-
та, той украсява изображенията със златни 
точки и тънка златна рамка. 

Разположени в първата зала, пръв досег 
на зрителя с твореца, отпечатъците от този 
раздел не са така пищно-впечатляващи 
като „цветята“. Литографиите са плоски, 
издържани в основните цветове – синьо, 
жълто и червено. Фигурите изглеждат не-
брежно надраскани, изкривени; провод-
ници на страдание и копнеж. Не могат да 
се оприличат или асоциират с 12-те апос-
толи, каквито сме свикнали да ги виждаме 
в нашите православни храмове, нито –ка-
квито ги намираме в католическите катед-
рали. Те не са и онези, от картините на 
ренесансовите майстори. Просто – кълбо 
от линии и емоции, които трябва да дадат 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2022 

 

115 

 

визуалното присъствие и на една рицарс-
ка епопея. Грижливо замислени, грижливо 
направени, пазени. И бездушни. 

Раздел 3 – Портфолио „Бенвенуто Че-
лини“. Салвадор Дали създава тази фанта-
стична поредица от 16 илюстрации за „Ав-
тобиография на Бенвенуто Челини“ през 1945 
г., докато живее в Съединените щати.  

 

 
 

Идентичността на Бенвенуто Челини, 
като основна фигура на Ренесанса, е близка до 
Дали, той е вдъхновен от историите за жи-
вота му и неговото творческо наследство.  

Ако някога сте си задавали въпроса – 
какво е онова, което прави един художник 
велик, или – какво е онова, което прави от 
един модернист художник /в частност, 
Дали/, то тази поредица дава отговора. 
Всяка една от 16-те рисунки е шедьовър. 
Беше ми трудно да се откъсна от тях; бях 
всмукана в плоското им пространство. И 
не мислех – могат ли да се нарекат ориги-
нали. Те са красиви, с класически про-
порции и композиция; имат характер, 
който отличава всяко изображение от ос-
таналите, и който прави от всички една 
общност, която допълва и пресъздава ге-
ниално гениалността на Челини, неговото 
време и творчески път.  

Раздел 4 – Цикъл от илюстрации към 
„Старецът и морето“ от Ърнест Хемин-
гуей (1974). Салвадор Дали се среща с Ърнест 
Хемингуей. Като сюрреалист, Салвадор Дали 
третира поетичната истина на текстовете 
на Хемингуей не като илюстратор, а като 
мистик. Той се приближава до мистика на 
борбата между човека и рибата не като агони-

зираща драматургия на победа и поражение, а 
по-скоро като подсъзнателни фигури, жестове 
и символи, които се настаняват в полетата 
на неговия свят на мечтите. Линейното 
изкуство и високото ниво на концентрация 
отличават всеки офорт със студена игла. 
Дали съчетава творбите си с поезията на 
Хемингуей. 

„Старецът и морето“ – противоречива 
творба. Жестока в своята простота. Която 
оставя след себе си пустош. Офорт. Техни-
ка, която дори само със своето наиме-
нование кореспондира с текста на Хемин-
гуей. След „силната вода“ остават черните 
улеи, в които кърви мастилото. И върху 
плътта на белия лист остава скелета на 
линиите, издълбани с твърдия връх на 
иглата. Цвят няма. И битката е няма. Само 
загатнати очертания на вкопчени силуети. 
Две възрастни жени се снимат върху от-
раженията на стъклата пред графиките. 
Няма място за мен и снимката липсва. 

Раздел 5 – Други произведения на Сал-
вадор Дали, сред които: 
– Барелефи „Плодородие“ и „Ева Спациале“.  
 

 
 

– Дизайнерски работи: гоблени, меню; серигра-
фии върху коприна; етикети от поредицата 
„MOUTON ROTHSCHILD“ (Салвадор Дали, 
Жорж Брак, Андре Масон, Леонор Фини); ком-
плект карти за игра на Дали, сребърна 
скулптура – барелеф. 

Онова, което ме впечатли от този раз-
дел, бе един пробен отпечатък за серията 
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„Сюрреалистични цветя“. Именно този 
бял лист, върху който изпъкваха очерта-
нията на фигура ми показа изкуството на 
литографския образ.  

И точно чрез него досегнах художника 
през времето. Едно чисто докосване, праз-
но съзнание, като след сън без сънища, в 
което се отразява притаеното несъзнавано. 

За мен бе непонятно, обаче, защо наред 
с него бяха изложени пъзел /по картина 
на художника/ и тесте карти, с които бил 
играл. 

 

Една от най-известните картини, които 
свързват Дали с философията и естетиката 
на сюрреализма и е емблематична за него-
вото творчество е „Великият мастурбатор“, 
рисувана през 1929 г. Казват, че отразявала 
противоречивото отношение на автора 
към половия акт между мъжа и жената.  
 

 
 

В изложбата е представен гоблен, изра-
ботен под надзора на автора по модел на 
тази картина. Дали този гоблен може да 
бъде наречен „оригинал“?! Аз лично, не го 
възприех така.  

Не като оригинали, а като комерсиали-
зация и профанизация на изкуството въз-
приех и други от експонатите, като напр. 
лимитирани серии отпечатъци върху 
коприна, т. е. копринени кърпи, които 
някога били раздадени на гостите при 
откриването на някаква рекламна кампа-
ния на дизайнерски стоки. Това е моето 
усещане и моето разбиране на обикновен 

консуматор на изкуство, с което не искам 
да обвързвам никого.  

 

 
 

Но тези предмети размиха общото ми 
впечатление от изложбата.  

Когато си тръгвах, за мен Дали не беше 
онзи, от сънищата. Сюрреализмът, струящ 
от простите снимки и репродукции на 
негови картини, които можем да намерим 
в интернет и различни арт каталози, или 
на които можем да се насладим, виждайки 
ги върху стените на откровено комерсиал-
ни пространства като офиси и заведения, 
умря в изложбената зала. 

Не съжалявам, че я посетих. Не си изгу-
бих времето. Просто – сънищата са, за да 
бъдат сънувани. И аз ще остана при „мо-
ят“ Дали, наслаждавайки се на откъсва-
нето от гравитацията в този толкова бле-
нуван от мен „марсиански“ пейзаж: 
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ДА  НАРИСУВАШ  ТЪГАТА 
 
ИВАН АНТОНОВ 
 

Размисли върху някои картини от юбилейна-

та изложба на Иван Бонев3 
 

Бряг. На брега – четири дънера. На 
единия е седнал човек, на другия е кацна-
ла чайка. Морето само е фон. Човекът 
държи в лявата си ръка цигара, другата  
подпряна на коляното му е увиснала на-
долу.  

 

 
 

Самотници, 138х136 см., масл. бои 
 

Погледът – уморен, замислен. Човекът 
с цялата си същност излъчва тъга и самота. 
И птицата до него е самотна. Двама са-
мотници в големия свят. Така е озаглавил 
и картината си художникът Иван Бонев – 
„Самотници”. 

  Дьолакроа в своя дневник твърди, че в 
живописта духът говори на духа, а не поз-
нанието на познанието. Но Иван Бонев в 

                                                                    
3 Изложбата е посветена на 50 години 

творческа дейност и е експонирана в Сви-

щовската градска галерия – 05-31 май 2022 

своите картини е мислител. Чрез персо-
нажите в тях той ни показва упадъка на 
битието и духа, изграждайки мисловен 
мост между душата на художника и душа-
та на зрителя. С всеки персонаж, с всяка 
мазка на четката той ни потапя в дълбокия 
свят на мисълта и въздейства на емоцио-
налната ни нагласа. Заставайки пред тази 
великолепна картина човек не може да 
остане равнодушен, нито пък мисълта му 
да не се разрови в полето на познанието, 
въпреки твърдението на Дьолакроа. В 
картината обаче, мисълта не е закодирана 
със своята студена точност. Мисълта обо-
гатява нашата емоциовалност. 

„Самотници” е алегория на тъгата, а 
тъжните персонажи внасят смут в душата, 
зрителят става съпричастен с тях и започва 
своя вътрешна полемика. До такава степен 
е постигната вътрешната психологическа 
дълбочина в картината, че тя остава зави-
наги в нашето съзнание. Постигнатата 
тънка чувствителност на персонажите 
прави образите правдиви. А сюжетът на-
пълно е покрил идеята на художника и 
той може би е рисувал с необуздано вдъх-
новение. Тъгата е опоетизирана и ние 
изпитваме сетивна наслада от нея. 

  Друго силно въздействащо платно е 
„Музикант”.  

Един вече уморен човек е прегърнал 
своя акордеон може би като спасение, 
може би като надежда. Седнал на неуг-
ледна пейка, самият той неугледен, сякаш 
ни казва: „Малко съм тъжен!...” И тук ва-
жен е персонажът, а фонът е без значение, 
освен че подсилва основната идея. Просве-
теният зрител може да си представи,  по-
скоро да чуе с вътрешното си ухо, какво би 
могло да бъде звученето на неговата музи-
ка, въпреки че акордеонът е прибран и 
звуците в него са заспали. 

  И в „Самотници” и в „Музикант” пер-
сонажите определено са аутсайдери по 
мярката на материалния ни свят. В тези, а 
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и в други картини Иван Бонев сякаш ни 
внушава мисъл за някакъв скрит трагизъм 
в нашето битие, но и ни подсказва копнеж 
по неосъществен полет. Може би у човека 
завинаги остава скрито да мъждука мечта-
та.  

 

  
 

Ако се вгледаме по-внимателно и успе-
ем да постигнем дълбочината на посла-
нието на художника, ще установим, че 
цялата същност на персонажите – лицата, 
ръцете, бедното облекло – излъчват не 
омраза, не озлобление, а доброта.  

И се замисляме за света, в който живе-
ем, за неговата арогантност. Битката с тази 
арогантност за персонажите и техния ана-
лог в живота не предвещава победа, те са 
изгубили вече. Но четката на художника 
кара нас,  които гледаме тези картини да 
продължим тази битка в душите си. 

  Иван Бонев е художник, който в кар-
тините си съзнателно избягва грубата по-
казност, но вкарва огромна доза полемика 
в съзнанието на зрителя. Той задава въп-
роси, а отговорите оставя на зрителите. 
Гледайки картината ние неусетно започ-
ваме да спорим със света, с неговата 
несправедливост, със себе си. Изборът на 
сюжет за картината никога не е случаен. 
Доколкото познавам него и неговото твор-
чество, той няма картина с празничен 
сюжет, в който да разгърне светлината в 
целия й ослепителен блясък.  

 

 
 

Беляновски скали, 60 х 30 см., акварел 
 

Цветовете, които най-често ползва са 
синият, зеленият и сивият, приглушени 
във всичките им тонове и полутонове. 
Тъгата преобладава и в доста от пейзажите 
му.  

 

 
 

Пейзаж 
 

В тях ще видим старите свищовски къ-
щи – изоставени, полуразрушени, самот-
ни, излъчващи сякаш болката на собстве-
ния ни живот.  
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Край реката, масл. бои, 70 х 70 см. 
 

 
 

Маазите, масл. бои, 81 х 100 см. 
 

Но отново зад всичко това зрителят до-
бива съзнание за запазеното достойнство и 
духа на отминалото време. Не зная дали 
носталгията на човешкия дух по всичко 
отминало е накарало художника да ги 
използва като сюжети на картините си или 
е чувството на таланта за отговорност пред 
паметта на времето, но те настойчиво го-
ворят.  

 

 
 

Съборната църква, масл. бои, 81 х 100 см. 
 

Говорят на съвестта ни и ние, гледайки 
тези картини се замисляме за собствената 
си отговорност. 

  Но като контрапункт на казаното до 
тук за картините на Иван Бонев има едно 
негово маслено платно с размери 140/180 
см, рисувано през 1992 година като моя 
поръчка. То няма наименование и аз съм 
го озаглавил „Щастливото ни детство”. 
Тази многосюжетна картина пресъздава 
света на детството през втората половина 
на отминалия 20-ти век. В нея са изобразе-
ни – битът на селото, където обикновено 
децата прекарваха лятната си ваканция, 
заедно с ония атрибути – символи на тога-
вашните детски въжделения – конят, 
котката, козелът, велосипедът, въдицата. В 
картината целият детски свят е обединен 
от фигурата на момиче с букет цветя в 
ръцете си като символ на красотата. И тук 
основните цветове се синият и зеленият, 
но сравнително по-ярки. От тях лъха жиз-
нерадост, красота и безгрижие. В тази 
картина тъгата отсъства. 

  Нея вероятно художникът е запазил за 
себе си. 
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КРАТКИ ЕСЕТА-АНАЛИЗИ -VII 
 
ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

ЗВЕЗДНА НОЩ НАД РОНА 
 

 
 
Звездна нощ над Рона, септември 1888, масл. 

бои върху платно 72.5 x 92 cm. Musée d'Orsay, Paris. 
 

Да се съсредоточим за кратко върху та-
зи картина.  

Звездите в небето “пеят една трептяща 
симфония”, докато отдолу имаме огнено, 
бих казал, движение на пламтящи плос-
кости.  

Отдавна писах, че Ван Гог е геният на 
плоскостта с огнени цветове и непрестан-
но движение.  

Ето един от елементите , който го отде-
ля от останалите художници на всички 
времена — това непрестанно движение на 
разнопосочни плоскости — при това 
пламтящи плоскости.  

Винсент зашеметява и същевременно 
те пронизва, ако простите поетичния ми 
израз, със своя вик на красота в болката на 
самотата си. 

ВАЗА С РОЗОВИ РОЗИ 

 
Ваза с розови рози, 1890 г. масл. бои върху 

платно 
 

Ето ги прочутите “Розови рози” на 
Винсент. Деликатно е загатнат розовия тон 
в белите листа, създавайки усещане за 
фееричност. 

Отново имаме действие и контрадейст-
вие. Както и взаимно проникване— в 
литературата го наричаме конвергенция. 
От една страна цветовете са заоблени, с 
известна много лека острота тук- там в 
белите листенца. 

От друга: острите зелени листи около 
цветовете притежават известна заобленост, 
отново деликатно,  разбира се.  Своеобраз-
на “ конвергенция”, но вместо във времето, 
както го правя в литературата, в поезията 
на трилогията си— тук е изцяло в плос-
костта. Защото както писах нееднократно 
в редица Анализи, Ван Гог е геният на 
плоскостта с ярките цветове, едновремен-
но! 

Из „Методология на изящните изкуства”, Иван 
Бързаков 
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НА ФОКУС 
 

ЛЕСЯ УКРАИНКА 

БИОГРАФИЯ 
 

Лариса Петривна Косач-Квитка, извес-
тна с литературния си псевдоним Леся 
Украинка, е украинска поетеса, белетрист, 
драматург и преводач. 
 

 
 

Родена е на 25. 02. 1871 г. в град Ново-
град-Волински. Баща й е адвокат, а майка 
й, Олена Пчилка, е писателка. Леся Укра-
инка получава добро образование, 
въпреки тежкото си заболяване – костна 
туберкулоза, поради което не посещава 
училище. Още от дете се влюбва в поезия-
та, музиката и театъра. Знае латински и 
гръцки, говори свободно френски, итали-
ански, английски и немски език. Едва 16-
годишна превежда на украински стихове 
на Адам Мицкевич. Тя остава през целия 
си живот отворена за полската литература, 
като я популяризира в родината си. 

В своите занимания тя е насърчавана и 
от вуйчо си /брат на майка й/, известният 
поет, писател, философ, фолклорист и 
политик, професор по всеобща история, 
Михайло Петрович Драгоманов /1841 – 
1895/, дълбоко свързан с България.  

Чрез него тя се запознава с елита на ук-
раинските творци в различни области на 
изкуството като поета и драматург Михаел 
Старитски и композитора Микола Лисен-
ко.  

Леся пише първото си стихотворение, 
когато е на 9 години. През 1884-та, когато е 
едва тринайсетгодишна, в списание 
„Лвов“ са публикувани две нейни стихот-
ворения, които са подписани с псевдонима 
Леся Украинка.  

Литературоведите я оценяват като 
един от най-ярките модернисти в евро-
пейската литература. Тя е и един от най-
значимите представители на украинската 
литература. Счита се, че нейният принос 
за развитието на украинската литература 
и извеждането й от провинциализма към 
високата европейска сцена е сравним с 
този на Иван Франко. Често сравняват 
творчеството й, пламенно и родолюбиво, и 
с това на Тарас Шевченко.  

* 
Интересна част от живота на Леся Ук-

раинка за българските читатели е 
периодът от 1 юни 1894 до 1 август 1895 г., 
когато живее при вуйчо си проф. Михайло 
Драгоманов във Владая. Там тя пише пое-
тичния цикъл „Несвободни песни” –
творба с остра социална насоченост и 
граждански патос. За дните, преживени в 
България, тя пише: 

О, дни в далечен край, ще ви запомня аз! 
Ще помня онзи дом и чужд, и роден. 
Там често чувах трепетния глас 
на истината - тъжно благороден. 
Заради заболяването си се лекува в 

Крим, Гърция, Германия и Австрия, а 
последните си години прекарва в Египет и 
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Грузия, където умира на 01. 08. 1913 г. в 
Сурами. Погребана в Байковото гробище 
в Киев. Автор е на сборници с поезия, 
както и на драми, историческа проза, пес-
ни, епични поеми, балади, приказки, 
статии. Превежда Юго, Шекспир, Данте, 
Байрон, Хайне и др. 

Едни от най-известните й произведе-
ния са: „Една стара приказка“, 1893 г. 
„Contra Spem Spero!“ – стихотворение, 1890 
г., „В работилницата, в страната на робст-
вото“ – драматичен диалог, 1906 г., 
„Песента на гората“ – драма, 1911 г., „Ор-
гията“ –драматично стихотворение, 1913 г. 

* 
А ето малко повече за вуйчо й, проф. 

Михайло Драгоманов. Завършва история в 
Киевския университет. Става учител, а по-
късно доцент и професор по всеобща ис-
тория в Киевски университет /1865-1876 
г./ Заради философските си възгледи и 
политическата си позиция срещу руското 
самодържавие и в защита на украинската 
национална кауза е принуден да напусне 
страната, заедно със семейството си. 

Става професор в Женевския универ-
ситет, където интересът му към 
балканската фолклористика го запознава с 
български студенти, сред които и Иван 
Шишманов, който става негов зет. 

През 1889 г. става професор по всеобща 
история в Софийски университет до 
смъртта си в София, през 1895 г. Драгома-
нов, заедно с Иван Шишманов, е един от 
основателите на периодичното издание 
„Сборник за народни умотворения, наука 
и книжнина“ (СбНУНК), в което публику-
ва много свои статии, посветени на 
балканския и славянските фолклорни 
традиции. 

Неговият внук, син на дъщеря му Ли-
дия и на Иван Шишманов, българският 
писател и дипломат Димитър Шишманов, 
е осъден на смърт и екзекутиран от т.нар. 
Народен съд. 

ЛЕСЯ УКРАИНКА В БЪЛГАРИЯ 
 

Володимир Лучук 
 

превод: Красимир Машев 
 

Пътя не зная. 
           Но вървя - 
           искам Леся да видя, 
           да чуя нейния глас, 
           искам 
                с пълни шепи 
           да черпя от животворните песни. 
На разклона… 
Къде е Владая - 
не зная. 
- Покажи ми пътеката, слънце, дай знак, 
ти ги знаеш 
като на длан. 
Заведи ме честен 
           на Лесиния праг. 
Не ме оставяй 
           като в капан. 
Във въздуха 
един въпрос 
размахва крилете си високо: 
облак, като съмнение тежък, 
слънцето скри. 
Облаче, облаче, горещо те моля, 
покажи ми със сянка тук долу 
пътя до Леся. 
Вървя напосоки. 
Вятър облаците мете - 
да стоиш 
         все едно си страхливо дете. 
И питам българката, идваща насреща: 
- Знаете ли, 
може би знаете, 
къде тук Леся живее? 
Тя посочи с ръка: 
         - Ей там, във Владая. 
Там ще попиташ. 
Там ще ти кажат. 
Там знаят. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2022 

 

123 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ЛОШО ВРЕМЕ 
 

В тъмна вечер бдя с будни зеници - 
вън бушуват вълните сърдити. 
Шум, стенание, вопъл на птици, 
в люта мъка се удрят вълните. 
На брега сам-сама в тъмнината, 
жалка лодка стои мълчалива, 
като звяра, когото зъл вятър 
във пустинята с пясък покрита. 
Тази лодка самотна, разбита, 
сякаш моли за милост небето, 
а в мъглата върху й налита 
със нечувана злоба морето. 
Гръмне ту като топ, ту завие, 
вред се чува и грохот, и трясък - 
иска лодката то да разбие, 
блъска, чупи, засипва я с пясък. 
За какво ли, море, ти вилнееш? 
А морето във отговор стене. 
По-добре отведнъж да залееш 
тази плячка с вълни разярени. 
Ако искаш, море непокорно, 
да покажеш мощта си ужасна, 
с вой литни към полето просторно, 
връхлети над страната нещастна. 
Както клетата лодка загива, 
в тия пясъци жълти зарита - 
и страната - неземно красива, 
чезне в робство - сломена, разбита. 
Тъй и кон, раснал в ширните степи, 
сред пустинния пясък се спира 
и настигнат от вихри свирепи, 
пада, тръпне, безсилен умира. 
Още живо, сърцето му бие, 
кръв напира във жилите живи, 
а над него на облак се вие 
черно ято от птици грабливи. 
Късат, ръфат, ядат недостъпни 
и викът им е див и победен. 
Вече кърваво, тялото тръпне 
и се гърчи в дъха си последен. 
Ти заплискай, море разгневено, 
твойта мощ е безумна и властна! 
Разлудувувай талази студени, 
връхлети над страната нещастна! 

 

1891 г. 
превод: Стоян Бакърджиев 

ИЗ „НА КРИЛЕТЕ НА ПЕСНИТЕ“ 

(1893) 
 

Contra spem spero!  
 

Гетьте, думи, ви хмари осінні! 
То ж тепера весна золота! 
Чи то так у жалю, в голосінні 
Проминуть молодії літа? 
Ні, я хочу крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Жити хочу! Геть, думи сумні! 
Я на вбогім сумнім перелозі 
Буду сіять барвисті квітки, 
Буду сіять квітки на морозі, 
Буду лить на них сльози гіркі. 
І від сліз тих гарячих розтане 
Та кора льодовая, міцна, 
Може, квіти зійдуть – і настане 
Ще й для мене весела весна. 
Я на гору круту крем’яную 
Буду камінь важкий підіймать 
І, несучи вагу ту страшную, 
Буду пісню веселу співать. 
В довгу, темную нічку невидну 
Не стулю ні на хвильку очей – 
Все шукатиму зірку провідну, 
Ясну владарку темних ночей. 
Так! я буду крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Буду жити! Геть, думи сумні! 

 

CONTRA SPEM SPERO! 
 

превод: Димитър Христов 
 

Сбогом мисли - есенни облаци! 
Пролет златна очаквам сега! 
Или тъй във печал и във поплаци 
ще увехне тук млада снага. 
 

Не, през сълзи аз ще се смея 
и ще пея в бедата напук, 
Без надежда аз пак ще живея, 
сбогом, мисли печални! До тук! 
Аз на бедна, забравена угар 
ще посея най-ярки цветя, 
Ще ги сея в студа и не с друго, 
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а със сълзи поливам и тях. 
 

С мойте сълзи горещи ще стапям 
всяка ледена здрава кора 
и ще раснат тогава цветята, 
и ще дойде за мен пролетта. 
 

В планината, най-стръмна, от кремък 
аз ще нося огромен товар, 
Но под своето собствено бреме 
ще си пея безгрижно за цяр. 
 

В нощ и дълга, и неизбродна 
не затварям очи ни за миг, 
Търся свойта звезда пътеводна, 
в мрака тя ще е моят светлик. 
 

Да! През сълзи аз ще се смея 
и ще пея в бедата напук, 
Без надежда аз пак ще живея, 
сбогом, мисли печални! До тук! 
 

МОМИНА СЪЛЗА 
 

Расла момина сълза 
в лес под дъб висок и 
там спокойна тя била 
под стебла широки. 
 

Но недълго тъй живяло 
цветето самотно 
и ръка човешка 
взела му живота. 
 

Ех, понесли го тогава 
към висока зала 
и закичила се с него 
момичка на бала. 
 

Весело е, хей, на бала, 
музичката свири, 
а на цветето от нея 
сърцето му спира. 
 

Весело госпожичката 
се върти във валса, 
а на цветето главата 
вехне жално-жално. 
 

Цветето прошепнало: 
„Прощавай, лес, мой мили! 
И ти, дъб мой единствен, 
приятелю любими!” 
 

И млъкнало. Бездушно 

госпожицата стиснала 
цветенцето повяхнало 
и хвърлила го ниско. 
 

Госпожице, навярно, 
когато осъзнаеш 
на цветето съдбата, 
ти ще се покаеш. 
 

Скоро, малка моме, 
ще се налудуваш, 
с веселите балове 
ще се натанцуваш. 
 

Ала някой момък, 
който много любиш, 
като цвят повехнал 
теб ще те погуби!.. 
 

Волин, 30.10.1884 
 

*** 
Бих искала песен крилата 
да бъда и с мойта мечта 
да литна без страх над земята, 
със вятъра нека еча. 
 

Да мога под ясни простори, 
чрез звуците звънки в захлас, 
със морската шир да говоря, 
с вълните да пея и аз. 
 

Така ще звучат и мечтите 
и тайните мои безспир, 
по-ясни и от зорите, 
по-мощни от морската шир. 

 

СЕДЕМ СТРУНИ 
 

На чичо Михайло* 
 

Do (Химн. Grave) 
 

За тебе, Украйно, наша изстрадала майко, 
моята струна първа отеква. 
Звучи тази струна тържествено и омайно 
и лее се песен сърдечна. 
 

По широкия свят тази песен ще литне, 
а с нея и мойта надежда, 
тя ще лети по света, всички хора ще пита, 
дали има съдба безметежна? 
И моята песен самотна може да стигне 
в свят със птици-певици, 
и бързо със шумното ято ще литне 
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в далечни пътеки-търници. 
 

Ще литне към морски простори и към балкани, 
ще полети към полето, 
ще се вдига високо-високо в небето сияйно 
и може да срещне съдбата си светла. 
 

Тогава ще може да стигне мечтата желана 
на родния дом пред вратата, 
в теб, моя мила, любима Украйно, 
моя майко нещастна! 

 

Do (Гімн. Grave) 
 

До тебе, Україно, наша бездольная мати, 
Струна моя перша озветься. 
І буде струна урочисто і тихо лунати, 
І пісня від серця поллється. 
По світі широкому буде та пісня літати, 
А з нею надія кохана 
Скрізь буде літати, по світі між людьми питати, 
Де схована доля незнана? 
І, може, зустрінеться пісня моя самотная 
У світі з пташками-піснями, 
То швидко полине тоді тая гучная зграя 
Далеко шляхами-тернами. 
Полине за синєє море, полине за гори, 
Літатиме в чистому полю 
Здійметься високо-високо в небесні простори 
І, може, спітка тую долю. 
І, може, тоді завітає та доля жадана 
До нашої рідної хати, 
До тебе, моя ти Україно мила, кохана, 
Моя безталанная мати! 
 

Re (Песен. Brioso) 
 

Бучи-ечи несгодата, 
несгодите не плашат ме, 
такава е природата, 
от нея аз не плача. 
 

Хей, вий, страшни, хали черни! 
Сбирам клетви аз чемерни 
и с оръжие крилато 
песните ми са богати. 
 

Ваште капчици дъждовни 
се превръщат в перли дребни, 
Мълниите ви чутовни 
стихват нейде на небето. 
 

Хвърлям своите несгоди, 
стига с тия небосводи, 

своята тъга развявам, 
волно долу аз запявам. 
 

Бучи-ечи несгодата, 
несгодите не плашат ме, 
такава е природата, 
от нея аз не плача. 
 

Mi (Приспивна. Arpeggio) 
 

Месецът ясничък 
спуска прекрасничък 
лъч върху нас. 
Спи да пораснеш ти 
в късния час. 
 

Сладко си нанкаш ти, 
още не знаеш ли, 
що е печал; 
бързо присламчва се 
лихата жал. 
 

Тежък часът ни е! 
Тежки минутите! 
Злото не спи… 
Рожбо, сънувай си! 
Стига сълзи. 
 

Лесно не давай се, 
не подчинявай се 
ти на беда! 
С мъката справяй се - 
свършва нощта… 
 

Месецът ясничък 
спуска прекрасничък 
лъч върху нас. 
Спи да пораснеш ти, 
с тебе съм аз! 
 

Fa (Сонет) 
 

Фантазийо! Ти сило със крила, 
създала свят във празното пространство 
и чувства вложила в зора с лъчи безстрастни, 
събудила и мъртвите тела, 
 

Раздвижила вълните безучастни! 
Къде си ти, фантазийо, била, 
да те приветстваме със вдигнати чела, 
макар че сме на мъката подвластни. 
 

Фантазийо, богиньо лекокрила, 
света на златни блянове за нас открила, 
с дъга мечтите и земята свързваш. 
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Ти световете свързваш с вечноста 
и ако в людете не свети твойта дързост, 
животът би бил мрак и пустота. 
 

Sol (Rondeau) 
 

Пеят славеи в пролетен ден, 
зеленее лесът с развигора, 
тази песен да чуя не мога 
и цветята цъфтят не за мен, 
Не за мен се разлиства простора, 
но не мога без райската пролет; 
тези песни и тоз цвят зелен, 
като приказен сън, си припомням, 
блажен!.. 
Волни песни - сънят ми спасен, 
в роден край дали те ще дойдат, 
питам с вопъл, със глас спотаен! 
Ех, навярно във тебе, край роден, 
в сън ще чуя пак волен рефрен - 
блажен? 
 

La (Nocturno) 
 

Звездни и ласкави пролетни нощи! 
Къде ли от нас отлетяхте? 
Песни на славеи, тук ли сте още? 
Тук ли звънливо звучахте? 
 

Не, още рано е, тук останете, 
нека докрай да познаем 
дивния чар на сребристите трели 
в песните лазарски. 
 

Още над нас ароматът витае 
на ясните пролетни химни, 
В сърцето разкошно цъфти и ухае 
златно цвете - надежда любима. 
 

На тези криле мойте мисли политат 
към нощите толкоз желани, 
там лъчи и мелодии тайно се вплитат 
във ласкаво топло сияние. 
 

Там ясни звездици и цветовете 
се свързват със думи гальовни, 
там клонки зелени стихове шепнат 
и пеят се песни любовни. 
 

Цветя и звезди, и клонки зелени 
говорят си думи най-мили 
за вечната обич и вдъхновение 
на пролетта лекокрила. 
 

Nocturno 
 

Лагідні веснянії ночі зористі! 
Куди ви од нас полинули? 
Пісні соловейкові дзвінко-сріблисті! 
Невже ви замовкли, минули? 
О ні, ще не час! ще бо ми не дізнали 
Всіх див чарівливої ночі, 
Та ще бо лунають, як перше лунали, 
Веснянки чудові дівочі. 
 

Ще маревом легким над нами витає 
Блакитна весняная мрія, 
А в серці розкішно цвіте-процвітає 
Злотистая квітка-надія. 
 

На крилах фантазії думки літають 
В країну таємної носі, 
Там промінням грають, там любо так сяють 
Лагідні веснянії очі. 
 

Там яснії зорі і тихії квіти 
Єднаються в дивній розмові, 
Там стиха шепочуть зеленії віти, 
Там гімни лунають любові. 
 

І квіти, і зорі, й зеленії віти 
Провадять розмови кохані 
Про вічную силу весни на сім світі, 
Про чари потужні весняні. 
 

Si (Settina) 
 

Седем струни докосвам, една по една, 
нека моите струни да пеят, 
нека моите песни се реят 
по родната моя любима страна. 
И може би кобза ще найдем, 
която със струните тайно 
сама ще звъни като тях в тишина. 
 

Или ще засвири по-гръмко, по-волно 
от моите струни тогаз. 
И звуците силни завчас 
ще срещнат разбиране сякаш неволно; 
Но кобзата с мощния звук 
не може да има глас друг, 
звучащ като струните ми меланхолни. 
 

1890 



Списание „Картини с думи и багри” брой 3/2022 

 

127 

 

ИЗ „ КРИМСКИ СПОМЕНИ” 
 

            Посвещава се на брат ми Михаил 
 

превод: Димитър Горсов 
 

VІІІ. ТАТАРКА 
 

По моста разнебитен, дето свива 
път каменист и грее слънце жарко 
с походка бавна - стройна и красива - 
пристъпва тихичко мома-татарка. 
 

Над кичурите черни на косите 
кокетна шапчица се аленее. 
Като завеска, от коприна шита, 
чадра над смуглото лице белее. 
 

Тя хитро ту открива, ту закрива 
очи, по-прелестни и от зарници, 
но в миг се сепвам: що за поглед диво 
се стрелка изпод гъстите ресници! 
 

ІХ. БАХЧИСАРАЙ 
 

Как тих, загадъчен мълчи Бахчисарай. 
Сияе златен месец в небесата. 
Стени белеят дивно в светлината му. 
И спи градът като в прокълнат край. 
 

Бдят дървеса и минарета в тишината 
над този сребродъх и сънен рай. 
И блика от фонтаните водата 
под дъх на зреещи асми в Бахчисарай. 
 

Природата в покой безгрижен дреме. 
И сякаш пак мечти от друго време 
сред рой от дивни сънища летят. 
 

Сред туй вълшебство, люшнати на воля, 
с искрящо върше тъмните тополи 
за стихналата старина скърбят. 
 

1891 
 

Х. БАХЧИСАРАЙСКИЯТ ДВОРЕЦ 
 

Не се е сринал той. По ъглите му трайно 
се сгушва пустоша на миналите дни. 
Като че бурята на яростни злини 
тук е вилняла и е литнала в безкрая. 
 

В градината фонтан, стаил далечни тайни, 
с кристални капчици загадъчно звъни, 
За себе си ли плаче или в сън за други дни, 

сълзи дворецът лее над съдби незнайни… 
 

В руини са покоите на ханските жени, 
и кулата, където в жадни младини 
сред глух харем те гаснели невъзвратимо… 
 

Вилнели груба сила и неволя тук… 
Затихнала е силата, като ненужен звук, 
ала неволята и днес и несломима. 
 

ИЗ ЦИКЪЛА „ЕСЕННИ ПЕСНИ” 
 

ІІІ. ПОСЛЕДНИТЕ ЦВЕТЯ 
 

Цвят разтварят червените рози 
като рани в зли есенни дни. 
И пламтят, сякаш в смъртна угроза 
чакат щастие да ги осени. 
 

Ароматът им няма да бликне. 
Нито лъч ще ги гали в зори. 
Нощен студ като шип ще проникне 
в тях – глада за живот ще смири. 
 

Ще чернеят червените рози 
както в раните съхне кръвта. 
Дано слънце поне грейне в този 
миг над тези последни цветя? 
 

1902 
 

ИЗ ЦИКЪЛА „ МЕЛОДИИ” 
 

VІ. СТОЯХ И ДЪЛГО СЛУШАХ…. 
 

Стоях и дълго слушах пролетта. 
О, как загадъчно тя ми мълвеше. 
И как ту звънка бе й песента, 
как тиха, но тъй необхватна беше…. 
 

Тя пееше безкрай за любовта, 
за младостта, за дните й печални… 
Но вече всичко свидно на света 
мечтите бяха ми го обещали. 
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БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

В нощта на 12 срещу 13 септември от 
този свят си отиде Борис Цветанов. 

 

 
 

БИОГРАФИЯ 
 

Роден е на 10 декември 1944 г. в село 
Мокреш, Ломско. Живял е в Лом, София, 
Габрово, Плевен, Кърджали, Велико Тър-
ново, Горна Оряховица, Монтана. Учител 
(1968-1970), журналист в четири вестника 
(1970-1974), след пет уволнения е на сво-
бодна практика (1974-1990). Публикува 
сатира в десетки столични издания, има 
преводи в СССР, Полша, Чехословакия, 
Великобритания, ГФР, САЩ, Франция, 
Израел и други. 

Той е единственият наш автор на ри-
мейки на пионерите на българския кри-
минален роман (1938-1943), 15 от които са 
печатани като подлистници във в. „Трета 
възраст“ през 2009-2016 г. 

Автор на романите „Софийското ку-
че”, „Едно софийско куче в Ню Йорк” и 
„Денят на кучето”. 

Мисли за себе си като за скромен мо-
нах, който броди по света със скъсан чадър 
и държи на максимата, завещана му от 

Мирон Иванов: „Няма власт над оная 
глава, която не иска власт!“ 

 

ТВОРЧЕСКИ ЩРИХ 
 

Гост редактор и автор в списание „Кар-
тини с думи и багри“ от брой 1/2021. 
Той направи списанието по-пъстро и мно-
голико, като пося в него е само частица от 
своята личност, писателски талант и жур-
налистическа жар, но и отвори вратите и 
сетивата ни към творчеството на нови 
автори, даде ни вкуса на нови жанрове. 

На него дължим присъствието в списа-
нието на авторите Мая Цекова, Снежана 
Изворска, Николай Йорданов Николов, 
Калин Симеонов, Борис Рахнев, Веселина 
Кожухарова… 

На него дължим и по-задълбоченото и 
проникновено познание за афоризма, за 
„криминалето“ като жанр и като изживя-
ване, както и различният, критичен и 
нестандартен поглед към историята, фол-
клора и фактите около събития от близ-
кото и далечно минало.  

Този брой на „Картини с думи и баг-
ри“ не е така цялостно, почти натрапчиво 
наситен с личността и творческия отпеча-
тък на Борис Цветанов, защото сме искали 
да го представим „на фокус“ именно сега; 
представяме го сега, защото сега тръгна 
към Вечността. Изгаряйки в последните 
дни от живота си, той освети нашето Днес 
и нашето Утре с поредица от текстове, 
които дълго ще звучат в литературния и 
обществения живот.  

Не може да се изброи и измери неиз-
меримото присъствие на една личност, ко-
ято огрява света около себе си със своя 
собствен пламък. 

И този пламък, сигурна съм, няма да 
угасне. 

Поклон, приятелю! И нека светлината 
на нашата обич те следва в необята… 
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ИВАН СЕЛАНОВСКИ 
 

Още един поет си отиде. И светът 
обедня. Избеляха багрите на думите и 
есента, уморени свирят щурците, а дете-
лините вехнат. 

В нощта на 14 срещу 15 септември заг-
лъхна гласът и на Иван Селановски. 

 

 
 

БИОГРАФИЯ 
 

Иван Димитров, с литературен псев-
доним Селановски, е роден на 01 март 1931 
г. в село Селановци, Врачанско. 

Завършва гимназия, а години по-късно 
и Техникум по дървообработване и вът-
решна архитектура в София. Започва да 
пише стихове като ученик в гимназията. 
Не се отказва от художественото слово 
нито през дългите и тежки 10 години, кои-
то прекарва като политически затворник и 
лагерник, нито през последвалите ги го-
дини, когато работи като трудовак и 
строителен работник по време на тотали-
тарното управление.  

Със свои стихотворения Иван Селанов-
ски участва и в четирите тома на сборник 
„Детелина“, издание на Съюза на писате-
лите земеделци. Негови творби в проза и 
стихове са включени и в четирите тома на 

„Алманах Литературно земеделско знаме“ 
на изд. gabriell-e-lit. 

Автор е на стихосбирката „Дните на 
зората“ (1998), на сборника със стихове и 
проза „Мирен преход“ (2010) и автобиог-
рафичната повест „Спомени от мрака на 
тоталитарната нощ“ (2018). 

Секретар е на Съюза на писателите зе-
меделци от неговото основаване. Редактор 
във в. „Литературно земеделско знаме“ от 
2012 до 2015 г. 

Представен в списание „Картини с ду-
ми и багри“, брой 0/2018 г. с рецензия за 
най-новата му книга. Автор в списанието 
от брой 2/2019 г.  

Неговата поезия и литературна крити-
ка отварят умовете и сетивата на читателя 
и го водят към нови светове. 

Умира на 15 септември 2022 г. в София. 
 

ТВОРЧЕСТВО 
 

НОЩ 
 

Засвирил вятър със вълшебните си струни    
на люта зима песента. 
И вихър леден безпощадно клони брули –  
безкрайно дълга е нощта. 
 

О, нощ свирепа… Нощ на снежните корони!  
Вилнее неспокоен сън. 
А храмът ми свещен с кристалните колони   
оглася сатанински звън! 
 

Пробягват във съня ми сенките зловещи –  
миражи в мразовита нощ. 
Сред мрака маков реят гибелните срещи    
за сетен удар – сетна мощ! 
 

Душата ми потръпва в пазвите студени,     
където няма топлина… 
О, вечно ли душите ще са вледенени?!... 
След мрака идва светлина! 
 

УВЕРЕНОСТ 
 

Аз чакам в утрото да звънне 
камбаната на пролетните дни 
и лъчезарно да се съмне – 
сияние в небесни висини! 
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Но ето, вихър зъл напира, 
изчезва в мен и сетния покой 
и лей се скръбната ми лира –  
бълбукащ ручей в горските усои. 
 

НА ТЕБ, ПАРИЖ 
 

Париж... Париж обагрен с кърви. 
Прокобно кървав химн звучи... 
И златна есен листи рони, 
и хладни есенни лъчи. 
 

О, кобен час!.. Невинни хора... 
Стотици жертви на терора. 
Днес с болка Франция скърби, 
обляна с горестни сълзи! 
 

Скърби светът!.. Скърбят: 
ЗЕМЯ, НЕБЕ... и ШИР! 
И черен креп покри  
„NOTR DAME DE PARIS” 
 

А Сена червеней... 
И слънцето печално гледа, 
природата немей  
„Дали терорът е победа!” 
 

13.11.2015 
 

СПОКОЕН 
 

И моят сетен ден във вечността ще свърши. 
И леден вихър – сетно уморен; 
безщадно клона на живота ми ще скърши  
до дънера, безшумно повален! 
 

Но мойта лира, знам, ще бъде дълговечна. 
И вихри, нивга, няма да сломят! 
Че във нея има жар, любов и скръб човечна, 
че в нея има вяра – дух крилат! 
 

Разголва смело мрака с тайните зловещи, 
където кървав, безпощаден свят; 
бе стегнал хищно във зъбчатите си клещи 
на Нацията най-прекрасния й цвят. 
 

Поезия такава, вярвай, не умира... 
В душата нежна е камбанен звън! 
Звъни, звъни... О, моя неспокойна лира, 
събуждай ти, заспалите, от сън! 
 

Спокоен в дните волни тленно ще изстина, 
оставил свидна рожба – огнен стих! 
И върху гроба ми ще никне ДЕТЕЛИНА, 
че младостта – на нея посветих! 

ГОСТУВА НИ 
 

ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ 
 

ПОЕТЪТ-ПРЕВОДАЧ  
ПРЕДСТАВЯ: ПОРТУГАЛСКИ 

ПОЕТИ И БЪЛГАРИЯ – 3 част  
 

СИДОНИЯ ПОЖАРЛИЕВА 
 

ЖУЗЕ ЖОРЖ ЛЕТРИЯ (1951) 
 

МНОГОЛИК ТАЛАНТ СЪС  

СОБСТВЕН ГЛАС 
 

Искам  да ви запозная с един от най-
талантливите  и трудолюбиви португалс-
ки поети и писатели на средна възраст.  

Както селянинът става сутрин рано с 
мисъл и дейност да изпълни деня си с 
благодатен труд и да доближи хората до 
момента на готовия безценен хляб, така 
този творец не оставя нито секунда от 
времето да изтича напразно. Преди още да 
е започнал неизменния си трудов ден, той 
с вдъхновение и любов, вече в съня си до-
ри е заредил душата и ума си с римите на 
новото стихотворение за възрастни или за 
деца, или е наострил перото си за гневните 
чувства срещу неправдите от ежедневието 
в прозаично творение, или нанася вече на 
листа бълбукащите, оформили се още от 
предния ден заключителни журналисти-
чески мисли за неговата нова визия на 
бъдните явления. Негов девиз е сентенци-
ята на един древен художник : «Nula dies 
sine linea» - Нито ден без черта (който е и 
мой от дълги години). 

Това е напористият, многоликият поет, 
прозаик, детски писател, театрал, журна-
лист, известен общественик...  
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ЖУЗЕ ЖОРЖ ЛЕТРИЯ… 
Роден е в Кашкайш, малко градче в 

околностите на столицата, на океана. За-
вършил е право, история на изкуствата в 
Лисабонския Университет, Международ-
на журналистика и работи като жур-
налист в тази специалност, известно време 
преподава като такъв. Влага таланта си в 
радио-телевизионни програми, в драма-
тургията, но най-вече в поезията, в 
детската литература, малко в прозата за 
възрастни. Изявен е и като преводач. 

В млада възраст се проявява като ком-
позитор и певец, заедно с известния, и в 
България, Жузе Афонсу, певецът на де-
мократичната „Революцията на карам-
филите” (1974 год.). Имаше  близки връзки 
и с композитора Фернанду Лопеш Граса, 
роден в Кашкайш, също познат в Бълга-
рия. Записал е 10 диска с песни, някои от 
тях забранени от цензурата на 50-
годишната диктатура. Ж. Ж. Летрия ком-
позира музика за филми и театрални 
пиеси. През 1998 година излиза негов ан-
тологичен компактдиск. 

Професионално е редактор и издател 
на вестници и списания, работейки десет 
години като  заместник главен редактор 
на големия авторитетен  вестник  „Жур-
нал де Летраш”, „Ж.Л”- Литературен  
вестник (1994-2004). Директор е на „Тем-
пуш Ливреш” – Свободни времена и на 
редица други вестници и списания. Както 
и главен редактор на създаденото от него 
солидно списание, литературно-истори-
ческо, социално и  философско „Бока ду 
Инферну” – Устата на ада. Назовано е на 
местност със същото име в най-западния 
край на Европа, в родния му Кашкайш. 
Отдавна го е мечтаел. Затова набляга на 
темите за земята на дедите му, за нацио-
налното богатство в областта на лите-
ратурата и културата. Сътрудниците са от 
цяла Португалия, дори от чужбина. Така 
то се разпространява и там. 

Едновременно е кореспондент на меж-
дународни издания, член-кореспондент 

на Европейския колеж и Световната лите-
ратурна академия, последователно вице-
президент и президент на няколко фон-
дации. През 1997 година е награден от 
Президента на Републиката с Ордена на 
свободата за активната му гражданска 
позиция и дейност. 

Жузе Жорж Летрия е политическа и 
обществена фигура. Бил е двукратно об-
щински съветник по културата, избран в 
родния си град. Член е на Португалската 
асоциация на писателите, на Португалс-
кото сдружение на авторите,  а от няколко 
години работи в Лисабон като  негов вице-
президент,  сега и президент.  

Литературното му творчество е богато, 
огромно, вероятно много повече от 150 
издадени и неиздадени произведения в 
областта на лириката, най-вече в детско-
юношеската  литература, по-малобройни 
в драматургията, в прозата. Наградите му 
са впечатляващи – почти всяка втора него-
ва книга е наградена, някои дори преди да 
бъдат отпечатани.  

Отначало е бил въодушевен, когато по-
лучавал награди. Сега вече ги приема 
спокойно. „Човек не твори само за награ-
ди”- ми казва той. Но държи на някои от 
тях много, примерно в Португалия от 
Фондацията Гулбенкян, двукратната го-
ляма награда на ПАП – Португалската  
асоциация на писателите, а от между-
народните награди: „Аула де поезия”, 
Барселона, „При плюрал” (множествена 
награда), създадена от Октавио Пас, Мек-
сико и много други.   

Всички те му дават възможност за нови 
познанства в различни страни и издаване 
на книгите му по света. А той пътува дос-
та. Но скъпи времето си. Както ми разказва 
при последната ни среща в Кашкайш, 2001 
година, когато е бил на посещение в САЩ 
за два дни, малко преди събитията от 11 
Септември, го почувствал като „загубено 
време”. Той използва всяка секунда да 
пише, дори „на коляно” при пътуванията 
си. Но с удоволствие си спомня това в Бра-
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зилия, където посещава големите градове 
и се среща с младата публика. Винаги му 
било интересно да отговаря на нейните 
любопитни въпроси, вълнува се от разго-
ворите с младежите. Може би затова пише 
поезия или проза повече за тях, от най-
малките до младите. 

И тъй, дългогодишното ни писмовно 
приятелство трябваше да намери послед-
на среща в посочената по-горе година в 
един топъл и приятен октомврийски ден. 
Беше ми  определил 15 часá в общината, 
където бе работното му място като об-
щински съветник по въпросите на 
културата в родния му град Кашкайш. 
Там отивах за първи път.  

Изпитвах любопитство към тази среща 
с автора на няколко преведени от мен 
книги или които щях да преведа по-късно 
през годините: отделни негови произведе-
ния – приказки или стихове с моя критика 
в антологии, общо 5 книги, както такива в 
печата и по радиото. Носех му за подарък 
екземпляр от луксозната ми двуезична 
осемтомна поредица „Португалска пое-
зия“ - Далечен полет, 2001, като един от 
тримата поети там бе  Ежиту Гонсалвеш, 
португалски автор, силно свързан с Бълга-
рия (За него вече писахме в сп. „Картини с 
думи и багри“, бр.3/2021). А за настоящия 
автор е отделено място в същата поредица 
– в антологията Многозвучност, 2003. 

И тъй,  Жузе  Ж. Летрия е  роден, и жи-
вееше в оня момент, в едно от малките 
градчета, които обкръжават столицата 
Лисабон като светеща вечерна цветна 
огърлица. Тази картина много ми напом-
няше  София и заобикалящите я села, 
които вече са квартали на града ни. Взех 
влака от Кайш ду Судре и за половин час 
бях в Кашкайш, тогава със 160.000 души 
население, сега много повече, според све-
товната тенденция. Имах два-три часа 
свободни до срещата, които ползотворно 
използвах да се насладя на сградите и 
прекрасно поддържаните цветни паркове 
с паметници на писатели и видни личнос-

ти. Дори посетих две изложби - на Пикасо, 
разположена на  три етажа в новопострое-
ния със съдействието на Ж. Ж. Летрия 
Културен център и друга от съвременен 
журналист-фотограф със свидетелства за 
мизерията, в която битуват големи прос-
лойки от населението на редица държави, 
от Португалия, Бразилия... до Индия. 

Приближавайки се до Общината, 
грабнаха очите и душата ми красивите 
„азулежуш”. Това е обичайната за много 
сгради в Португалия незабравима обли-
цовка с керамични плочки на външни и 
вътрешни стени. Наричат се така, защото 
основният им цвят е небесносин. Обикно-
вено върху тях са изобразявани 
исторически и други сцени. 

На вратата на сградата ме посрещна 
сърдечнно Жузе Жорж Летрия, усмихнат, 
с някаква скрита тъга в очите, петдесетго-
дишен, но жизнен, с прошарена коса и 
брада. Запозна ме веднага с любезните си, 
също усмихнати колеги. Разменихме ня-
колко думи с тях, докато ме развеждаха из 
салона и други помещения, със стени, 
също облицовани с красиви „азулежуш”. 
Жузе ме покани в кабинета си. Навсякъде 
книги и разтворени папки. Разбираемо 
разхвърляна широка работна маса.  

Извинявайки се, ми обясни какви неща 
работеше едновременно – довършвал 
детска книжка, редактирал вече написани 
стихотворения за възрастни, подготвяни за 
печат в  сборник, трябвало да предава на 
следния ден бързо статия за вестник и т.н. 
и т.н. А междувременно пишеше доклад за 
заседание на Общинския съвет също за 
утрешния ден. И в това прозираше мно-
гопосочността на неговите занимания.  

Не исках да губя времето му, затова 
веднага нашият разговор се насочи към 
интервюто, което ми бе обещал. И вместо 
за час, разговорът ни продължи съвсем 
приятелски цели два часа. С приповдиг-
нат дух ми говореше за своята поезия, 
посветена на деца и възрастни. Децата 
бяха неговата първа мисъл и най-голяма 
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любов. „Тази поезия е паметта за чистотата 
на детството, за щастливата ми младост, за 
красивите пътувания.” Обичал да се среща 
с тях и разговаря. Много неща научавал 
при тези срещи. Те разширявали неговите 
хоризонти. Задавали му понякога неочак-
вани въпроси – за насилието, за тероризма, 
за религиите и други подобни. С удоволс-
твие , но и с отговорност им обяснявал 
същността на такива явления. 

А вдъхновяващо било да работи чрез 
проекти в културната област за издигане 
на духовното ниво на младежи и възраст-
ни, за развитие на неговото родно градче. 
И мисълта му бързо се влива в оня емоци-
онален поток, готов да залее и разтърси 
душевните пластове на малки деца или на 
омъчнените все още или обнадеждени 
вече сърца  на зрелите португалци и чуж-
денци, четящи неговите творения. 

Голяма част от разговора ни е отразена  
в написаното тук и по-горе . Стана дума и 
за наше общо сътрудничество с български 
вестници и списания, като „Български 
писател” и „Жажда”, органа на СНБП – 
Съюза  на независимите български писа-
тели, чийто член съм. Обеща също да 
пише критика за публикувани с превод 
творби от португалски автори. Той се съг-
ласи, както и с това – реципрочно  да 
участваме в неговото голямо списание 
„Бока ду инферну” по тема, предложена 
от него. Замисля се малко и казва, че се 
извинява предварително, ако поради зае-
тост не може да удържи на обещанието си. 
(А беше канен да посети България. Не 
успя.) 

И наистина стана така. След време, ин-
тервюто ми с него излезе във вестник 
„Български писател”, брой11/20 март 2002, 
както и друг мой материал с превод на 
негови стихотворения в списание „Жаж-
да”, както бях обещала. А той не намери 
време да изпълни дадената дума. 

Същото се повтори и сега през 2022, ко-
гато не ми прати неговите актуализирани 
биографични данни. Нещо, много горещо 

заявено. Заради мълчането му забавих 
настоящата си статия. Само да е здрав! 
Защото ми каза тогава, че е много изморен, 
имаше проблеми с болни близки... 

След дългия ни разговор, Жузе пред-
ложи да ме заведе да видя местността 
„Бока ду Инферну”.  

И наистина, този вдълбан, скалист ма-
лък залив, където вълните се разбиваха с 
гръмовен устрем, човек имаше чувство, че 
се намира действително пред устата на 
ада. Беше страшно и... красиво! 

Важното е, че Жузе Жорж Летрия е го-
лям автор, който чрез словото и музиката в 
него ни пренася в многозвучни простран-
ства на историята и съвременността, както 
и дълбоко в безкрайната човешката ду-
шевност... 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ  
 

ЖУЗЕ ЖОРЖ ЛЕТРИЯ 
 

І. РАЖДАНЕ НА СВЕТЛИНАТА 

10. Que não arrefeça... 
 

Да не намалява в нас  
ни светлината, нито огънят 
и закъснелият глад, 
чрез сянката на умората в очите, 
да не се отказва нивга вкуса на плодовете, 
ни трескавата жажда на устните. 
Така се извършва всичко, любов, 
съобразно това, което се обича, 
че тялото, проснато от опиянение, 
не познава покой, ни уплаха. 
Рисува ме в покоя на керамичната украса 
с моя профил на птица среднощна 
и върху гръдта ми поставя началото 
на празничните кръгове на пръстите,  
татуирайки островите около сърцето. 
Измъкни се, забави се в стиха, 
о, огнен миг на едно откровение! 
И когато се обръщаш, то е винаги 
с едно обещание за тръгване, 
а когато тръгваш, то е винаги  
с предвещание за хаос, с опасение 
в ясната вода на погледа. Остави се  
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на обичта беззащитна, 
                      за избавлене на душата! 

 

(От кн. Capela dos Ócios, p.58 
Параклис за отдих, стр. 20) 

 

II. УДАРИТЕ НА ЖИВОТА 
 

EM LUGAR DOS PASSAROS 

ВМЕСТО ПТИЦИТЕ 
 

Вместо птиците нежни 
виждам гарвани и техните сенки 
скосени в полята, отличната линия 
на хоризонта воден. Освобождавам се  
трудно от връзки и образи, 
които преследват ме тъй безпощадно 
и чувствам солта да ранява очите ми 
с абсолютния бяс на морето, 
и как наоколо набитите колове, 
настръхнали, измъчват ми тялото, 
подобно стрели, изпратени в сърцето 
воюващо, смъртно да бъде ранено. 
 

 (O Fantasma da Obra, 1973-1993, p. 92-93 
Духът на творчеството, стр. 23) 

 

III. ИЗПИТАНИЯ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ 
 

22. Nasci destinado... 
 

Родих се, отдаден на нощно безсъние,  
на изумление, което следва откритието,  
силната болка, която предшества съня.  
Превърнах нощта във мое старание, мое убежище, 
във нея съм горд и съзнателен, 
тъй както посветените само могат да бъдат. 
Не вярвам, че реалността 
някой път негодува срещу мен. 
Аз имам със нея договор нощен, 
сериозно съгласие, налудно разбиране. 
Реалността е мускул опънат, 
който ме притиска и събужда: 
покрива я светлинният прах на звездите. 
Тя е съзвездие и корабокрушение. 
Цялата светлина се губи във нея, 
както мъглата се изпарява на сутринта.  

 

( От кн. Actas da Desordem do Dia, p. 21 
Протоколи от дневното безредие,стр. 31) 

 

IV. ДУШЕВНО РАВНОВЕСИЕ 
 

30.  AS MOEDAS DO SONHO 

МОНЕТИТЕ НА МЕЧТИТЕ 
 

Малката дървена кутия 
пази монетите на мечтите 
с вълна като изображение 
и вечерния зрак за разменна стойност. 
Като нищо ще ви кажа, че те са  
моето припомнено богатство 
срещу приливите на нещастието. 
За месеци изстрадах всичко, 
което човек може да изстрада: 
траур, отчаяние, жажда. 
Детството висеше на косъм,  
радостта ми бе хваната с огнена кука, 
като тези, които използват корабокрушенците 
и моряците на възраст забравена. 
Само един миг трае всеки усет за щастие.  
Зад тези отвесни планини 
се намират пак моята къща и гласът 
на децата, и досадните гости. 
Тази тераса, откроена в лазура, 
в някои мигове превръщам във моя империя. 
Летях във времето, в което се побира полетът           
на птица гмурец, докато целуне водите. 
 

 (От кн. Variantes do Oiro, 60 
Варианти на златото,стр. 39) 

 

VI. ДУШЕВНО ВЪЗДИГАНЕ 
     

55. Meus irmãos... 
 

Мои братя бяха през вековете тези благородници 
от Севиля, от Кордова, от Дамаск, 
тези, които страдаха от бялата страст към дюните 
на това крайбрежие, парещо от слънцето на 
                                                         равноденствията, 
ранено от солената стихия на приливите, тези които 
измерваха висината на небесните тела с лунна педя 
и в мълчаливата страница на изчисленията  
подхвърляха най-разтърсващи и страшни съмнения, 
тези, които носеха в устата неприятния вкус на кръвта 
от власт, еднаква със звездите, изпълнена с починали 
и с безкрайни затвори край морето. 
 

Това е жалка, лицемерна история,  
която ги назоваваше неверници и ги пращаше да 
чупят  
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с железни удари онези „азулежуш”* на техните мечти, 
геометрични и тихи, имитиращи полета на чапли. 
 
* Цветни керамични плочки, изобразяващи истори-
чески и други събития, и пейзажи. 
 

(От кн. O Fantasma da Obra, стр. 68-69 
Духът на творчеството, стр.64) 

         
VII. УМЪДРЯВАНЕ 

 

65.  Por vezez, meus filhos...   
 

Понякога, мои синове, най-добре е за родината 
да бъдем далече от нея, за да можем по-добре 
да я обичаме и мразим, по-добре да бъдем   
                                    забравени от нея,  
отколкото да си я спомняме с желание. Как бих  
могъл да ви обясня това по начин да не ви натъжа, 
нито да ви направя враждебни към земята, която 
ви е дала език и име, и памет, и носталгия?   
Аз бях капитан на кораби, мореплавател сред  
                                                     хиляди звезди 
в нощта на моретата, а сега аз се губя на земята, 
смутен от много любов, която не съумявам да  
                                                                  задържа, 
от желание, което не смея да призная, 
от страх да не се стопи във мен светлината на гласа. 

 

(От кн. O Profeta do Orvalho, стр. 27; Пророкът 
на росата, стр. 74) 
 

VІІІ. ВГЛЪБЯВАНЕ  
 

71. Ó minha patria... 
 

О, родино моя, опиянена от дъха на море, 
как ти прибавяш към моите болки и моята треска 
една друга болка, толкова скрита, интимна, 
която не смея да произнеса, нито да опиша. 
Това е болката да съм тежест на това, което правиш, 
това е мъката да зная, че съм глас на твоя глас, 
макар да те чувствам неспособна да разбереш 
дори една дума от това, което пиша. 
Това е най-голямата трагедия на поета,  
роден с първичната светлина на един век, 
изграден сред конвулсиите на машините. 
Как бих искал да можеше да се облечеш, 
да се украсиш, да ме очароваш 
с цветовете на моя стихотворен възторг! 
Но ти онемяваш и ставаш саркастична, 
когато ме видиш с рибарския плащ,  

изпънат над моя античен бастун, 
да сричам аз римите на моето разочарование, 
което болестта ми превръща във рана летална. 

 

(От кн. Nobre: O Livro da Alma, p. 10;  
Нобре: Книгата на душата,стр. 80) 

 

82 A IDEIA DE CÉU  

НЕБЕСНАТА ИДЕЯ 
 

Озарява ме отдавна все небесната идея, 
тя огромна е като сакрална книга 
и непристойна като полет сляп, 
и неопитомена като предчувствие за безкрая. 
Осветих аз другата си половина, 
произнесох забранените слова, 
които палят пламъка посред мъха 
и възпламеняват кухината на камък издълбан. 
Във превратностите на съдбата 
се пречиства господството на словото, 
докато в неговите звучни алвеоли се изпълни 
тайнството на съвършенството и вечността. 
Обещавам, един ден ще замина с гъските 
към последната родина на заточените от съня, 
пътешественик, когото невярата осакати, 
гост безжалостен, когото самотата 
е осъдила на мъка, прошепвана от заточението. 
Вече век отлага се във книгите ми 
отговорът на въпросите жестоки, тежки, 
а едно хилядолетие ми говорят за други богове. 
Във сплавта на бонза аз затварям 
драмата последна на паметта за древните, 
кодирана сред прах във ръкописите на живото море. 
 

(От кн. Manuscrito do Mar Vivo, p. 58); 
Ръкописът на живото море, стр.91) 

 

П.П. Всички стихотворения са извадени 
от поетичната антология A RODA VIVA – 
Живото колело, автор Жузе Жорж Летрия, 
превод Сидония Пожарлиева, ИК „Славяни”, 
2008. 

 

Подбор: Сидония Пожарлиева 
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ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТИ 
 

ЗАВРЪЩАНЕТО Е ЗАНИМАНИЕ 
САМОТНО  

 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

Болят минутите нахалост пропилени, 
но ако някога почувствам, че си спряло 
и всичко като в сън замре край мене 
аз сам ще се превърна във махало! 
 

Николай Николов 
 

ЗАНИМАНИЯТА НА НИКОЛАЙ Й. 
НИКОЛОВ 
 

Познавам го отскоро, но за мен вече е 
чест. Николай Йорданов Николов от село 
Горски горен Тръмбеш, Горнооряховско. 

Трябваше ми книга, а бях на такова 
място, че не можех да контактувам с биб-
лиотека. Обясних му, казах му да не бърза, 
да не се притеснява, когато може в близки 
дни... 

Беше понеделник вечер. Във вторник, в 
11 часа, дойде при мен с книгата. 

Стана ми ясно защо прякорът му е  Ха-
лата. А прякорът е народен паспорт. Без-
срочен. По-точно, той бил Малката Хала, 
за разлика от баща му, Голямата Хала.  

За него и досега се разказва в Горски 
горен Тръмбеш, че ако го видиш в центъ-
ра, след две минути вече е в стопанския 
двор. Неща, вършени в други села от ня-
коя „великолепна седморка“, той ги вър-
шел сам.  

Не зная дали дъщеря му, сценаристка-
та на култовото предаване „Стани богат“ 
Ваня Николова е като баща си и дядо си, 
но мисля, че е наследила енергията им.  

Николай е антипод на мъдростта „Бър-
за работа – срам за майстора“. Отличавал 
се е с прецизност и когато е бил в система-
та на енергетиката, и в Стройкомплект –
Горна Оряховица, и като управител на 
Обредния дом... 

И във всичко е проявявал не само про-
фесионализъм, но и творчество. 

Ето какво казва за него Борис Рахнев, 
приятел от десетилетия: 

 

„Много е контактен. 
Същевременно балансиран. Към това, кое-

то върши, нито може нещо да се отнеме, нито 
да се прибави... Лъчезарен човек, винаги душа на 
компанията, в онова време в което хората 
бяха по-добри, когато го нямаше вируса на 
отчуждението... 

Отзивчив, принципен, винаги разбиращ 
болката на други... 

Миналата година дъщеря му го изненада, 
като събра негови стихотворения от младите 
му години и оформи малка книжка. 

Четох с удоволствие. 
Не бяха изгубили нищо от годините.“ 
 

Дъщеря му, Ваня Николова: 
 

„Едни честни и топли стихотворения, 
разказващи истории. А няма нищо по-трудно 
да разкажеш с малко думи големи истории. 

Изгубили сме един поет. 
Защото когато ги е писал, декламирал е и 

взривявал стаята с масата, отрупана с бу-
тилки, чаши и пепелници...“ 

 

Благодарение на Ваня, поетът се завър-
на.  

Тих и скромен. 
Като всяко истинско завръщане. 
А завръщането е занимание самотно. 

 
ЗАВРЪЩАНЕ 

 
Един път в годината само, 
всяка година все тъй се завръщам – 
виновен и слаб, и възбуден... 
Помагат прощално клони и греят градини 
край пътя, нагазил сред дъхава мента и бурен. 
Прощават ми хора и птици... А пътя ми стръмен  
стремително тръгва нагоре – към привечер синя,  
където сред шепот на менци и звън калдъръмен 
ще чуя пак думите мамини: Чаках те, сине! 
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НА ВРЕМЕТО 
 

Болят минутите нахалост пропилени, 
но ако някога почувствам, че си спряло 
и всичко като в сън замре край мене 
аз сам ще се превърна във махало ! 
И вик ще бъда, удар и тревога 
и ще горя сред пулса ти на клада, 
щастлив от болката, че още мога 
в размаха ти да дишам и да страдам... 
И когато в мене нещо секне, 
преди да е завинаги замряло, 
с последния си удар ще отекна - 
едно ненужно никому махало. 

 

 
 

СЕЛО 
 

Понякога сънувам пресни сенокоси, 
понякога се връщам пак на село 
по прашните дълбоки коловози 
като бразди по изморено чело. 
Аз знам, че всичко се променя 
и дядо ми го няма на хармана 
и мама да се наведе над мене, 
заспал на бащиното рамо... 
И скрити са във шарения скрин  
забравените бабини икони... 
Защо се мъчим днес да ги сменим  
с една единствена саксия на балкона? 
 

Из. „Завръщане“,  автор Николай Николов, изд. 
Абагар, В. Търново, 2021 г. 
 

Представяне и подбор на стихотворенията:  
Борис Цветанов 

ДРАСКОТИНАТА ЖИВОТ 
 

ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ 
 
Докосват се началото и краят… 

Иванка Павлова 
 

Човешкият живот е едно странно със-
тезание – или участваш в него, или оста-
ваш наблюдател. Именно този наш чо-
вешки живот, в който нито черното 
винаги е черно, нито бялото винаги е бяло 
се случва в неизбежната си последовател-
ност и безпорядъчност. Той се крие някъде 
в нашето усещане за собственото ни съ-
ществуване и това какво ни е необходимо, 
за да го съпреживеем по един достатъчно 
добър начин. И се изисква смелост, сила и 
достатъчно търпение, за да се случи всич-
ко това. 

Късно открих подредените и добри 
думи на Иванка Павлова и то покрай едно 
нейно проглеждане към творчеството на 
Николай Христозов и Атанас Далчев. 

 

Аз срещнах светли умове 
при плахите си първи стъпки – 
човеци, а не богове: 
и талантливи, и достъпни, 
способни да те насърчат 
и да те окрилят за полет, 
защото думите горчат, 
дори изречени неволно, 
ако осъждат, като мраз 
те кълна творчески убиват. 
Понякога упреквах аз 
съдбата си несправедливо. 
Каква душевна слепота! 
 

(Из „Проглеждане“, Иванка Павлова) 
 

„Когато възникват за първи път в един 
самобитен ум, мислите и образите са ви-
наги прости. Те се усложняват и замъг-
ляват по-късно у подражателите.“ – пише 
Атанас Далчев. Може да го наречем съв-
ременник, може да го чувстваме близък 
или далечен, но едва ли има някой, който 
може да си позволи лесно да отрече него-
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вата прозорливост, искреност и много 
сила, която се е стаила по един странен 
начин в думите, написани от него. В мере-
на или немерена реч, те, думите, са част от 
неговата същност и сила, която за пореден 
и не за последен път ние българите оценя-
ваме и съпреживяваме дълги години, след 
като тленното му тяло вече не е сред нас. 
Очевидно отличителна нашенска черта, за 
която не е необходимо да се търсят много 
потвърждения – нито в близката, нито в 
по-далечна ни история. Обичаме да заб-
луждаваме своята същност, усещане и 
себелюбие, че някак си всичко започва и 
свършва с нас Преди година време писах 
тези думи за Атанас Далчав, а тя – Иванка 
Павлова – простичко и по свой начин го е 
казала: „А съм била благословена да мина 
боса през калта, оставайки ненаранена“. 

Когато годините в един човешки живот 
прииждат с по-голяма бързина и неохотно 
идва това време за равносметка – дали това 
ще се нарече докосване на началото и 
края, не е толкова важно. Далеч по-важно е 
това докосване да носи смисъла и очаро-
ванието на преживяното и достатъчно 
сила, за да сътвори изрисувана със собст-
вен почерк драскотина в тази не съвсем 
искрена реалност. 

 

Понякога албума стар разгръщам. 
На снимка съм с протегнати ръце 
към храст с малини – едри, зрели, нежни, 
пред чужда, но под наем взета къща, 
с изпълнено с доверие сърце - 
без спомени, без страх и без копнежи. 
Сега съм в свой двор и бера малини, 
а шепата ми, пълна с плодове, 
ме връща пак на детството ми в рая, 
богата – подир толкова години - 
на спомени, копнежи, страхове. 
Докосват се началото и краят… 
 

(Из „Докосват се началото и краят“, Иванка 
Павлова) 

 

Учудвам се на това оптимистично раз-
двоение, което Иванка Павлова събира в 
себе си и в своите думи, за да търси и на-

мира в това, което се случва около нея, и 
прозрение, и мъничко тъга, но в най-
голяма степен – някаква своя измислена 
или полуреална добра действителност. 
Нещата се случват независимо, че вече 
времето не бърза и че не пришпорва дел-
ника със своята жизненост, но дава своя 
повик за надежда без житейски драми и 
без вайкане, и без боязън. Странно усеща-
не за спокойствие и нищо, че говори за 
раздвоение – то със сигурност не е част от 
нейната същност, пък и защо трябва да го 
търсим, за да вгорчава радостта ни. 

 

Огромната ни стара круша 
над мене шатра е простряла. 
Чирикане на птички слушам 
и сякаш времето е спряло. 
Не бързам. Нищо неотложно 
не ме пришпорва. Съзерцавам: 
гъмжат творенията божи 
върху тревата-одеяло. 
И ако звънне стих в ума ми, 
с надежда той ще е белязан: 
без намек за житейски драми, 
без вайкане и без боязън. 
 

(Из „Оптимистично“, Иванка Павлова) 
 

Живях на този свят прекрасен, 
населен с непрекрасни хора. 
Войнолюбиви, алчни, властни, 
негодни за любов и сговор, 
със стръв за кокала се борят. 
Това вгорчава радостта ми 
от всеки дòсег с красотата. 
Понякога си мисля: няма 
да пожелая да ме прати 
отново Господ на земята, 
ако случайно ме попита. 
А друг път точно към човека 
изпитвам толкова възхита, 
че искам да живея вечно 
на този свят, макар обречен. 
 

Из „Раздвоение“, Иванка Павлова 
 

Измеримото търсене в този човешки 
живот без да си търсил усещането на със-
тезател, а си казал и изрекъл толкова думи, 
които намират поглед, очакване или своя-
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та среща. Дали в живота има случайни 
неща е трудно да се каже, но със сигурност 
случайни срещи на случайни хора не се 
случват. Такава една бе тази среща – уж 
случайна, а тя се оказа съвсем не такава. 
Дали ще бъде под някоя стара круша или 
на тревата, това може би е само щрих към 
очакването тя да се случи. И те неминуе-
мо, тези срещи, се случват. Но най-
прекрасно си остава тяхното очакване. 
Разбирането за съпреживяване или лич-
ното усещане за един съмишленик е 
простичък отговор на много сложни въп-
роси – зададени или незададени.  

А то, времето, отново и отново ще при-
ижда така очаквано или неочаквано, ще 
ни подлага на своите приятности или 
неприятности, ще търси и намира в себе 
си или у нас това, което е необходимо, но 
ще оставя следа. Добре е ние да търсим 
оставените следи, да ги откриваме и ако 
може да ги преоткриваме, за да можем да 
съхраним за себе си и околните смисъла, 
мъдростта и бъдещото оптимистично 
раздвоение. 

 

Случайните метафори ме плашат. 
Стихът ми се стреми към простота. 
Горчилката е лек. Изпивам чаша 
и продължавам. Властва есента 
край мене, но и в мене. Неизбежност. 
Като че с пъстроцветната дъга 
художник влюбен акварели нежни 
рисува. И струи от тях тъга. 
Но мисълта ми върхове и бездни 
преброжда, а духът ми несмирен 
открива родство с висините звездни 
и прави плодотворен моя ден. 
Сънят краде богатството ми - време. 
Пробуждам се. Прозвънва стих и аз 
решавам нищо да не ми отнеме 
прошепнатото от мига без глас. 
Записва радостно и вдъхновено 
на белия лист моята ръка 
стихотворението – част от мене 
навярно ще се съхрани така. 
 

Из „Есенна рапсодия“, Иванка Павлова 
 

проф. д. н. Венелин Терзиев 

ГАРИТЕ НА НАШИЯ ЖИВОТ 
 
ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ 
 

Препускаме по криволиците на пътя, 
които очертават нашия живот, и очаквано 
или неочаквано за самите нас се натъкваме 
на малките междинни гари. Поспираме за 
малко, уж да поемем дъх, но често вместо с 
чист въздух, гърдите ни се изпълват с те-
жък дим, по-лош и от цигарения. Затискат 
ни задушливи мисли и пари и, щем не 
щем, се замисляме за онази останала някъ-
де напред в живота ни начална гара, или 
може би за неизвестно къде намиращата се 
крайна такава.  

И се вслушваме в света около нас, за да 
дочуем свистенето от летящите колела на 
бързия влак.  

Пустият му бърз влак, на който толкова 
искахме да се качим… Все спира на непод-
ходящото мрачно място. Ах, тези малки 
междинни гари – как не намерихме време 
и сили да ги почистим от полепналата по 
стените и дори във въздуха мръсотия и да 
не допускаме тя да ни задушава, заглуша-
ва и залива. 

И този претъпкан и пълен с хора влак. 
Не трябваше ли вече да сме пристигнали 
на онази прекрасна, голяма и чиста гара? 
Защо ли тя все така не се показва пред нас? 
Или пък очакващите там посрещачи са 
изгубили вече търпение и са си тръгнали? 
Дали релсите са се поизхабили или пък 
локомотивът е поостарял – съвсем не е 
ясно. Но ние все така пътуваме незнайно 
накъде. Затова си казваме често: „Какво 
пък, ще чакаме и ще стигнем своята гара – 
малка или голяма, но нашата си.  

А тя винаги се оказа междинна, защото 
пътуването ни никога не спира. 

 

На някаква междинна гара 
по скътаните лудници в очите ти 
по пустите им притъмнели паркове 
разбирам колко си сама и беззащитна 
ръкавът ти съдран и мръсен 
е твойто бяло знаме всъщност 
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страдание си и надежда 
но тръгвам за да хвана влака 
а ти опитай пак и пак 
предавай се при всеки ешелон 
едва ли в някой позамръзнал ден 
ще слезе пътник без билет и срок 
и парковете ще познаеш във очите му 
но знаеш ли? 
перон! 

„На някаква междинна гара“, Тони Теллалов 
 

Животът иска своето време и прост-
ранство и търси спокойствие. А дали ние 
хората го намираме или не е достатъчно 
сложен въпрос, който има още по-сложни 
отговори. 

Случайни срещи със случайни хора не 
се случват. Вярвам, че и срещата ми с пое-
зията на Тони Теллалов със сигурност не е 
била случайна. Породена от неспирния 
копнеж към движението и търсенето на 
своята си гара. Породена от разговор пок-
рай една добра фотография на неизвестен 
автор. Фотография, която ни изпраща 
някъде в пространството и времето и ни 
кара по особен начин да търсим път. На-
вярно за да докажем сами на себе си 
правотата на онзи смеещ се на света гени-
ален физик и босоног цигулар, който 
твърди, че „Реалността е само илюзия, 
макар и много постоянна“ (А. Айнщайн). 

хиляди години  
едни и същи бунтове 
една и съща смърт  
и предателства еднакви 
кой твърди  
че няма ред във този свят 
всичко влиза в каталози 
само папките набъбват 
и множат религии. 
Из стихосбирката „Аритмия в три октави“, Тони 

Теллалов 
 

И тогава, след тези хиляди години, на-
вярно идва гарата. Тя ще е оная, която 
човек сам си отрежда или пък е търсил и се 
е надявал, че ще да му се „падне“ нещо 
хубаво и чисто… 

Преди години си мислих за пътуването 
в бързия влак и за малките гари, които се 

оказаха междинни. И че в това няма нищо 
лошо. Все си мислих, че малките гари са 
нещо романтично или поне различно – 
като спомен от детството или копнеж по 
едно различно бъдеще. Уви, малките гари 
се оказаха изпълнени с онази човешка 
мръсотия и низост, че май умишлено по-
често трябва да ги пропускаме.  

 

нощем улиците успоредно тичат – 
глутница щастливи вълци 
някои се вперват във звездите 
други свиват към шума на влака 
където вятърът ги ваксинира с пустота 
мъничко преди да пукне утро 
можем всички да заспим  
в една прохладна лека ведрина 
да диша то останалото в нас 
което сутрин впива се в деня 
и улиците заразява с хора. 
 

Из стихосбирката „Аритмия в три октави“, Тони 
Теллалов 

 

Препускаме през нашия път безобраз-
но лутащи се и понякога безразсъдни, но 
точно това е той – избран, начертан, изме-
нян или сътворен. Казват, че пътища мно-
го, а той за нас е само един – някак особено 
различен и очертал браздички върху ръ-
цете ни или пък побелял в косите ни, но 
останал все наш по един особен и разли-
чен начин. 

 

Спомените винаги бледнеят 
задъхани без вятър знамена - 
веднъж откъснати от корен 
не могат дълго да ни следват, 
губят своята конкретност, 
могат да са тук и тук, и там, 
в онази пареща с гореща прах алея, 
във пазвата на някоя река, 
във този или онзи град, 
във твоя или в друг живот, 
до някой ден, когато  
страшно и внезапно 
в степите на прашния долап, 
срещнем кален и ранен 
един оловен, еднокрак войник. 
 

Из стихосбирката „Аритмия в три октави“, Тони 
Теллалов 
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Безкрайното ни лутане в този път на 
неизбежна промяна ни кара да се загубим 
и да не можем да открием вярната и пра-
вилната посока, а още повече истинските 
ни водачи в това безобразие от безличие и 
безтегловност на отношения и чувства: 

 

Лутане към своя край 
лутане към своето начало 
това не е заглавие 
а дявол 

 

вървя през прашното поле 
по празното му голо теме 
и вятърът се вихри свири 
на хиляди повехнали конци  
в избелена брада на старец 
поглед вкоренил в земята 
с пети нацепени и пълни с почва 
и тъкмо да подмина казва 
с шепота на хиляди творци 
 

върви в гората синко 
самотните се бесят там 
такава е традицията тук 
а ако не достигнат сили 
просто се напиват здраво 
по нещо дават и на мен 
такава е традицията тук 
 

но аз не зная как да търся 
има ли традицията пръсти 
подскача скита или дращи - 
какви следи оставя тя 
и тръгвам бавно към гората 
защото там е някъде по път 
защото там е някъде в гората 
защото там е просто там  
където 
можеш да поставиш точка 
на мястото където си 
 

Периодично търсим или се надяваме 
на промяна, поне това показва близката и 
по-далечната ни история. И без да търсим 
закономерност или цикличност, то ние 
целенасочено се стремим да променяме 
живота си към по-добър или по-поносим 
за нас и нашето усещане за това. И днес 
отново търсим промяна, търсим я настой-
чиво и бързо.  

„Когато отричаме историята, тя отрича 
нас. Когато притежаваме историята, може 
да напишем смел нов край.“ казва Брене 
Браун и може би има известна и непрос-
тима точност, без дори да е научен 
постулат или трактовка. Много по-малко и 
съвсем не често поглеждаме в онова обоз-
римо минало, на което сме свидетели, в 
което сме участници или просто наблюда-
тели. То оказва онази наша българска 
упоритост всичко да се случва веднага и 
сега, без да търси отговор на твърде важни 
и основни въпроси – какво ни носи това 
или по-простичко казано – какво следва 
след това. 

Безспорно „Прогресът е невъзможен 
без промяна и тези, които не могат да 
променят мислите си, не могат да проме-
нят нищо.“ казва Джордж Бърнард Шоу. 
Склонни сме да се съгласим с него, защото 
движението в обратна посока или назад е 
възможно, но почти никога не носи добри 
резултати. И сега, като че ли повече и от 
преди, сме призвани да помислим как и по 
какъв начин да търсим и намираме про-
мяната. Хората са по улиците, скандират, 
хулят, ругаят, а някои дори се забавляват. 
По-голямата част от тях успяват да фор-
мулират доста общи и клиширани 
искания, които родните първенци упот-
ребяват често с повод или без повод. Но 
по-важният въпрос тук е – как ще се случи 
всичко това и дали изобщо ще се случи.  

Без да обвързваме нашето мислене в та-
зи посока с настоящото политическо 
говорене, което не е особено приятно за 
ухото дори за непридирчивия слушател 
(защото то, говоренето, трябва да води към 
същностна промяна, а не към поредната 
говорилня), трябва да кажем, че повече се 
лутаме, отколкото да намираме правил-
ния изход, който толкова ни е необходим. 

Най-смелото решение в този период на 
поредна неизбежност на бъдеща промяна 
е да търсим онези, които са събрали доста-
тъчно мъдрост и достатъчно смелост да 
свършат тази трудна и нелека задача, коя-
то дори ще ги омърси и очерни. Този път 
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повторенията на грешките са толкова 
немислими, че периферното ни съзнание 
ги усеща толкова силно и натрапчиво и се 
опитва да предположи, че това няма да се 
случи. 

„Интелигентността е способността да 
се адаптирате към промяната.“, казва Сти-
вън Хокинг. Сега ще се опитаме да 
потърсим тази възможност. Дали сме под-
готвени или не е трудно да се отговори 
еднозначно. Партии, лоялност, избирате-
ли, които трябва да гласуват. Дори 
кабинетни игри, машинации и ред други 
неща са препятствия на този тъй логичен 
и добър процес. Добре е да мислим и да се 
готвим за това. Очевидно мъдрите ни хора 
няма да се натиснат да бъдат истински 
водачи. Но трябва ли за пореден път всич-
ки ние да ги молим, та дори и да ги бутаме 
да тръгнат напред, защото в смисъла на 
човешкото ни безсмислие сме готови от-
ново да пропуснем тази възможност. 

И май едни от малкото които имат по-
зиция и предлагат път отново са поетите. 
Как не ми се иска Тони Теллалов да не е 
прав. Защото случващото се около нас се 
оказа за пореден път „нищо ново“. 

 

„Животът прилича на зъб” 
Борис Виан 

 

сърцата ни 
са дъвки на живота 
гимнастика  
за зъбите на хидра 
когато сладкото 
се свърши 
просто ги изплюва 
 

сърцата си 
отглеждаме внимателно 
щастието гарантира 
качествен продукт 
 

щастливите пулсират 
устремено 
 

Из „Нищо ново“, Тони Теллалов 
 

проф. д. н. Венелин Терзиев 

ЛИТЕРАТУРАТА  
КАТО ДОКУМЕНТ 
 

в книгата „Бабин Яр“4 от Анатолий Кузнецов 
 

ВАЛЕНТИНА ЩАЙН 
 

Гласовете на Бабин Яр са част от гласо-
вете на украинската литература, която за 
разлика от останалата международна об-
щност се явява част, не от херметическа 
затворена култура, а от култура, която 
включва украинци, руснаци, поляци, фи-
ни и германци.  

Гласовете на Бабин Яр са като камбана 
и последно повикване за вечерна молитва. 
Тази молитва трябва да е чиста и ясна, 
освободена от митологията на заслужава-
щия своето наказание жид, „държащ клю-
човете на църквата“. Александър Петро-
вич Довженко на събрание на Съюза на 
писателите, който заявява, че „евреите са 
отровили украинската култура… те вина-
ги ще ни мразят, те се стремят да пълзят 
навсякъде и да превземат всичко“ е един 
от гласовете, които документират натруп-
ващия се от векове антисемитизъм в еже-
дневието на украинеца и това няма как и 
защо да се поправя, защото остава истори-
чески документ, също както и свиде-
телствата за противоположната историче-
ска и културна действителност, в която 
евреите стават неразривна част от украин-
ския народ, в дейностите на дейците на 
културата и в самата литература. 

Как украинските писатели осветлиха 
Холкоста? Като реакция на злото идващо 
отвън или вътре сред тях?  

                                                                    
4 Книгата може да се прочете тук: 
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.ph

p?tid=8409&fbclid=IwAR2xn9e77lqOAHiRWwm
DIN9bUA9I1k45wyYok7WJPAK4pUepHZ9MNQ
D3GXo 
 

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8409&fbclid=IwAR2xn9e77lqOAHiRWwmDIN9bUA9I1k45wyYok7WJPAK4pUepHZ9MNQD3GXo
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8409&fbclid=IwAR2xn9e77lqOAHiRWwmDIN9bUA9I1k45wyYok7WJPAK4pUepHZ9MNQD3GXo
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8409&fbclid=IwAR2xn9e77lqOAHiRWwmDIN9bUA9I1k45wyYok7WJPAK4pUepHZ9MNQD3GXo
https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8409&fbclid=IwAR2xn9e77lqOAHiRWwmDIN9bUA9I1k45wyYok7WJPAK4pUepHZ9MNQD3GXo
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Властите не приветстват акцента върху 
еврейската трагедия. Едва през 1943 г., Ми-
кола Бажан отдаде почит на спомена за 
Бабин Яр – осемнадесет години преди Ев-
гений Евтушенко. Докия Хумена, която 
описва упадъка на украинския живот и 
култура през 20-те и 30-те години на 20 век 
и е смълчана от порицанията на Съветс-
кия режим, започва да води свой собствен 
дневник през годините на окупацията. В 
него засяга темите за конформизма, вина-
та на мълчаливите свидетели, липсата на 
гласове. Дневникът излиза като роман в 
началото на 50-те години. Това беше пър-
вият опит за осмисляне на Холокоста и 
украинско-еврейските отношения.  

Анатолий Кузнецов написва „Бабин 
Яр“ десет години по-късно. Но книгата, 
публикувана на запад е забравена скоро, а 
в Украйна остава практически неизвестна. 
Дори в онлайн украинската библиотека, 
„Бабин Яр“ е публикувана в раздела на 
чуждестранната литература. Кузнецов 
няма друго такова значимо произведение, 
като „Бабин Яр“. Две улици в Украйна 
получават неговото име, а пишещата му 
машина „Москва“, с която е събирал спо-
мените за холокоста в Украйна се намира 
днес в Музей на историята на Украйна 
през Втората световна война. Въпреки 
това, съвременните украински писатели 
не са готови да обсъждат трагичните стра-
ници от своята история, а украинското 
участие в холокоста е замъглено с идилич-
ни съвременни творби.  

Причината е в психологическата пред-
става за света – черно/бял. Героят не може 
да бъде предател, жертвата – съучастник. 

Това е труден литературен формат и 
единствено литературата, която освен та-
кава се явява и документ за палитрата от 
емоции, характери и събития, може и се 
осмелява да хвърли светлина върху реал-
ността, такава каквато е била, е или може 
да бъде. 

Писателят като документалист 
 

Интересен е фактът, че началото на то-
зи документ в литературната между-
народна библиотека е започнат като за-
писките на едно дете, станало пряк сви-
детел на събитията в Бабин Яр.  

Като дете, Анатолий Кузнецов живее с 
майка си, учителка, дядо и баба в покрай-
нините на Киев, в квартал Куреневка. 
Баща му, бивш войник от Червената ар-
мия и съветски инженер, напуска семей-
ството си и заминава за Нижни Новгород. 
През двете години на германската окупа-
ция на Киев, А. Кузнецов става свидетел на 
събитията, случващи се в града. Тайно 
води дневник. Впоследствие тези бележки 
стават основата на романа „Бабин Яр“. 

Подписът на документалиста е поста-
вен в самото начало: „Все в этой книге – 
правда.“ (Всичко в тази книга е истина). 
Това първо изречение е като че ли кривото 
огледало на въпрос, който читател задава 
на Олга Токарчук: „Наистина ли това, 
което сте написала, е истина?“ Тя правил-
но констатира, че животът се създава от 
събитията, но те се превръщат в преживя-
ване едва когато има опит за разбирането 
им, когато им се предава смисъл. В такъв 
случай можем да предположим, че четив-
ността на многопластовата литература, ка-
то фантастиката на Айзък Азимов или 
фентъзи формати като „Хрониките на 
Нарния“ се четат и възприемат много по-
лесно от документалната литература, в 
която всичко „е истина“. 

Недееспособността на езика на доку-
менталната литература да обхване несъ-
преживяващите и несподелящите описа-
ната действителност, обаче не е дефект, а 
условие за съществуване на другия, външ-
ния. Не само езикът, но и другата личност, 
другата култура се сблъскват с двете нива 
на обективност, за които пише Лотман в 
своите трудове за семиосферата – светът, 
който принадлежи на езика, претендиращ 
за обективност и света отвъд езика.  
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Светът, който принадлежи на езика на 

истината 
 

Бележките на едно дете, спомените му 
за глада, убийствата, предателствата не мо-
гат да стигнат до читателя в първоначал-
ния си вид. Те трябва да узреят, може би 
дори да загният и свидетелят Анатолий 
Кузнецов да ни ги поднесе без украса, без 
романтиката на детството или без пълното 
му отчаяние. Писателят не прави това. 
Светът в „Бабин Яр“ се оказва не скучна 
документалистика, а свидетелство вместо 
паметник.  

Веднъж авторът отива до Бабин Яр със 
своя приятел, поета Евтушенко и му раз-
казва части от своята история, още преди 
тя да е написана. Разказва му за отнесените 
кости от ручея и за борбата на това място 
да се постави паметник. Слага този памет-
ник точно там, над рова, със самата си 
история, а поетът до него възкликва тихо 
„Над Бабьим Яром памятника нет...“ Това 
по-късно става и първият стих от прочуто-
то стихотворение на Евтушенко за Бабин 
Яр. В преводните издания на романа–
документ на А. Кузнецов, редакторите 
често слагат именно това стихотворение 
вместо въведение. 

Ръкописът тръгва по своя път и преми-
нава през властите, стига до Централния 
комитет на КПСС, като от него остават 
непрочетени няколко глави и е решено – 
ще бъде отпечатан в Съветския съюз като 
опровержение на поемата за Бабин Яр на 
Евтушенко, която по онова време вече е 
предизвикала голям шум. За целта, рома-
нът трябва да бъде разкостен, безмилостно 
осакатен и откъснат от истината, в ЦК не 
се интересуват от нея. Културата към коя-
то принадлежи писателят е същата като 
тая, към която се причисляват и редакто-
рите, и властите, но тя отказва да прочете, 
да разтълкува, да съпреживее и да предаде 
смисъл на случилото се. Истината е отре-
чена. 

Светът отвъд езика 
 

Анатолий Кузнецов издава съкратена-
та версия на романа си „Бабин Яр“ в сп. 
„Младеж” (бр. 8-10, 1966 г.), а година по-
късно и в издателство „Млада гвардия”. 
Последва го един твърде песимистичен 
роман за загубата на надеждата и три го-
дини по-късно влиза в редколегията на 
същото това списание. Същата година 
заминава за творческа командировка в 
Лондон и няколко дни по-късно, през 
юли, обявява своя отказ да се завърне в 
СССР. Като политически бежанец прави 
сензационното признание, че за да му бъ-
де позволено да пътува е трябвало да се 
съгласи да работи известно време като 
агент на КГБ и да доносничи за познати 
писатели, включително и за Евгений Евту-
шенко. След още три години публикува 
пълния текст на „Бабин Яр“ в свободното 
руско издателство „Посев“, създадено в 
Германия от руски емигранти от Народ-
но-трудовия съюз и публикуващо книги 
на руски език, както и списанията „Посев“ 
и „Грани“.  

Езикът на „Бабин Яр“ е като музика, 
съставен от звуци и паузи. Трагедията, 
описана в романа е пауза, знак за отмерено 
мълчание. Авторът не е разделил произ-
ведението си на отделни части, нито пък 
трагичните събития са едно цяло от пър-
вата до последната страница. Те имат 
точно едно тихо място или повече, но са 
част от цялата история. Трагедията и ра-
достта не могат да съществуват отделно и 
изолирано, между тях има само пауза, 
място, в което не можеш да кажеш нищо 
или си казал всичко и изчакваш завръща-
нето на звука.  

Семиотичният смисъл на текста гледа 
към миналото, мислейки за бъдещето. 
Безнадеждността за бъдещето в тези паузи 
е голяма, защото виждаме и разбираме 
прекалено много за миналото.  

Това е дамгата на кризиса – желанието 
на читателя да се идентифицира и ситуи-
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ра в историята се превръща в нежелание, 
заради твърде големия му реалитет. Липс-
ват притчите, фантазните елементи, да-
ването на напразна надежда или очаква-
нето на героичен край.  

Преводът на непреводимото, както 
смята семиотикът Лотман носи информа-
ция с голяма ценност, защото външните за 
нас факти, изнесени в романа трябва да се 
преведат на езика на нашето собствено 
съзнание. И когато текстът на Кузнецов 
бъде възприет от личното ни съзнание и в 
културата ни, този досег трябва да произ-
веде взрив. Такъв не се случва. Съзнанието 
на читателя отказва да съпреживее ужаса, 
защото знае, че „Всичко в тази книга е 
истина.“ 

 

Литературата като документ 
 

Най-страшното на книгата не е липса-
та на желание за нейния прочит, а това, че 
събитията, героите, описани в нея са пред-
сказуеми. Почти като ритуал, цикличното 
повторение на поведение или мисъл могат 
да се разчетат извън текста, в нашето съв-
ремие на 21 век. Героите са различни и 
въпреки това си приличат. Съзнанието, 
отказало да направи прочит на историята 
е обречено да я повтаря. Защото това, кое-
то се е случило вчера с евреина, днес може 
да застигне украинеца или руснака. И 
всеки един „нечитател“. Кузнецов описва 
времето и пространството преди паузата: 
„И ако имаше нещо на света, което тогава ни 
интересуваше най-малко, то това бяха въпро-
сите за нашия произход и националност. 
Всички ние се учехме в украинското училище. 
Нашият роден език беше украински. Едва по-
късно разбрах кой кой е и че сме хибриди: полу-
поляк, полуевреин и полуукраинец.“ 

Писателят признава това, което днес се 
отрича, а в текста на книгата се отрича на 
по-късен етап, когато съзнанието на геро-
ите е разделено и те се самоопределят 
единствено като украинци – полякът, за да 
се впише, евреинът, за да се избави от 

предначертаното зло. В книгата те са раз-
лични, със своя пищна характеристика, но 
споделят един общ живот и език. Пред 
голяма опасност, всеки един от тях отрича 
другия, включително и своите близки. 
Бащата оставя своето украинско семейст-
во, заради възможността за по-добър 
живот, старият украинец е готов да приз-
нае ненужността от съседското еврейско 
дете, приятел на внук му, защото нали 
заради всички жидове страдат украинци-
те. Самият автор признава и собствената 
си слабост, отблъскването на приятел от 
детството, който ве-че няма да гладува 
като него и ще посещава престижно учи-
лище. Друго е да делят обща нищета. 

Градацията расте с неочакваните въп-
роси и нечаканото бъдеще.  

Защото е трябвало да бъде друго, да се 
отличава от миналото или поне от насто-
ящето. А то се оказва с неразличими кон-
тури: „И тогава стана тихо - онази тишина, 
която изглежда по-страшна от всяка стрелба. 
И не се знаеше къде сме: още при Сталин, вече 
при Хитлер или в тясна ивица по средата?“. 

Единият идол е заменен с друг и това е 
документирано само с две изречения.  

Окупацията на немската държава не 
отменя нито подтисничеството, нито бед-
ността, но създава нови врагове и то с де-
крети. До вчера сте играли по улиците с 
Шурка Маца, за когото и през ум не ти е 
минало, че го наричат така по името на 
еврейска храна и цял живот си мислил, че 
това е жаргон за неговото замецване, заек-
ване. Днес, обаче, няма никакво значение 
твоята възраст, ти си длъжен да имаш вра-
гове. И Шурка Маца между тях:  

„Трамвай стоеше на релсите, където го 
застигна прекъсването на тока. Скочих вътре, 
изтичах между седалките, заех мястото на 
ватмана и започнах да въртя копчетата и да 
дрънкам. Красота: целият трамвай е твой, 
прави с него каквото искаш. Крушките в него 
вече бяха развити и стъклото започна да се 
вади. 
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По цялата линия стояха изоставени 
трамваи, а другите не само без прозорци, но 
дори и без седалки. 

По оградите все още висяха съветски пла-
кати с карикатури на Хитлер, но на едно мяс-
то бяха залепени с немски. На черен лист с 
жълти щрихи бяха нарисувани картини на 
щастливия живот, който щеше да бъде сега: 
добре нахранени селяни, обути в казашки пан-
талони оряха земята с волове, а след това 
рязко сееха от коша си. Жънеха весело със сър-
пове, вършееха на ръка, а на последната снимка 
цялото семейство вечеряше под портрета на 
Хитлер, украсен с кърпи. 

И изведнъж прочетох такова нещо, че не 
можех да повярвам на очите си: 

„Жидите, поляците и московците са 
най-големите врагове на Украйна!“ 

Като документ, тази книга е литерату-
ра не за миналото или за бъдещето. Тя 
принадлежи единствено на настоящето и 
вниманието ни върху нея би трябвало да е 
като към юридически документ. С тази 
разлика, че в подобни документи има само 
букви, но не и душа. Кузнецов събира 
героите си в една единствена душа – укра-
инската. И тя се оказва противоречива, 
защото възприема насилието без борба.  

Ако има значими житейски въпроси в 
съвременния еврейски свят към предшест-
вениците им от времето на Холокоста, 
един от тях би бил – защо не се борихте, 
защо не избягахте, защо не се противихте? 

Същият въпрос засяга и писателя, кой-
то го отправя съвсем съзнателно между 
редовете към живеещите в СССР. Защо не 
се борихте срещу режима на Сталин? За-
що не отказахте на Хитлер да възприемете 
за врагове тези, които той е обозначил за 
такива? Защо допуснахте Холокоста, защо 
отидохте доброволно с топли дрехи и 
документи пред клисурата на Бабин Яр? 
Мислехте, че ще работите?  

Да, романът потвърждава, че психоло-
гията на бедните евреи (а те са били точно 
такива в Украйна, с малко изключения) е 
била психология на конформизъм. Не 

само абсолютна интеграция към украинс-
кия народ, възприятие на езика, културата 
и дори често на религията, но и споделяне 
на бедността.  

Само няколко века по-рано, евреите в 
Киевска Рус са били люто мразени от 
смердите; население, обявено от княз 
Ярослав Мъдрият за „нечовеци“, не хора, 
не свободни. Ролята на евреина е била да 
служи на княза като дава заеми и събира 
данъци. Т. е. евреите са имали по-голяма 
свобода да не работят ръчен труд, да не 
изнемогват под големите кредити, а нап-
ротив – да ги управляват. Според „Руска 
правда“, смерда е била под юрисдикцията 
на княза, като плаща мита и данъци в не-
гова полза, но не князът събира пряко 
данъците или раздава кредити, следова-
телно, не той е мразеният и презираният. 
В областта на регулирането на дълговите 
отношения изключителният руски исто-
рик В. О. Ключевски правилно нарича 
обширното издание на „Руска правда“ 
„кодекс на капитала“ и отбеляза, че „... 
капиталът е най-привилегированото лице 
в Руската правда“. (В. О. Ключевски. Съ-
чинения в девет тома. Т. 1. Курсът на 
руската история. М. 1987 г., стр. 253). 

Омразата поради управлението на ка-
питала постепенно се отдръпва, когато 
евреите обедняват под тежестта на същия 
режим, който мори съветската държава – 
Сталинския. И ето сега, Кузнецов прави 
един невидим паралел между украинец и 
евреин за липсата на усилие да устояваш 
идентичността и правата си. Няма разли-
ка. 

А там, в паузата на звуците на този 
текст, не отекват изстрелите към повече от 
30 000 убити в един ден евреи. Не. Там, 
Кузнецов прави този документ да хрипти 
като животно изпод тежестта на собстве-
ната си нищожност – мястото на душата, 
която не се знае в кой точно момент ще 
стане доносник на своите си. Без умисъл, 
но и без граници в ума, там пред ямата с 
голите тела седи една жена и тя е съвсем 
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реална личност, която писателят издирва 
и много дълго я умолява като оцеляла да 
разкаже историята си. А оцелели са само 
30. 30 от 30 000. 

Дина седи там пред клисурата, след ка-
то е придружавала родителите си (разбира 
се с мисълта, че ги изпраща да работят). Тя 
е еврейка, но с украинска фамилия по мъж 
и може да се избави. Придружителите, 
украинци, са поставени да чакат встрани, 
преди да бъдат убити всички евреи за 
деня, за да ги пуснат по-късно. На Дина не 
й се разминава. Тя е свидетел на този ужас 
и дори като „украинка“ трябва да бъде 
убита. Спасява се изпод труповете след 
стрелбата и с ужасни премеждия по пътя 
си, но нищо от това не може да се сравни с 
ужаса на осъзнаването, че могат да те пре-
дадат свои, или ти да предадеш: „Тя се 
страхуваше да вдигне лице: ами ако някой тук 
я познае съвсем случайно и извика: „Тя е еврей-
ка!“ Тези хора няма да се спрат пред нищо, за 
да се спасят. Така че тя се опита да не гледа 
никого и нея не я гледаха. Само една баба, която 
седеше до нея в пухкав плетен шал, тихо се 
оплака на Дина, че само е съпровождала снаха 
си и сега е попаднала тук... А самата тя е 
украинка, изобщо не е никаква еврейка и кой би 
си помислил, че така ще се случи с това изп-
ращане. Тук всички се изпращаха.“ 

Ако литературата беше само документ, 
нямаше да има кой да я чете. Защото до-
кументите са пълни с факти, а лите-
ратурата разказва истории. Но има разли-
ка откъде произлизат те – дали от фан-
тазията или от действителността. 

Ако читателите откажат да се борят с 
идола в себе си, с този, който ги унижава и 
превръща в предатели, в конформисти, то 
те ще се превърнат в буквоядци, червеи в 
кората на дървото или листа хартия, както 
щете. Противопоставянето на удобството е 
един труден и реален живот, но пък из-
пълнен с душа. Ето такава би трябвало да 
бъде украинската душа. Или еврейската. 
Или всяка друга. 
 

РЕПОРТАЖИ 
 

ЗЛАТОГРАД –  
ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ 
 

ВЕСЕЛИНА БАШОВА 
 

Златоград5 – най-южният град в Бълга-
рия, до самата граница с Гърция… В 
мекия му климат се усеща дъхът на Среди-
земноморието, но градът пази българския 
си дух.  

Ярко свидетелство за съхранена духов-
ност и непрекършена вяра е забележи-
телната черква „Успение Богородично“.  

 

 
 

Построена е през 1834 г. и е най-ранна в 
Средните Родопи. Съгласно тогавашните 
повели била вкопана в земята така, че от-
вън, над зидовете, даже човек на кон да не 
може да види друго, освен покрива й. Но 
няколкото стъпала надолу въвеждат бого-
молеца сякаш в самия рай.  

                                                                    
5 (Използвана литература: Симеон Идакиев, 

„Непознатият Златоград“; wikipedia) 
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Грабват очите най-вече майсторски из-
работените икони, три  от които са дело на 
самия Захари Зограф6.  

 

 

                                                                    
6 Захарий Зограф /1810-1853/ е живописец и 

иконописец от Самоковската художествена 

школа; счита се за основоположник на българс-
ката светска живопис. Внася множество битови 
елементи в иконите и църковните стенописи, 
автор на редица портрети, сред които автопорт-
рет и портрет на Неофит Рилски. 

Приглушената светлина, процеждаща 
се през дебелите зидове и цялостната ор-
ганизация на вътрешното пространство 
създават неповторима среда на чистота и 
духовност.  

 

 
 

Тук всеки може да намери покой за 
размисъл и своя път към красотата и еди-
нението с божественото. 

 

 
 

В двора на църквата е запазено няко-
гашното килийно училище.   

Фотографии: Веселина Башова 


