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АКЦЕНТИ  
 

ЗА АРТ ПЛАТФОРМА 

gabriell-e-lit 
 

ЗА ПЛАТФОРМАТА 
 
В средата на октомври 2018 г. реших 

да създам издателство за електронна 
литература, а името естествено се полу-
чи като съчетание от моя никнейм 
gabrielle и основното му предназначение 
– издаване на електронна литература. 
Но още преди официалната регистра-
ция, сайтът gabriell-e-lit.com започна своя 
живот… и се превърна в нещо повече от 
сайт на едно издателство; започна да се 
превръща в онова, което е днес – Арт 
платформа gabriell-e-lit, в която намери-
ха място електронна библиотека и 
електронна галерия, връзки към други 
проекти, в които участвам, като в. „Ли-
тературно земеделско знаме“, към 
библиотеки, книжарници, общности, 
блогове и сайтове в интернет и, може би 
най-важното, списание „Картини с думи 
и багри“… 

На 06.12.2018 г. регистрирах в Нацио-
налната агенция за ISBN издателство 
gabriell-e-lit, с търговската марка gabriell-
e-lit, защитена в Патентно ведомство със 
Свидетелство за регистрация на марка 
Рег. № 105633. 

Тогава именно се роди идеята за съз-
даване на периодично издание, в което 
да съчетая интересите си към литерату-
рата и изобразителното изкуство.  

На 22.12.2018 г. бе публикувана пър-
вата статия в новото списание. 

На 22.01.2019 г. бе публикувана пър-
вата електронна книга в сайта на 
издателството – „На попрището жизнено 
в средата“ с автор Надежда Александро-
ва-Цанева.. На 30.01.2019 г. „Картини с 
думи и багри“ – списание за литература 
и визуални изкуства получи своите ISSN 
номера като печатно (2603 5103 ) и като 
онлайн (2603 5154) издание. 

До настоящия момент, 06.12.2020 г., в 
списанието са публикувани 370 статии 
от 83 автора. Издадени са осем броя на 
онлайн изданието, в което са включени 
всички публикувани творби, както и 
осем печатни книжки. Деветият брой 
/брой 4/2020/ ще бъде завършен на 
31.12.2020 г. и отпечатан в началото на м. 
януари 2021 г. 

За две години издателство gabriell-e-lit 
издаде като електронни и/или печатни 
книги 28 заглавия на десет автора (Ва-
лентина Григорова, Габриела Цанева, 
Кирил Назъров-съставител, Маруся Ни-
колова, Надежда Александрова-Цанева, 
Рени Васева, Росен Марков, Тодор Бил-
чев, Христина Въчева, Христо Ангелов), 
от които 20 първи издания,  4 алманаха и 
осем броя на списанието. 

Само през 2020 г. издадохме следните 
печатни книги: „Живота в стих събрах“, 
„Стъпки по пламъци“, „Миналото в 
мен“, трето издание и „Оскъдни дни“ с 
автор Габриела Цанева, „На попрището 
жизнено в средата“ с автор Надежда 
Александрова-Цанева, „Сътворения“ и 
„Денонощия“ с автор Рени Васева, „От-
въд болката и красотата“, „Календар за 
вечността“, „Светата троица човек“ и 
„Водопой за кръвопийци“ с автор Тодор 
Билчев, „Светлина от миналото“ с автор 
Христина Въчева и „След девети, след 
десети“ с автор Христо Ангелов. До края 
на годината ще представим на читате-

http://www.booksinprint.bg/Publisher/Details/1942ec2e-a820-4534-866c-2187b8e81720
http://www.booksinprint.bg/Publisher/Details/1942ec2e-a820-4534-866c-2187b8e81720
http://gabriell-e-lit.com/gabriell-e-lit-svidetelstvozaregistratziya.pdf
http://gabriell-e-lit.com/gabriell-e-lit-svidetelstvozaregistratziya.pdf
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лите сборникът с разкази и стихове 
„Черно-бели истории за моите шарени 
хора“ на Валентина Григорова, романа 
„Дневникът на госпожица Радка“ на 
Маруся Николова и документалната 
книга „Поп Дошо“, второ издание, на 
Тодор Билчев. 

Това ни накара да разширим Арт 
платформа gabriell-e-lit, като създадем 
електронна книжарница за нашите пе-
чатни издания, като в нея представяме и 
печатни книги на автори от списание 
„Картини с думи и багри“. 

В е-галерия gabriell-e-lit събрахме 
творчеството на 15 автора, чиито визу-
ални продукти сме публикували в сп. 
„Картини с думи и багри“ или в книги 
на издателството (Валентина Григорова, 
д-р Васил Харизанов, Венелина Петкова, 
Венцислав Иванов, Веселина Камбурова, 
Владимир Цоневски, Габриела Цанева, 
Георги Радулов, Джуна Харизанова, 
Иван Додов, Ина-Стана Ребиган, Марио 
Митев, Огнян Балканджиев, Светлин 
Трендафилов, Тодор Димитров) както и 
творбите от няколко общи изложби, 
сред които „Керамика за икебана“, „Во-
да, листа и вятър“, „16 международен 
конкурс за детско хайку с рисунка“, 
„Есенни прелюди“.  

Щастливи сме, че все повече автори 
предоставят свои дигитализирани книги 
за свободен достъп в нашата електронна 
библиотека, сред които Живка Танчева, 
Йордан Василев, Надежда Радева, Петко 
Огойски, Рени Васева, Теодора Копчева, 
Тодор Цанев и др.  

Това ми дава увереност в доброто 
развитие на издателството и Арт плат-
форма gabriell-e-lit, която все повече се 
доближава до онова, което заявихме като 
намерение в началото – да стане сборна 
точка на хора, идеи, позиции, естетика, 

да бъде място за нови начинания в об-
ластта на литературата, публицистиката 
и визуалните изкуства.  

Мога смело да кажа, че вече две годи-
ни осъществяваме мисията на Арт 
платформа gabriell-e-lit, а именно - под-
крепяме българския автор и по този 
начин – съвременната българска литера-
тура и визуалните изкуства… и следваме 
целта си – да създаваме и популяризи-
раме качествена литература и визуални 
изкуства, като даваме възможност на 
всеки автор достойно да публикува, из-
дава и разпространява своето 
творчество!  

 

НОВОТО В НАШАТА  
БИБЛИОТЕКА 
 
Електронната библиотека на Арт 

платформа gabriell-e-lit се обогати с още 
една книга. Малко е да го кажем за сбор-
ника с интервюта на Теодора Копчева 
„Минало в бъдеще време“. 

Книгата е реализирана през 2004 г. 
като проект на Сорос център за култур-
ни политики, Швейцарска културна 
програма за България, Национален 
фонд „Култура“ и със съдействието на 
Община Русе - Отдел „Култура“. В моти-
вационното писмо четем: „Виждането 
ми за събирането на историята на Русе - 
най-голямото Дунавско пристанище на 
България, на първия европейски българ-
ски град, е по-различно от 
„традиционното“ – представям си го 
като мозайка от разкази на емблематич-
ни за града ни люде, които обаче, никога 
или много рядко са били във фокуса на 
общественото внимание... останали са 
извън светлината на прожекторите...“ 
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И авторката успява да извае своята 
мозайка от десет разказа за десет знакови 
личности, заглавията на които казват 
достатъчно, за да усетим вкуса на мина-
лото в бъдеще време: „Тодор Цанев – 
бъдеще в минало време“, „Борислав Ко-
вачев – листенца от родовото дърво на 
Караджата“, „Стефан Станчев – награда 
за отличен успех: царско кръщение“, 
„Иван Калайджиев – бой с библия по 
главата, а тя, библията – вътре в душата“, 
„Александър Ушинкин – барон фон 
Тимрот, бялата армия и лагерите“, „Ви-
олета Янкова – леля Лета Леткис“, 
„Йордан Цирков – от Пиргово до Нотр 
Дам де Сион“, „Любомир Савов – вече 
ни гледа отгоре“, „Мария Рогожерова –
формулата на бакелита“, „Пантелей 
Пантелеев – не е приказка, било е исти-
на“. 

А когато прочетем книгата, ще раз-
берем и защо Теодора Копчева е нарекла 
проекта си „100 години самота“. 

 

 
 

Можете да я намерите на свободен 
достъп в нашия сайт, следвайки връзка-
та: 

 

http://e-library.gabriell-e-
lit.com/books/TeodoraKopcheva-
MinaloVBydeshteVreme.pdf 
 

По повод Деня на народните будите-
ли, 01.11.2020 г., дата, която свързваме и с 
рождението на Петко Огойски, предос-
тавихме свободен достъп на нашия сайт 
и до том първи от неговата епохална 
трилогия „Записки за българските стра-
дания“.  

 

 
 
Можете да прочетете книгата, след-

вайки връзката: 
 
http://e-library.gabriell-e-

lit.com/books/PetkoOgoiski-
ZapiskiZaBulgarskiteStradaniya.pdf 

 
 

http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/TeodoraKopcheva-MinaloVBydeshteVreme.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/TeodoraKopcheva-MinaloVBydeshteVreme.pdf
http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/TeodoraKopcheva-MinaloVBydeshteVreme.pdf
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ЗА ИЗДАТЕЛСТВО  

gabriell-e-lit 
 

„СВЕТЛИНА ОТ МИНАЛОТО“ 
И НЕЙНИЯ ПЪТ КЪМ ХОРАТА 

 

На 02.10.2020 г. в Кърджали бе предс-
тавена четвъртата книга на Христина 
Въчева – сборникът с поезия и публи-
цистика „Светлина от миналото“, 
издание на издателство gabriell-e-lit. 

Щастливи сме, че получихме довери-
ето на авторката и имахме възможността 
да овеществим тази вълнуваща  поема в 
стихове и проза, посветена на Родопите – 
на планината, красотата, хората и исто-
рията…  

 

 
 
Христина Въчева след премиерата 
 
Щастливи сме, че въпреки пандемия-

та книгата достигна до своите читатели 

и остави следа в литературния живот на 
България и по света. 

Ето няколко мига от премиерата – в 
слово и образ – които споделят с читате-
лите на „Картини с думи и багри“ 
поетесата Хабибе Ахмедова и препода-
вателката по български език и 
литература Звезделина Гечева: 

„Поетът е казващият истината“ е ка-
зал един австрийски белетрист, поет и 
драматург - Томас Бернхард... тоест, преди 
всичко едно стихотворение трябва да бъде 
истинно и истинско. Малцина имат тази 
смелост, особено когато ние, хората, започ-
нахме да губим с много бързи темпове – 
човечността. Та тази вечер, след доста 
дълги месеци на затишие и мълчаливо съ-
ществуване (ах тази ”Пандемия”) пред нас, 
любителите на Словото стои една истинс-
ка Поетеса-Родопчанка.  

Христина Въчева представя четвърта-
та поред своя книга-стихосбирка „Светлина 
от миналото”, посветена на Родопа плани-
на. На нашата Родопа планина. Всяка нейна 
строфа ни учи да се радваме на малките 
големи мигове от живота, въпреки неговата 
нетрайност и чупливост. Поезията ѝ е 
женска, без авторката да се срамува от то-
ва, представя ни по онзи свещен начин, от 
който се ражда животът. Повече от час 
продължи тази магия, която Христина е 
сътворила със стиховете си. Всичко това 
звучеше в хармония с нашите надежди, 
мечти, любови, страхове – животът ни 
тук, сега и отвъд него. Вечерта приключи с 
гайда и родопски народни песни, цветя, ав-
тографи... Поезия... Поезията – тя е една 
голяма река от думи на радост и болка, на 
въжделения и мечтания, едно голямо прост-
ранство е тя... Призвание, утеха, начин на 
изразяване, вид вопъл, стенание, любов... Тя 
ни води по пътеките, по които само душата 
може да се скита, които само с една дума ни 
отвеждат до детските спомени, младост-
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та, до любовта, преминала с всички си лица 
през нас, през синовното и патриотичното 
чувство, до дълбоко затиснати мисли и 
възвишена реалност... Благодарим ти При-
ятелко добра, че ни зарадва въпреки всичко в 
това забързано време... 

 

 
 
Христина Въчева и Хабибе Ахменова 
 
Бъди щастлива и приеми моите най-

искрени благопожелания за нови хоризонти. 
И все така да обичаме нашата Родопа Пла-
нина – вечната и незаменимата...“ 

 
Хабибе Ахмедова, поет 

 
 „Всяко съприкосновение с писаното слово 

е магия. А когато този досег е с поезия, ду-
шата усеща живия пулс на вдъхновението... 

Тази вечер поетесата Христина Въчева 
представи своята нова книга „Светлина от 
миналото: Лирика и публицистика”.  

Прекрасни стихове, съчетани с магични 
български народни песни и презентация за 
мистичната Орфеева планина – Родопа. 

Рима, ритъм, оригинално хрумване и 
намерен образ, мисъл и музика – едно споде-
лено вълшебство, на което присъстваха и 
талантливи десетокласници от СУ „Отец 
Паисий“ - гр. Кърджали. Памет, стих, ус-
мивка, трепет...“ 

 

Звезделина Гечева, преподавател по бъл-

гарски език и литература 
 

 
 

Христина Въчева с ученици 
 

На добър час, Христина! Нека твоето 
слово и твоите книги радват хората! 
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АНОНСИ 
 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА 
ДЕТСКО ХАЙКУ С РИСУНКА 

 

ЗАЩО ОТНОВО ДЕТСКО ХАЙКУ С 

РИСУНКА 
 
След успешния финал на 16-тия Све-

товен конкурс за детско хайку, 
организиран от японската фондация 
„JAL“ и Българския хайку съюз, който 
завърши с изложба на 25-те отличени 
български деца в рамките на 31-те Дни 
на японската култура в България, кон-
курс, който анонсирахме в брой 3/2019 
на списанието и творби, които публику-
вахме в брой 3/2020, сме щастливи да 
продължим традицията и да подкрепим 
идеята за популяризиране на изкуството 
на хайку поезията с придружаваща кар-
тина сред децата и обществото, като 
задълбочим връзките с Българския хайку 
съюз и сродните му организации. 

Ето защо, когато научихме, че асенов-
градската фондация „Иванка и Георги 
Янкови“ обявява национален конкурс за 
детско хайку с рисунка на тема „Златна 
есен“, решихме да подкрепим идеята 
като я анонсираме в сп. „Картини с думи 
и багри“ – та нали точно това е същност-
та на нашето списание – да представя 
пресечната точка между изкуствата на 
думите и багрите и онова, което се ражда 
там, където границите се размиват и 
същностите се допълват. 

В онлайн изданието своевременно 
публикувахме условията за участие в 
конкурса, а в печатното издание ще 
представим само онова, което считаме за 

интересно и неостаряващо – не само за 
деца, а и за всички, които се интересуват 
от най-кратката поетична форма и свър-
зването й с рисунка, а именно – 
адаптираната за деца от Иванка Янкова 
и членове на БХС теория и насоки за 
писане на хайку. 

 

редакционен коментар 
 

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ 

ЗА ПИСАНЕ НА ХАЙКУ 
 

Кратка информация за хайку 
Хайку е литературна форма, която  

идва от Япония, възникнала през 16 век 
като поезия за забавление в императорс-
кия дворец. Сега интересът към нея е 
голям, печели приятели и се разпрост-
ранява из целия свят. 

Хай на японски език означава игра, 
а Ку – стих, строфа.  

Хайку е мисловен и емоционален акт 
на сътворяване в момента на миг – образ, 
„тук и сега“. Това е картинен, сетивен 
образ, който е взет от реалния свят и 
носи определено познание и настрое-
ние. Сполука е да предизвикаш у 
читателя интерес, особено да оставиш 
място за тълкуване на това, което не си 
казал – „неизговореното“, и той съоб-
разно своя опит да го възприеме, да 
стане съавтор. 
Правила за писане на хайку 

1.Погледни или излез навън.  
Наблюдавай. Есента започва да изне-

надва със своите цветове. Виж дърветата 
в парка, на детската площадка, край 
реката, в гората. Погледни и виж как 
подухва вятърът и разпилява листата. 
Наслади се на багрите, на богатата зла-
тиста гама от цветове – „златото“ е пред 
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теб, или  наблюдавай как малкото ку-
ченце лае срещу падащо листо. Кое ти е 
най-интересно? Размисли! Избери си два 
образа. 

2.Запиши това, което видя на три 
реда – къс , дълъг, къс.  

Не брой сричките, може би някой ти 
е казал, че редовете трябва да бъдат 5-7-5 
срички, но това не е съвсем така – отнася 
се за японските звукови единици /они/, 
които не звучат съвсем като българските. 

3.Трите реда се делят на:  
фрагмент /обикновено, първи ред, 

но може и да е последен/ и  
фраза /изречение на два реда/.  
Най-точно ще ги подредиш, ако във 

фрагмента използваш сезонна дума за 
есента /киго/ – окапали листа, пъстроц-
ветни дървета, храсти, отлитащи птици. 
Разбира се, можеш да включиш сезонна-
та дума и във фразата.  

Сега ни покажи двата образа – как се 
свързват или как изпъкват, или пък раз-
личават и го опиши в кратко изречение, 
което да разделиш на две части: 

 
***  

есенна вечер 
шепот на вятър 
в съня ми 

 
*** 

есенен залез 
разцъфнали хризантеми 
изпращат деня 

 
***  

мъгливо утро 
куче в парка подгони 
падащи листа 

 
 

***  
оголени дървета – 
златни пендари блестят 
по земята 

 

/хайку: Иванка Янкова/ 
 
- Не украсявай излишно с вече усво-

ените от теб сравнения, метафори, 
олицетворения и други литературни 
похвати, които могат да направят разка-
за или стихотворението ти добро, но 
само ще натежат в хайку и ще попречат 
на читателя да разбере какво си ви-
дял/видяла. 

- Пиши хайку в сегашно време и 
в единствено число /това, което видя ти 
– не можеш да знаеш как го видял твоя 
приятел/приятелка/. Да, може би този 
образ, за който пишеш го видя вчера, но 
сега го възстановяваш. Затова и  – сегаш-
но време. 

- Не казвай какво изпита /зарадвах 
се, онемях, натъжих се/.  

Накарай читателя да изпита същото с 
начина, по който ще напишеш твоето 
хайку. 

А сега да минем към рисунката, която 
ще съчетаеш с твоето хайку.  

Рисунката може, но не е задължител-
но да изобразява абсолютно точно това, 
което вече си нарисувал с  думи. Какво 
би нарисувал така, че да има връзка 
между нея и хайку стихчето  или да се 
обогати смисъла му. 
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ВТОРО БИЕНАЛЕ НА  
ИЛЮСТРАЦИЯТА В СОФИЯ 
 

„Българска илюстрация“ и Региона-
лен исторически музей – София 
представят от 17 ноември 2020 г. в зала 
„Триъгълна кула на Сердика“ второто 
Биенале на илюстрацията. Включените 
произведения са селектирани от над 600 
творби от български и чуждестранни 
автори. В изложбата са експонирани и 
реализираните книжни издания. Участ-
ниците са разделени на три категории – 
„Реализирани творби“, „Нереализирани 
творби“ и „Цялостно творчество“. 

Щастливи сме да споделим, че в този 
престижен международен форум на 
илюстрацията с две творби е включена и 
Валентина Григорова, вече добре позна-
та на читателите на списание „Картини 
с думи и багри“ както като художник, 
така и като писател.  

 

 

Със своя професионализъм и талант, 
въплътени в оформлението на дебютна-
та й книга „Черно-бели истории за 
моите шарени хора“, тя стана част и от 
екипа на издателство gabriell-e-lit. 

 

 
 
Приятни мигове с отличените ѝ 

творби на тема „Тръби“ и „Нови свето-
ве“. 
 

редакционна статия 
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ОТЛИЧИЕ ОТ СВЯТАТА ЗЕМЯ 
 
Йордан Кожухаров, автор и гост ре-

дактор в списание „Картини с думи и 
багри“, участва през юни т. г. в между-
народния фестивал „Българска душа на 
святата земя“ в град Бат Ям, Израел, раз-
дел „Художествено слово“ и бе отличен с 
втора награда за рецитация. Тази награ-
да е много ценно, тъй като в различните 
направления на фестивала са взели 
участие повече от 2000 българи от 23 
държави и 4 континента. 

 

 
 
Грамота на Йордан Кожухаров от 

международния фестивал „Българска душа в 
святата земя“ – 2020 

 
Настоящото, шесто по ред издание на 

фестивала, протича изцяло онлайн. 
Организатор е Арт салон „Сели – 

култура на народите“ гр. Бат Ям, Израел, 
под егидата на г-н Цвика Брот – кмет на 
гр. Бат Ям, Израел, а съорганизатори са 
Общество „Димчо Дебелянов“ гр. Со-
фия, Фондация „Незабравимата 
България“, НЧ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“ 1924 гр. София, 12 starsmusic- 
България-Норвегия, Салон за българска 
култура и духовност – Чикаго, САЩ. 

Медийни партньори на събитието са 
Българско национално радио – БНР, 
радио „Река“ и „Sofia Ars Net“. 

Целта на фестивала е да бъде съхра-
нено културното наследство на Бъл-
гария и Израел, като се осъществява об-
мен на култури между  двата приятелски 
народа, да спомогне за обединяване на 
българите по света чрез съхраняване на 
българските  корени, традиции и оби-
чаи,  интеграция между българските 
общности по света и популяризация на 
българската духовност и култура. 

Особена значимост на проекта е 
участието и представянето на творци във 
всички области на изкуството, от всички 
възрасти, които живеят в различни точ-
ки на света, а именно – литературен 
конкурс, направления за инструментал-
на музика, фолклорни танци, българска 
песен, художествено слово и детско 
творчество до 18 г. 

Участниците са разделени в няколко 
възрастови групи за съответните нап-
равления: 4-6 г. ; 7-9 г. ; 10-12 г. ; 13-15 г. ; 
16-19 г. и над 20 г. 

Всички творби и изпълнения се оце-
няват от Международно жури, съставено 
от специалисти в различните конкурсни 
области. 

Честита награда!  
Пожелаваме на Йордан Кожухаров 

здраве, вдъхновение и нови творчески 
успехи! 

 
редакционна статия 
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ПЕТ МИНУТИ ЖИВОТ 
 

Представяме на авторите и читатели-
те на списание „Картини с думи и 
багри“ проекта „Пет минути живот“ – 
сборник с авторски стихове и импресии 
на Руслина Александрова. Книгата 
предстои да бъде издадена с подкрепата 
на НФ „Култура“ по програма „Твор-
чески инициативи“ 2020 г. 
 

ТАНГО БЕЗ СПОМЕН 
 

Закъсня за тангото.  
Побеляха от мъка  
двете неми цигулки  
в опустелия бар.  
Тишината е сива,  
Приседнала в ъгъла  
между празните чаши  
до един стар роял.  
Не поглеждам през рамо  
в онемялата бездна  
на стопения спомен  
за тангото-мечта.  
Ти си прав. И е късно.  
Тук танцува последна  
върху пустия дансинг  
тъжен блус любовта... 
 

 
 

художник Диана Георгиева 
 

13 декември 

ПРАЗНУВАМ ТИШИНАТА ТИ 
 

Празнувам тишината ти, Исусе!  
Пияните празнуващи притихнаха. 
Оглозгаха трапезите. И ги напуснаха. 
И от кръвта Ти пиха, но не Те обикнаха.  
Да, знам, на теб ти стигат две Марии –  
едната – да ти бъде люлка и утроба, 
А другата, със сълзи нозете ти да мие,   
сърцето да лекува – от предателска отрова. 
На теб ти стига зрънце вяра, капка милост, 
но аз се уморих от празници във твое име, 
от пратеници и месии. Не се е променило 
най-нечовешкото в човеците две хиляди години.  
Исусе, тишината ти празнувам! 
За Твоя слава не дълбая небесата.  
Без думи, знам, най-ясно чуваш.  
Обичам… 

Виж - отворила съм Ти вратата! 
 

30 декември 
 

РАЗСТРЕЛЯНА ЛУНА 
 

Гърмежите разстреляха Луната... 
В окото й се отразиха декемврийските кокичета, 
преди да се затули с облака на самотата.  
Светът празнува ново обещание  
                                               да се обича! 
 

31 декември 
 

стихове: Руслина Александрова 
 

Интересното в случая е, че в рамките 
на проекта е създадена фейсбук страни-
ца, в която се публикуват стиховете на 
авторката, а всички художници са пока-
нени да нарисуват картини, вдъхновени 
от тях. С най-добрите картини ще бъде 
организирана изложба. 

Можете да посетите страницата тук: 
https://www.facebook.com/5minuti.jivot 

Не се колебайте – четете, наслажда-
вайте се, творете! 

 
редакционна статия 
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НОВИ КНИГИ 
 

ДЕНОНОЩИЯТА  
КАТО ЕМАНАЦИЯ НА  
СЪТВОРЕНИЯТА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
Трудно се пише за поезията на Рени 

Васева, защото трудно се пише със су-
перлативи текст, в който трябва да има 
нещо повече от емоция… Но за нейните 
стихове не мога да пиша по друг на-
чин…  

 „Денонощия“ на Рени Васева… Една 
стихосбирка, събрала между кориците 
си 200 стихотворения, обединени в 40 
цикъла. Стихосбирка, която няма аналог 
в съвременната ни литература, не като 
обем, който сам по себе си е впечатля-
ващ, но като изобилие и плътност на 
образи, настроения, внушения и идеи. 

Ще си позволя само няколко обобще-
ния и няколко щриха, защото всеки 
текст от тази книга може да каже онова, 
което аз не мога – да предаде усещането 
за недоизказаност; за непълнота, която 
чака да бъде изпълнена с духовна същ-
ност, за препълненост, която избликва от 
всяка дума, стих, докосване до необятния 
свят на автора. 

Докато четях отделните цикли и под-
готвях ръкописа за печат осъзнах, че в 
творчеството на Рени Васева няма върхо-
ве и спадове.  

Всяка от нейните три издадени до 
момента стихосбирки („Погледи”, изд. 
„Многоточия”, 2018 г., „Очите на града”, 
изд. „Многоточия”, 2019 г. и „Сътворе-
ния”, изд. gabriell-e-lit, 2019/2020 г.) е 

глътка жива вода в буйния и мътен по-
ток на съвременното свободно от 
литературна критика и автоцензура 
книгоиздаване; всяка от тях е ярък знак в 
безпределното сиво на дните. 

Филолог по образование и дългого-
дишен преподавател по български език 
и литература, Рени Васева е професио-
налист, който познава до съвършенство 
инструмента на своето изкуство. 

Всяка нейна дума намира точното си 
място сред останалите, всеки стих е като 
дихание – необходимо и завършено, 
всеки образ е огледало, в което виждаш  
неизчерпаемата същност на поезията – 
вечното самопораждане. 

Едновременно неочаквани и естест-
вени, сравненията градят светове и всеки 
от тях е Светът – единствен и различен – 
оня, в който поетът е решил да отведе 
читателя… 

Трудно е да се каже, че 40-те цикъла 
на „Денонощия” структурират тема-
тично стихосбирката. По-скоро те 
бележат времевия диапазон, в който са 
създавани, без да разрушават цялост-
ността на тази поема, защото 
„Денонощия” е един монолит, в който 
отделните стихотворения/фрагменти 
дават цвят и обем на цялото, без да го 
раздробяват. 

Все пак, няма да сгреша ако кажа, че 
някои цикли /макар само номерирани/ 
носят характера на определено произве-
дение в тях и имат самостоятелно битие 
със собствено звучене и идентичност, 
които въпреки това добре се вплитат в 
общото тяло на стихосбирката.  

Такива са, както аз условно именувам, 
„Макондо“, „Мария съм“, „Икони“. В 
тях намираме един изцяло изграден от 
авторовата концепция свят, твърде раз-
личен от нашия, външния, но не и от 
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оня, споменния, който пазим в себе си и 
именно чрез който съпреживяваме авто-
ровата идея: 

Сто години вали,/ Макондо се пълни с ри-
ба./ Плуват цели пасажи,/ а катунът 
пъстрее сред тях. 

........................  
И пак се събуждам в Макондо,/ полковни-

ците тъгуват,/ столовете, озарени от 
мислене,/ в утробите на къщите плуват. 

или: 
Мария съм. И ме преследва/ твоето безс-

мъртие. 
…………….. 
Мария съм. Онази,/ дето жалеше за Ла-

зар/ и дето те повика да го дигнеш. 
…………….. 
Мария съм./ И съм богопомазана. 
Но това не променя факта, че „Дено-

нощия” е животът, основен обект на 
анализ  – сив и скучен, монотонен, хип-
нотизиращ, ако не можеш да видиш 
през насъщността на съществуването, 
през марша на дните и нощите, които 
могат да ни обезличат, но могат и да ни 
изпълнят с неведомата красота на онова, 
което носим скрито в себе си, или което 
можем да извлечем от околната битий-
ност, за да изградим света си по-ярък, 
магичен, желан. 

Такъв е и езикът на денонощията на 
Рени Васева – роден не от външното, не 
от обектността на съществуващото вън, а 
от субективния поглед на всевиждащото 
„Аз” на твореца. Характерни за творчес-
твото ѝ са олицетворението и честото 
използване на умалителни имена, но не 
като литота, а по-скоро за да създаде 
близост между читател и автор, от една 
страна и между читател и предмета на 
описанието, от друга; едно усещане за 
съпричастност, която ни кара да изживе-
ем емоцията на лирическия герой, да се 

идентифицираме с него и със средата, в 
която съществува, която преживява. 

Стихосложението е свободно, стихот-
ворната организация видимо е астро-
фична, но стихотворенията не са лише-
ни от рими. При Рени Васева те са 
толкова естествени, че могат да останат 
незабелязани. Всичко това създава един 
само неин, неповторим поетичен изказ. 

И той е ту пълен с пулса на изобил-
ната природа, преливащ във вените на 
лирическия „Аз”:  

Дъждът е отбрулил/ двете жълти лис-
тенца на малката,/ смела вишня./ Ще те 
целуна./ Скришом. 

Ту делнично-скучен като описано 
преживяване: 

Градът се изхлузи/ от сивата риза./ На 
масичката/ до телевизора/ ти беше оставил 
/ цветя,/ мракът отстъпи,/ денят засия. 

Ту носталгично-споменен: 
Цигулката във подлеза скърбеше/ с очите 

на дърво/ през есен./ В краката ми/ на стъл-
бите сълзеше/ на музиката просещата песен. 

Ту надвременен, бременен с вечност-
та: 

 „А няколко наперени/ глухарчета/ поис-
каха до литнат/ с вятъра / и разпиляха/ 
своите съзвездия.  

И поантата: Видях/ как гордото небе/ 
приведе рамене / в поклон, / познало в крех-
кото усилие / на цветето/ щастливо/ 
сътворената/ Галактика. 

Рени Васева черпи темите за своята 
поезия както от делничността, така и от 
митологията и литературата, от онези 
техни пластове, които преливат в архе-
типовете на колективното несъзнателно 
на съвременното общество.  

В този смисъл четенето на „Дено-
нощия” е и едно съпреживяване на 
нейните интерпретации на познати 
образи и конфликти, които дават нео-
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чаквани отговори както на вечните фи-
лософски въпроси, така и на парещите 
теми на деня или на онова ежедневно, 
без което не можем: 

Преброждах всеки ден/ на лабиринта 
смислите./ Пътечка по пътечка/ и ъгъл по-
дир ъгъл./ И някъде дълбоко в мен/ откривах с 
изненада/ един първичен Минотавър. 

и: 
Като Мойсей/ реши да пресечеш/ пусти-

нята/ на робските копнежи./ ......................../ 
Не сме прекрачили/ през робската пустиня/ 
и Ханаан/ е мъртвото ни време. 

или: 
Дулсинея бавно/ мие чинии,/ Дон Кихот 

й разказва/ приказка./ Дон Кихот я възпява/ 
във възвишени стихове/ и я брани/ от злата 
магия… 

Регистърът на настроенията е почти 
необхватен – от простичката радост, 
родена от съприкосновението с чистата 
природа и любимия, от олицетворение-
то на уюта на дома, до безмилостното 
прозиране на безнадеждната битка на 
думите с реалността на битието: 

В кротката зимна неделя/ небето тъче 
одеяло/ за една обща постеля./ Моите стъп-
ки в снега,/ твоите длани, оголени… 

или: 
Къщата е клекнала / и като квачка пази / 

топлото на своите деца. 
и: 
Взривени, / застреляни и пребити, / кра-

чат моите думи -/ всичките./ И когато се 
съмне,/ аз ги погребвам/ в измислени изрече-
ния,/ а денят ги чете... 

В заключение, отново мога да кажа, че 
„Денонощия” е единно произведение, 
както е единен многоликият живот, кой-
то е негова основа, същност, отражение... 

На добър път към Читателя на книга-
та и нейния автор! 

ЗА ГОСПОЖИЦА РАДКА, 
НЕЙНИЯ ДНЕВНИК И  
МАРУСЯ НИКОЛОВА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Няма да сгреша ако кажа, че „Днев-
никът на госпожица Радка“ е книга, 
която се чете „на един дъх“. Трудно ми 
беше, като редактор и издател, да се от-
далеча от текста достатъчно, за да 
забравя, че съм читател… 

Познавам Маруся Николова като 
творец сравнително отскоро. Тя навлезе 
смело, като стихия в съвременната бъл-
гарска литература с късите си разкази и с 
двата си по-късни романа – „Мост през 
времето“ и „Образи и сенки“. Безспорен 
талант – разказвач на истории, който 
може да се мери с най-добрите в жанра. 
Езикът й е образен, но естествен; богат, 
но без да натоварва излишно читателя; 
понякога разговорен, но винаги преме-
рен. Речта се лее леко, сюжетът се 
разплита – като конец от кълбо и ни 
кара да тичаме по пътищата на нейните 
герои, да се идентифицираме с тях, да 
преживяваме житейските им драми…  

Когато, като редактор на списание 
„Картини с думи и багри“ прочетох 
първия (за мен) разказ на Маруся Нико-
лова „Нещо за убиване“ (публикуван в 
брой 1/2019 на списанието) бях разтър-
сена от заглавието, от разказаната 
история, от поуката, от простотата, с 
която е поднесена… Беше толкова ис-
тинска, та реших, че е преживяна от 
автора… Но, последваха други разкази. 
Разбрах, че съм срещнала един многолик 
творец, който умее да влиза в съзнанието 
на своите герои, да се идентифицира с 
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тях и разказаното от тяхно име да звучи 
автентично.  

Много ме зарадва фактът, че Маруся 
избра за заглавие на последната си книга 
заглавието на друг неин разказ, публи-
куван в „Картини и багри“ – „Кално 
приключение“ (брой 2/2019). 

Преди няколко месеца за първи път 
срещнах в интернет откъси от „Дневни-
кът на госпожица Радка“.  

Зачетох се. Всеки от тях изглеждаше 
напълно завършен – завръзка, развитие, 
кулминация, развръзка… Реших, че това 
ще бъде нов сборник с къси разкази, и, 
като читател, предвкусвах удоволствието 
от неговото четене. 

Изненадах се, когато преди броени 
дни Маруся Николова се обърна към 
мен с въпроса – дали бихме могли да 
издадем новия й роман, „Дневникът на 
госпожица Радка“, преди Коледа? 

Съгласих се с радост и веднага прис-
тъпихме към работа по оформлението 
на книгата и подготвянето на ръкописа 
за печат… Тук не мога да не спомена 
изящната корица, дело на художничката 
Кремена Николова – кожена подвързия, 
точно такава, в каквато читателят си 
представя, че е съхранен един дневник 
от първата половина на миналия век… 

Направих кратка анкета сред близки 
и приятели като зададох въпроса – какви 
асоциации предизвиква у вас заглавието 
„Дневникът на госпожица Радка“? 

Очертаха се два отговора – госпожица 
Радка е стара мома, която събира и спо-
деля пикантни истории за свои познати 
и по този начин „се храни“ с чужд жи-
вот… и – госпожица Радка е дама на 
преклонна възраст с минало на лека 
жена, която описва с носталгия младеж-
ките си завоевания… Лично аз клонях 
към първия отговор… 

Но, оказа се, че госпожица Радка е 18-
годишно момиче, което поверява на 
хартията не просто първите си любовни 
трепети, а първата си изпепеляваща, 
опустошителна любов, а после – следва-
щата, живителната, разтърсващата, 
съвършената – онази, която дава и отне-
ма живот… 

И все пак, „Дневникът…“ не е само 
това… И не защото в него не е писала 
само Рада, а следи са оставили и други 
хора, имали ключова роля в нейния кра-
тък живот… Този дневник е една епоха, 
една карта на живота от края на 30-те до 
средата на 40-те години на 20 век… Пер-
сонажите са ярки личности, жилави, 
мотивирани – да се борят за живота си и 
правото да бъдат щастливи, да поемат с 
пълни гърди всяка глътка от битието, 
което пулсира край тях, въпреки болест-
та, която ги убива, въпреки войната, 
която опустошава света, въпреки изне-
вярата, себичността, лекомислието, 
слабостта на най-близките – от които и 
за които най-много боли – в името на 
любовта, приятелството и живота. 

Умението на Маруся Николова не 
просто да разказва увлекателно интри-
гуващи истории, но и да вниква в 
психиката на героите си е добре познато 
на нейните читатели. Добре позната ни 
е вече и способността й да гради запом-
нящи, пълнокръвни образи, не само като 
се превъплъщава в тях, но и като се дис-
танцира, за да надгради субективното с 
обективното, да даде плътност, устойчи-
вост и равновесие на вътрешните 
противоречия, от които всеки е изгра-
ден, на пътеките на миналото и 
бъдещето, на чиито пресечни точни сме 
продукт и които изживяваме.  

Но, както често се случва с хубавите 
истории, те тръгват и стигат до днешния 
ден… 
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„ПОП ДОШО“ И НЕГОВИЯТ 
ПЪТ ПО БОЖИЯ ДРУМ 

 
През първата половина на декември 

2020 г. със знака на издателство gabriell-e-
lit излезе дългоочакваното второ, прера-
ботено и допълнено издание на 
документалната книга на Тодор Билчев 
„Поп Дошо“, събрала житейските миго-
ве и словесни дарове на свещеник 
Димитър Попвасилев Дошев. 

Защо отново, и защо чрез издателство 
gabriell-e-lit?  

През годините след първото издание 
/2010 г./ се натрупват нови доказателст-
вени материали, които уточняват както 
рождената дата, така и родното място на 
поп Дошо, намерени са и други доку-
менти, включени в приложението на 
книгата или цитирани в основния текст. 

Без съмнение, сериозен труд на авто-
ра Тодор Билчев, извършен с присъщото 
му умение да вниква в духовните търсе-
ния на обекта на своето изследване, да 
подбира най-подходящите цитати, за да 
обрисува завършения портрет на лич-
ността на свещеник Димитър Дошев. И 
това е направено както чрез собственото 
слово на отеца, така и чрез свидетелства 
на други лица – негови близки, духовни 
съратници, изследователи и материали 
от досието му. 

И точно тук изпъква най-ярко конт-
растът на образа, роден от полемиката 
на времето. Ще щрихирам с три цитата – 
първият – неговият глас, вторият – оцен-
ката на новите властници… и третият – 
гласът на един от онези, които може би 
най-добре са разбирали неговия земен 
път… 

„Чудно същество е човекът! На всяка 
стъпка в земния негов живот през сълзите 
му гледа усмивката, през тъгата – радост-

та, през немощта силата. А през красотата 
на цветята шепне гласът на живота, гласът 
на Бога. Вслушай се, друже, в тишината и 
покоя! Ще започнеш да разбираш шепота на 
Невидимия.“ 

Поп Дошо 
 
„Преди 9 септември 1944 г. свещ. Д. В. 

Дечев е бил най-злъчния, злостен и непри-
мирим враг на комунистите и съпро-
тивителното движение у нас… 

…А след това нито веднъж не е направил 
опит да съчетае действията на църквата с 
тези на ОФ власт”. 

из Протокол № 14 на Околийския ко-
митет ОФ от 6. V. 1948 г.  
 

БОЖИЙ ДРУМНИК 
 

                                       На о. Дошо 
 

Кой пророк е приет, че и той 
да е драг на събратя размирни? 
За да дири любов и покой 
се заскита по друмища ширни. 
 

Иисус го пое за ръка 
и поведе в села, монастири, 
в градове... Утеши се сега, 
и сълзите в очите му спират. 
 

Ей, словата му станаха лек 
на измъчени, плачущи люде. 
„Божий друмник” зоват тоз човек 
и ръка му целуват с почуда. 
 

Може би, по-добре е така: 
да избягаш от разприте люти, 
като друмник да тръгнеш в света 
и починеш в Христовите скути ! 
 
15. ХІІ. 1958 г.,Търново,  

Иеромонах Нестор 
 

 И не на последно място, за избора на 
книгата и приемането й в програмата на 
издателството за 2020 г. изигра роля си-
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нопсиса на автора, който цитираме и 
при художественото оформление на 
корицата: 

„Когато за първи път срещнах името на 
поп Дошо в архивите, които работех си 
помислих, че съм попаднал на някакво нео-
бикновено Божествено дарование. С течение 
на времето и порасналите вече количестве-
но косвени срещи с него аз все повече се 
убеждавах, че пред мен наистина се изправя 
един духовен исполин. Колкото малък на 
ръст, дребен и незабележим да беше, според 
описанията, този най-обикновен български 
свещеник, толкова титаничният му духо-
вен портрет изпълваше всецяло материята, 
към която аз плахо пристъпвах, за да съзра 
ослепителната Божия искра, блестяща от 
изящното му записано слово. И това не 
веднъж, а всеки път. Докато най-накрая не 
издържах и реших, че името му трябва да 
остане чрез писаното слово, което той така 
добре владее и изказва именно там, откъдето 
се е родило и дошло до нас във Вечността.“ 

 
Тодор Билчев 

 
Нека пожелаем добър път на книгата 

към читателите! И нека пожелаем на 
читателите едно незабравимо пътешест-
вие по друмищата на Духа със словото 
на Поп Дошо, събрано от Тодор Бил-
чев… 
 

редакционна статия 
 

„МИНАЛОТО В МЕН“ – 
30 ГОДИНИ ПО-КЪСНО… 
 
Излезе от печат третото юбилейно 

издание на документалната повест „Ми-
налото в мен“, дебютната книга на 
Габриела Цанева. Написана за четири 
месеца, /юни-ноември 1990 г./, творбата 
разказва за живота и дейността на Цве-
тана Попкоева, вдъхновител и ръководи-
тел на горянското движение в Русенския 
регион и Лудогорието. И днес, 30 години 
по-късно, повестта остава един от малко-
то източници за съпротивата срещу 
налагането на тоталитарния комунисти-
чески режим в България. 

Портретът на корицата е нарисуван 
от художника Костадин Събев по пос-
ледната снимка на Цветана Попкоева, 
направена при ареста й през февруари 
1952 г., два месеца преди изпълнението 
на смъртната й присъда на 26 април с. г. 
Снимката става достояние на обществе-
ността през 2002 г., когато е изложена 
като експонат на изложба, организирана 
по повод 50 години от горянското дви-
жение в България. 

Книгата е рецензирана от проф. д-р 
Иван Сарандев и приета за печат през  
февруари 1991 г. от издателство „Цанко 
Церковски“, но е свалена от програмния 
календар след промяна на ръководство-
то. Откъси от повестта са публикувани 
през ноември 1991 г. в десет последова-
телни броя на националния ежедневник 
в. „Народно земеделско знаме“. Първото 
издание е осъществено едва през 1994 г. 
от изд. „Сеяч“, В. Търново. Присъства в 
интернет от 2002 г. във виртуална биб-
лиотека „Словото“, а през 2010 г. е 
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осъществено второ, електронно издание 
от издателство LrterNet.  

През април и септември 2019 г. изд. 
gabriell-e-lit, по повод 90 години от 
рождението на Цветана Попкоева, прави 
трето, юбилейно, допълнено издание в 
два елекронни формата, които са дос-
тъпни за свободно четене и сваляне от 
сайта на издателството. 

Настоящото печатно издание съдър-
жа снимков материал като приложение 
и заключителни думи на автора, които 
не са публикувани в електронните фор-
мати на книгата. 

 
редакционна статия 

 

ОЧАКВАНИ  

ЗАГЛАВИЯ 
/януари – март 2021/ 

 

НЯКОЛКО ИДЕИ ЗА  
ИЗБАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 
ПРЕДСТАВЯ РОСЕН МАРКОВ 

 
Една зашеметяваща история, разка-

зана от Росен Марков, един роман-
пародия, изграден с най-доброто от из-
разните средства на научната фан-
тастика, криминалната проза и полити-
ческата сатира. Ще останете без дъх!  

От анотацията на автора разбираме, 
че книгата представя отрязък от нашето 
съвремие, в който действащи лица са 
българските политици, висши и редови 
служители от системата на МВР и група 
български учени, работещи в Англия и 
САЩ, както и митичната фигура на 
Кукловода – генерал от ДС. 

Докато полковник Маджарски от 
МВР и Кукловода се борят за по-голям 
дял от пазара на дрога за Западна Европа 
на фона на все по-обедняващото българ-
ско общество, група преуспели про-
грамисти, работещи в Англия, но миле-
ещи и за своето отечество България 
/Аспарух, Кубрат и Асен/ се опитват да 
променят нещата. Заедно със свои прия-
тели, молекулярни биолози от САЩ 
/Крум, Ивайло и Симеон/ решават да 
организират въстание по почина на Ва-
сил Левски и да свалят властта.  

Българските управници продължават 
да правят политическите си машинации 
и да забогатяват с всеки изминат ден, за 
сметка на обществото, младите учени-
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изобретатели успяват да клонират Левс-
ки и правят машина на времето… 

Въстанието побеждава, властниците 
са свалени...  

Но… появява се черна дупка, която 
напредва към Слънчевата система!  

Ще настъпи ли краят на света? 
Или… 
Очаквайте през януари 2021 като 

електронна книга романът на Росен 
Марков „Боже, избави България“ в 
платформата за електронна литература 
на издателство gabriell-e-lit:  

 
http://e-books.gabriell-e-lit.com 
 

редакционна статия 
 

ОТНОВО  
„ЦВИЛЯТ ГРИВЕСТИ КОНЕ“ 

 

В края на декември с радост приехме 
да издадем за втори път стихосбирката 
на Живка Танчева „Цвилят гривести 
коне“.  

В предстоящото издание са включени 
нови, непубликувани до момента сти-
хотворения.  

Изцяло обновен е дизайнът на кори-
цата, за който е използвана авторска 
картина, създадена по идея на поетесата. 

Композиционно, стихосбирката е из-
градена от шест раздела. 

Стихосложението е различно, следва 
емоционалната линия на лирическия аз, 
като задъхано се сменят класическите 
четиристишия с римувани редове, бели-
ят и свободният стих. 

 

ХУДОЖНИК 
 

Над палитрата надвесен, 
с четка залеза следи 
и от багрите омаян, 
чудна картина твори. 
    

Кули тризъби в небето издига, 
бойници мрачни в редица реди, 
в момини дивни чертози наднича, 
от там го девойка тъжно следи. 
 

Във картината си втренчен, 
влюбен в нея, не усети как, 
бе се спуснал мрак вечерен, 
а да хване здрачът не можа 
    

И замислен тръгна бавно, 
в път обратен за града, 
тъй доволен, че потайно,  
бе се срещнал с любовта. 
 

редакционна статия 

http://e-books.gabriell-e-lit.com/
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ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

ТЪМНИ НЕБЕСА 
 

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 
/28.03.1887 – 02.10.1916/ 
 

ТИ СМЪТНО СЕ МЯРКАШ 
 

Ти смътно се мяркаш 
из морната памет, 
кат бродница сънна 
в бездънна гора - 
аз тръпна след тебе 
и тръпно ме мамят 
в мъглите вечерни 
две черни пера. 
 

След сетната среща 
да срещна забрава, 
подемах се, падах 
и страдах навред. 
Нощта ме разлюби, 
денят отминава, 
ни радост донесъл, 
ни весел привет. 
 

И ето, погребал 
в тъга непобедна 
надежди и младост 
в безрадостен склеп - 
аз гасна, аз гасна 
с утеха последна - 
на спомена в здрача 
и плача за теб. 
 

из „Под тъмни небеса“ 
 

ЕДИН УБИТ 
  
Той не ни е вече враг - 
живите от враговете 
бурна ги вълна помете 
нейде към отсрещний бряг. 
  
Ето, в хлътналия слог 
легнал е спокойно бледен 
с примирена скръб загледан 
в свода ясен и дълбок. 
  
И по сивата земя, 
топлена от ласки южни, 
трепкат плахи и ненужни 
с кръв напръскани писма. 
  
Кой е той и де е бил? 
Чий го зов при нас доведе, 
в ден на вихрени победи 
да умре непобедил? 
  
Клета майчина ръка, 
ти ли го в неволя черна 
с думи на любов безмерна 
утеши и приласка? 
  
Смешна жал, нелепа жал, 
в грохотно, жестоко време! 
Не живот ли да отнеме 
той живота свой е дал? 
  
И нима под вражи стяг 
готвил е за нас пощада? - 
Не, той взе, що му се пада, 
мъртвият не ни е враг! 
 
Стихотворението е открито от 
Георги Райчев и е публикувано 
за първи път в „Стихотворения“, 1920 г. 
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НОВА ПОЕЗИЯ 
 

ПЪТ НАД СВЕТА 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 

ХУДОЖНИК 
 

в памет на баща ми 
 

Не зная 
кой си – 
и по какви спирали 
ти тук си слязъл 
от безкрая. 
Чий пулс в сърцето си пренасяш – 
материята 
към духа да се завръща – 
да вдишва и издишва този свят 
от зрими 
към незрими пространства… 
Не зная кой си – 
и тайната на ритъма не зная – 
защо е този час рожден, 
а този – края? 
Но чувам: стъпките ти преброени 
отекват в безгранично време 
Където минал си – 
сезоните цъфтят 
Изгуби ли се някога светът – 
той в твоите платна 
ще се познае. 

 

САЛВАДОР РАЗКАЗВА СЪНИЩА 
 

Дали няма нещо 
което не е сънувал 
Няма нещо 
което Дали не е сънувал 

Дали е най-жестокото проникване 
до разчленяване 

по-остро от халюцинация 
по-обсебващо от хипноза 

Дали до дъното на платното 
Дали до върха на вселената 
откъдето както разказва 
е видял отвисоко 
/Дали е видял отвисоко/ 

Самото Разпятие 
 

ПАРТИТА ЗА СОЛО ЧЕЛО 
 

in memoriam 
 

 
 

худ. Калин Николов,  

портрет на Мстислав Ростропович 
 

Мстислав Ростропович 
застана от лявата страна 
на 
Йохан Себастиян Бах 
и засвири 
Партита за Соло Чело 
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И тъмнината затрептя 
и се превърна в звук 
и нощта проговори 
и отгърна своята тайна 

 
И спящите – които сънуваха 

и будните – които виждаха и чуваха 
и глухите – които само виждаха 
и слепите – които само чуваха 
и 
всеки всеки 
който бе в тази музика 
от главата до петите 
чак до корените си в земята 
и до крилете си в небето 
всеки в този миг 
или във тази вечност 
почувства 
в себе си 
 

Създателя 
 

АРИАДНА 
 

по картина на Джорджо де Кирико 
 
Отсъстващите закъсняват. 

Година вече Ариадна, 
омотана в свойта нишка, 
спи. 
 

Застинал влакът е, 
димът се втренчва 
в колонадата на дните, 
платната корабни издува 
илюзорен вятър. 

 
Спи Ариадна… 

Сънува как разсича път 
през възела на времената, 
как се завръщат кораби и влакове 
там, откъдето тръгнали са някога. 

 

Спи Ариадна… 
Митът се вкаменява бавно 
и от брега се ронят песъчинки. 
 

Надежда 
за отсъстващите 
няма. 

 

 
 

худ. Калин Николов,  

портрет на Джорджо де Кирико 
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РОДОПСКИ ЕЛЕГИИ 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

ИЗ „РОДОПСКИ ЕЛЕГИИ“ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Тъжното. Подобно на Дионис с него-
вата свита от пеещи пияни менади и то 
скита вечно по света. И само ти се струва, 
че е отминало и чак след време може би 
пак ще се появи. Една утеха, зад която се 
крие вечното присъствие на тъжното. И 
то има своя бог, който не скита сред пес-
ни, а броди сам, мълчалив, с невенчано 
чело. Неизбежното. То няма свита, но 
има много лица. Те са до теб, съпътства-
ли са те в крушението на първите 
радости, ще те съпътстват като някаква 
странна утеха и през останалите ти дни. 
Знаел ли си, че в сладостта на първата 
целувка вече е кълняло свикването с 
неговата рожба − досадата? А и в целув-
ката ли само? Не е ли така и с всички 
човешки радости? И все пак остава парче 
земя и за нещо друго. 

За неизживяното и неговото непом-
ръкване. Ще видиш тук неизживяното 
завръщане на Евридика, неизживяната 
страст на кентавъра Евритион. Тук са 
Селена и Ендимион, вечният Нарцис, ... 
Тук си и ти, усетил безграничността на 
желанието, непобедимостта на страха, 
вечната недосегаемост на толкова близ-
кото красиво. 

И утехата да ги зърваш понякога, да 
търсиш слово за тях ... 

 
АД 
 

НЯКОГА, ПОД ТОВА НЕБЕ… 
 

Някога, под това небе били са само 
връх, скали; бранила ги е гора. Сутрин 
раждали са ги зари. С гръм светкавици 
трошили са стрели. Отзвучавали са 
на кози копита; кентаври 
газели са долу дива като тях вода. 
Пасли са деца на богове стада. 
Нимфи са се крили, дриади горски. 
Мед е капел от хралупи на пчели. 
После ... дошли са хора, деца човешки; 
камъни са къртили, градили са стени. 
Любили са нимфи. Кентаври- 
мъдреци над този свят са бдяли със слова. 
И пак живели са пчели ... 
 

Текли са години. Като реката − 
през вирове, скали. Отмивали са хора, 
мучене на животни. Реч, съдби. 
На глътки някой пиел е света. 
Слова са бягали; спят нейде скрити − 
в пясъци, под камъни на нявгашни стени. 
Пазят нещо: стон догонващ стон след боеве, 
спомени за обич, глад ...? Ситост във очи? 
Себе си отнякъде дочуваш: не може 
всичко да е само мъртво, да мълчи. 
Толкова е диво, толкова красиво! 
В нещо вярваш; търсиш, викаш ... 
Нещо в теб се моли − копнеж за скрито живо. 
 
Девин, Калето 
 

ДЪЛБАЕ БОЛКАТА В ПЛЪТТА 
 

И колко малко значи 
душата, в нея приютена; а тя е 
която вае болезнените стъпки, гони 
ручея от пот, избликнал по пътя им надолу. 
С времето оголва все по-дълбоко 
свойто лоно разкъсаната плът. Изсичат се 
стени; водата следва своя ход. 
И идва миг на вдигната глава; нагоре 
погледът ти бяга, където не боли, 
а знаеш, на дъното си стъпил. В нозете 
плиска се душа; не са очите вече стъпала, 
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а само истина, че горе е орисано без теб. 
Нещо някъде не спира да боли. Някъде 
души изтичат. Болката се блъска с бяла пяна 
между стиснати зъби; дъх зелен от време 
ужасът се мъчи да смири. Ставаш 
пясък, полягаш в тих покой 
под потока болезнени вълни. Мислиш, 
че с времето се любиш; в покоя 
след това очите пълнят се с небе; 
даряваш дните си със него; нощем 
със звезди. Сякаш си докоснал вечността. 
С думи за безкрай водата ромоли; 
в тях, намерени, заспиваш. 
А не знаеш, че леглото ти не спира 
да потъва; бяг нагоре на стени. 
Ставаш постепенно бряг. 
Лицето ти се скрива сред треви. 
 
Ждрелото но Девинска река 

 

ОРФЕЕВО ЦВЕТЕ 
 

След Евридика сирак е песента. И лирата 
я няма. Зад себе си менадите разстилат 
пияна тишина. Да я разкъсаш искаш 
с викове; залутани се спъват търсещи очи, 
нозе. Не знаеш: нещо, за което думи 
не са родени още, трябва да прекрачиш 
и ще влезеш там, където лирата 
не спира да звучи; от някога слова 
прелитат във порядък, който те омайва. 
От себе си изчезваш; само погледът стои. 
Виждаш цвят безсмъртен; чезнат в него 
стъпки на пчели. Дълбоко в нежната им 
плът пътят към цвета е буден. И пак, 
натежали от нектар, се връщат; нещо 
в малките телца не спи, не спира 
да ги води у дома по медени следи. 
У дома завърнал се, в мед живееш; той е 
твоите очи; проглеждаш − ставаш 
стъпка подир стъпка друг. И нектарът 
на цветето те вика, към него пак летиш. 
Очите пак съзират слънце, свят познат, 
лъчи. Връщаш се отново; към нещо 
в себе си вървиш, съзрява нещо в теб. 
После, завърнал се в цвета, това те прави 

друг. И тогава, чак тогава, изчезналата 
лира отново почва да звучи; лъжа е 
на Орфей смъртта, избягали са нимфи зли. 
Плътта изтегля се във струни; Орфей е в теб. 
Ехо̀ отпява в планината звук след звук. 
Ръка отново върху лирата трепти. 
 

Предтеча, даден като дар. 
След векове пчели ще заговорят. 
Към слово песента не спира да върви. 
 

Девин, м. „Лъката” 
 

ИЗТИЧАШЕ НАДОЛУ 
 

Изтичаше надолу, през корените светлината 
на деня, потъваше; пръстта я пиеше 
на жадни глътки; с някаква омраза алчна 
на гърла недрата отворени стояха. И нощите 
не бяха пощадени; сразени след безумен път, 
пак там потъваха последни огнени крила. 
Дори и от водите отразена, давеше се 
светлината в тинестия мрак. 
Върху люспести тела залепваше понякога 
като проблясък; нещо някъде дълбоко в нас 
я пазеше, укрита от слова. И как неспирно 
ни болеше от поривите ú нагоре и навън ... 
Усещахме градеж на свят от нещо 
прокудено или откраднато; знаехме, че той 
ще търси форми, ще ги зове в съня и нам 
ще ги препраща, защото помнеше, как богато 
ужасът твори. А после щеше да ги назове. 
Достатъчни мъчители за нас оставаха да бъдат 
дори едните имена. И пълнехме ги със 
представи; знаехме дори къде би трябвало 
да бъдат. Глас пред огледало ни говореше, 
че там е празнота, че другаде и светлина 
и страх лежи. И отново криехме се 
зад стените на слова − така удобни, свят 
от куха светлина. От нея озарени, виждахме 
във празнината плод; с разчупени слова 
разкъсвахме плътта му. Без семки; 
забранен живот раздипляше листа. 
Изгнаници от него − без да сме прекрачили 
ни праг, ни сянка от стена. 

 

Пещерата Дяволското гърло 
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ОТ НЯКАКВО ИЗВЕЧНО ЛОНО 
 

От някакво извечно лоно, свят затворен 
от корави, бели небеса ти идваш, птицо, 
да чуем в полета ти нечий глас 
да казва, какво не сме и няма никога 
да бъдем. Светът за тебе дар е и погледът 
ти го владее; царствен мах с крила те спуска 
над трапеза, за теб разстлана от деня. 
И пак за теб, за твойта волност всичко 
е добро и всеки плод е твой; умората, 
наричана благословена, е от висини, 
а не от прокълна̀тата земя. Кой 
не е гледал танца ти любовен тука, долу, 
от никого нескриваната радост. 
И полетът след него − порив, разпръскван 
от небето дар, със всички споделен. Ти, 
птицо, цялата си благослов и 
твоите криле избрани нявга бяха, към нас 
да понесат царствени слова. 
За тебе, птицо, божествен дар е отреден − 
живот във рая на вечното сега; 
избавена душата ти е от представа 
за болест, смърт, за грях, вина. 
И нищо не очакваш, наказание е 
паметта; без думи и болката е друга. 
Всичко е затворено в мига. 
Само полет, любовен танц; 
птици люпят се в гнезда. 
 

Девин, Мураткин камък 
 

ОСНОВИ НА ЗИДОВЕ, СТЕНИ 
 

Основи на зидове, стени. От векове да ги погълне 
пръст се мъчи. И треви. С бедни багри мъх 
времето полепва върху тях. Слънцето огрява 
спомен за живот. Проблясват люспи на змия. 
Над камъните гущер бди. 
Вградени са в стените сенки на слова; 
нощем понякога се будят, зоват очи, уста. 

 

Извеждали са нявга гласове стада. Жена 
подавала е хляб, бъклица с вода. Дъхът ú 
спомнял е за губер. Пазела е стая тъмнина; 
след залез никнели са в нея думи, 
невнятни утринта. Като прекрачил огледало, 

сега във нея си и ти. 
С желания денят към следващата нощ върви. 
Неспирни стъпки; до вечерта устата ще мълчи. 

 

Като с погача кротка дарявал е със благослов 
изчезващият зад баира ден. Години 
са се пълнели с деца; стъпки малки сбирали са 
сила. Расли са гърди − понякога като скала; 
или − трепет зад разпуснати коси. Спират 
времето затворени очи. Един и същи чан 
лета преброжда. Долавят сетивата сетива. 
Огнище, котле със мляко; думи галят тишина. 

 

В гърдите лази като грапав страх картина 
на места, с камъни побити. Кост след кост 
е скътвала пръстта. Отцеждали са дните 
в земята спомени за хора. Сякаш думи, 
без да го съзнаваш, сбирали са свят; 
търсят го уста. Редици от слова нещо 
някъде повеждат. Сега си сам; под тебе е света. 

 

Не знаеш над какво и откога, нозете ти вървят. 
От дни засипана земя. 

 

Градището, с. Бедан (Беаднос) 
 

ЕВРИДИКА И ОРФЕЙ 
 

Стояха заедно − тя чедо на гората; 
за нея първа реч не беше 
майчиното слово, а шепота, 
за нас невнятен, на листа. 
За слуха тъй груби бяха думите, 
отронени с уста; тя чуваше 
росата как сутрин бяга 
и от слънцето се крие. Цветята 
се молеха да ги погледне 
и стъпки като сенки 
взорът ѝ разстилаше към тях. 
Майка, дом и ложе за нея бяха 
поляните, гората. И цялата се сипеше 
на звуци от неговата лира. Устата му 
с песента като ливада беше; 
той пееше как цветето зачева 
семена; стеблата как се галят, 
за сънищата им в нощта. 
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В словата му, от струните изтекли, 
тя видя се като нежен връх, 
подал се от пръстта, пътя си 
нагоре; усети болката с която, 
първа пъпка раждаше цвета. 
И пчелите, нежните крачка, обагрени 
с прашец, нектара като зов ... 
А падащите клепки станаха 
на стон за него − тъй силен, че 
гората замълча. И той я чу; 
затихна лирата, но песента остана ... 
Зад стъпките им никнеха слова ... 
 
Девин, Мечешкият водопад 
 

 

МЕТАМОРФОЗА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

СКИТНИКЪТ И ЛУНАТА 
 

Мъглата пови диска на луната, 
уличните лампи – далечни съзвездия 
опитват се да намерят пътя си 
към уморените очи на скитника… 
Къде ще се подслониш тази нощ, човече? 
Къде е шлемът ти? 
Къде е маската? 
И как ще те стоплят? 
Как ще те спасят от премръзване? 
Как ще защитят дробовете ти, 
раздрани от кашлица, 
разядени от студа и от липсата? 
Луната е повита в мъглата си 
и е далеч, далеч е… 
Далечна е и светлината 
на уличните лампи – съзвездия… 
Онази, която ти даваше 
петаче за кафе 
не слиза вече 
от дома си – 
кой ще ти стопли душата, 
старче? 
Само той е до теб, 
твоят космат приятел – 
ближе лицето ти 
с лепкав език, 
ближе космите 
на брадата ти, 
но теб вече те няма, 
няма те – 
само той, 
вие 
срещу луната, 
вие – 
срещу лъжата… 
Но няма 
кой да ви види, 
няма 
кой да ви чуе – 
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само мъглата, 
която 
се превръща във сняг 
ще ви вае… 
 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 

Заспиват пустите улици, 
снегът се превръща в кал и вода, 
локвите пронизват 
плътта на захвърлени маски – 
захвърлени лица. 
 

Прозорците светят – 
жълти пролуки 
в плътната цялост на сградите, 
от които се процежда 
затворническо отчаяние, 
примирение, 
гняв 
и онова, 
което остава след тях – 
разпад на личността. 
 

Заспали са пустите улици. 
Прозорците вече не светят. 
Само сумрак. 
Като какавида. 
Тихо тупти сърцето 
на световната мрежа, 
хванала в хватката си 
света. 
Като пашкул. 
Уютно и топло, 
разграждащо… 
Метаморфоза. 
Скоро ще се превърнем 
в имаго. 
Ще разтворим крила, 
ще полетим, 
ще се размножим… 
За колко ли време?! 
Ще стигнем ли до звездите? 
Ще населим ли други планети? 
Или просто – ще заспим навеки… 

КАКВО СЪМ АЗ  
 

ЗОЯ РАДНЕВА 
 

ПРЕДПОЧИТАМ САМОТАТА  
 

Върви си! 
С теб сгреших. 
Грешки винаги ще има,  
щом лятото се влюбва в зима. 
Любовта  е доверчива,  
и до болка ранима. 
Красива като самодива,  
като дете уязвима 
Върви си! 
Предпочитам самотата,  
не, че я обичам,  
но истината в нея преоткривам. 
Старателно прочитам тишината. 
Ето ме превърната от теб в незрима сянка. 
И, ти, конник без глава, 
скрил истинското си лице зад маска, 
возиш ме в тиквената си каляска. 
Тълпата за зрелища зажадняла бурно ръкопляска. 
Стига с този маскарад! 
Любовта във вените ми пулсира  
и за любов истинска да мечтае не спира. 
Знам някой ден ще бъда 
морска фея в нечие море. 
Къшей хляб в изгладнели за обич ръце, 
гмуркащо се слънце в сърдечно езерце,  
Животворен нектар за агонизиращо от жажда 

       небце. 
Ще бъда цвете излъчващо любовен аромат. 
Ще бъда всичко, което за теб не бях. 
Ще бъда за някой любовта, за която мечтах. 
Вече чувам босите и нозе,  
как тихо престъпват към моето сърце...  
Върви си! 
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ЖЕЛАН ПОДАРЪК  
 
Живот, настаняваш се в телата ни  

без резервация,   
за да скриеш продължителността на престоя. 
А той понякога е къс ,не стига дори за адаптация. 
От страх броим на годините с теб прекарани броя. 
 
Остани, Живот! Без теб телата ни са само  
стряскащи призраци, вмъкващи се в нечий сън. 
Сърцата са обикновени мускули - близнаци.  
Гърдите - празни жилища на души,  

скитащи се вън. 
 
Живот, защо в очите ти сълзи препират,  
защо кръстейки се, с глава небето сочиш? 
И твоите дела ли от Бог се контролират? 
Нима ти е забранил да говориш? 
 
Бог е милостив, молбите на всички ни чува. 
Клекни, нека се помолим! 
На нас да те подари и смъртта да линчува. 
Знам, скъпо струваш, но ще му се отплатим! 
 
- Ех този дъжд от кристални парченца! 
Дрънчи ли дрънчи!  
От него Бог молбата ни не чува. 
И мълчи ли, мълчи... 
 

НИЩО НЕ НИ ПРИНАДЛЕЖИ 
 
Не ти принадлежа, не ми принадлежиш,  
нищо в този свят не ни принадлежи!  
Дори въздуха, който с първия вик вдишваме, 
преди венчавката със смъртта издишваме...  
Кой си ти, коя съм аз?  
Две капки в океана - бурен.  
Две падащи звезди - зла прокоба. 
На капризната съдба два роба. 
Две деца на началото и края. 
Два мухлясали залъка - на времето пая. 
Сеячи на надежди и мечти,  
по сухи почви и угари - пусти. 
Не ти принадлежа, не ми принадлежиш,  
принадлежим и двамата на времето!  

Което за годност и срок ни удря печат 
и стъпва здраво на живота по  стремето. 
Дъжд ли е това?  
Или болно е небето и обилно се поти? 
А дъгата, която слънцето рисува с фини пръсти,  
надгробен венец ли е за издъхналите облаци 

гъсти? 
Ние с теб - две крехки стръкчета трева,  
поникнали на осакатената земя, 
щастливи ли сме, или от страх кървим? 
Че блясък няма вечността и без памет е смъртта... 
Кой си ти, коя съм аз? 
 

КАКВО СЪМ АЗ... 
 
Какво съм аз? 
 
Малко листенце на дървото - Живот, 
от прегръдката на есента пожълтяло. 
На свежото и повехнало носталгичният шепот. 
Тясно пространство  между черно и бяло. 
 
Сърце приютило в паметта си младостта, 
ала с носталгия посрещащо всяко разсъмване. 
Болка разтваряща се в кръвта... 
Страх - неистов от последното падане. 
 
Мисъл опитваща се да опитоми, 
на сетивата жаждата за младежка сладост. 
Житейски календар, с разтърсващи драми, 
изтриващ ги с гумичка, рисуващ радост. 
 
Какво съм аз? 
 
Уплашено птиче скрито в гнездото. 
Усмивка надничаща зад гърба на болката. 
Цвете повехнало в ръцете на злото. 
Аз съм името на малкото листенце, на дървото. 
 
Аз съм... стихотворението попитайте! 
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БОЖЕСТВЕНИ СИЯНИЯ 
 
ИВАН СЕЛАНОВСКИ 
 

ИДВАЩИЯТ ДЕН 
 
Отметнах топлата завивка, 
просветват сънени очи... 
А вън е слънчева усмивка, 
що гали утрото с лъчи. 
 
И чакам шеметно да звънне 
камбанката на идващ ден. 
Просторът ведро да осъмне 
със златен блясък озарен! 
 
И още славей да запее 
вълшебни трели с меден глас. 
Природата да онемее... 
заслушала го със захлас! 
 
След бодър сън в мечти унесен, 
гальовен полъх от зефир. 
Денят изпълнен е със песен - 
божествен химн посред ефир! 
 
2020 г. 
 

СВОБОДА 
 
Аз те чакам в слънчеви заслони, 
като в утринна роса - 
отразила тъмни небосклони 
във изгряваща зора! 
 
Чакам!.. Като житен клас узряла 
със ухание на ръж. 
Дивно в бъднините засияла 
с блясъка на звезден дъжд! 
 
1996 г. 
 
 

ПЕРСИН 
 
И Дунавът мрачно се пени 
сред мрачните черни поля, 
върбовите клони зелени, 
целуват злочеста земя; 
и свели са тъжно върхари, 
че листи им мъка попари! 
 
Тук робската песен оглася 
скрибуцащи тарги - дори 
и вятърът глухо отнася 
в незнайни, усойни гори, 
на Дигата гробния ек - 
Голгота за роба-човек! 
 
А слънцето траурно спряло, 
погалва злочести тела - 
над ада зловещи огряло, 
изпълнен със черни тегла! 
Тиранът безчинства, бесней 
в страдание идното зрей... 
 
И лъч се от слънце отрони, 
златиста омая блести, 
тя мрака на робството гони - 
сияй!.. Свободата цъфти! 
 
1953 г. 
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ВСИЧКИТЕ МОИ ЛУНИ  
 

МАЯ ДАНЕВА 
  
*** 
бяла луна 
разбирам как се чувства поетът  
в 10 часа сутринта  
 
*** 
изгряваща луна 
наблюдава набъбването 
на тестотото 
 
*** 
червена луна 
той и тя съзерцават  
хайку-моменти 
 
*** 
полумесец 
не помня как е изгрял  
и кога 
 
*** 
среднощно бдение 
възкресява моменти  
жълта луна 
 
*** 
синя луна 
пак съм преварила 
жълтъка на яйцето 
 
*** 
черна луна 
дърветата пред мен 
с невидими сенки 
 
*** 
розова луна 
вдишвам жасмина 
в косата й 
 

*** 
нощ през август 
моторна лодка стърже  
луната в езерото 
 
*** 
бяла луна 
страниците на дневника ми 
все още празни  
 
*** 
луна зад облаци 
нечути от мен думи 
заглъхват 
 
*** 
затъмнена луна 
разказва истории от сватбата си  
на санитарка в хосписа 
 
*** 
зимна луна 
изпотена през стъклото 
на кухненския прозорец 
 
*** 
ярко пълнолуние 
седя сред купища 
незададени въпроси 
 
*** 
луна в карантина 
издухва всички листа 
от дърветата 
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ЗИМА 
 

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА 
 
*** 
растат стъпките 
на бездомния котарак… 
първи сняг 
 

Публикувано на 04.05. 2020 (Mainichi Japan) 
 
*** 
зимно слънце 
почти невидима 
сянката на ябълката 
 
*** 
от снежния ангел – 
дископатия 
първи сняг 
 
*** 
гъст сняг 
заличени са дори 
сенките 
 
*** 
модерни времена 
за нос на снежния човек 
слагам биоморков 
 
*** 
първи сняг 
едва различим 
снежният ангел 
 
*** 
зимно слънце 
избледнява синьото 
по крилете на сойката 
 
*** 
50 нюанса бяло 
отвсякъде ме обгръща 
виелицата 
 

*** 
снежен склон 
безшумно се плъзгат 
светлини и сенки 
 
*** 
зимна разходка 
скачат слънчеви зайчета 
от смартфоните 
 
*** 
гъст сняг 
на сутринта е изчезнала 
дзен градинката ми 
 

Публикувано на 06.02. 2020 (Mainichi Japan) 
 
*** 
мразовит ден 
пресипнал дори гласът 
от GPS-a 
 
*** 
дълбок сняг 
едва забележим и пътят 
на вятъра 
 
*** 
снежно утро 
черни само филийките 
от новия тостер 
 
*** 
пряспата ме гледа 
с две черни очи 
заеко, бягай! 
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СТЪРГОТИНИТЕ НА ДНИТЕ 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 

ГОДИНИ, ГОДИНИ 
 

Години... години... години –  
разглобя ли ви – само стърготини 
ще се посипят. 
 

И по тях 
с очите си без поглед ще чертая 
везни, капчуци, образи, треви – 
нов свят ще си създам 
и в него от нищо вече няма да боли... 
 

КАТО ТОПКА 
 

Като топка по наклон  
летя през тръни, камъни и вади. 
Земята се върти и аз със нея, 
броя сезони – пролети и листопади, 
лета и зими, сняг и ветрове. 
Къде по пътя равно да намеря  
и топката да спре? 
 

ДЕН МИГ 
 

Ден-миг... 
Когато се усмихна 
и слънцето в небето мигна - 
едно голямо, всевиждащо око - 
да полетя  
започнах да мечтая... 
Ден-миг - 
ще мога ли от теб да си замина? 
Или очите ти във мен вторачено 
ще гледат  
и дупки във гърба ми ще дълбаят? 
Крила  
от дупките ми ще поникнат - 
дали от теб закриляна 
да полетя  
ще зная? 

 

ДЪЖД 
 

Заваля дъжд и дърветата заплакаха. 
От нагорещената земя се вдигна пара, 
а хората заприличаха на птици, 
които не могат да полетят.  
Тежат и стоят върху тротоара. 

 

СТЪРГОТИНИТЕ НА ДНИТЕ 
 
Отръсках стърготините на дните 
от посивелите си мисли, 
очите си в тревите  
и звездите взидах, 
и дланите си свити 
на простора дадох, 
дъхът ми с вятъра  
се сля  
и зная, 
още миг - 
ще проумея  
как бъдещето 
да измеря. 
 

Отръсках дните преживени 
от стритите предели на духа си, 
че птиците шептят в ушите ми 
тайните,  
които исках да намеря... 
 

Те,  
птиците 
летят от бури брулени 
и пак в гнездата стари 
се завръщат 
и пак в милувките изгубени 
се свиват уморени, 
но с пролетните сокове  
набират сили 
в поколението ново 
да пребъдат. 
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ВЛАК 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

*** 
Полето в зелено 
се разтвори на хоризонта, 
потече на ручейчета 
(въпреки гравитацията) 
и се вля в небето - 
най-щастливата локва, 
където боговете 
цамбуркаха боси 
и играеха с облаци 
и със мълнии. 
Влакът погълна 
хората на перона, 
чантите, куфарите 
на колелца, 
майките с деца, 
бабешките торби 
и всички съдби 
на влюбени и разлюбени. 
И аз се изгубих 
в най-дългия влак  
на земята, 
проточил снага 
през полята с дъха  
на машинно масло, 
с един възрастен  
локомотив, щастлив 
в този толкова летен ден, 
най-летния, да бъде 
с мен, да ми праща 
искряща усмивка, 
да свири с уста 
съвсем по гаменски. 
Щастлив от махленското 
„бате“, от аритмията 
и световъртежа, 
дето борехме с хапчета 
от аптеките „Марешки“, 
щастлив от копнежа 
да се види в очите ми – 
беше все още жив. 

*** 
Има ли място  
в купето за мене? 
До вратата ще седна.  
Събувам обувките,  
уморени от ходене,  
петите горят, 
залез някакъв  
тича ли, тича – окървавен  
в последния гърч  
на хоризонта, а полето  
отвързва хиляди сенки. 
Има ли място  
в купето за мене? 
Още виждам  
тези есенни  
странни усмивки 
на червени дървета,  
поели кръвта от небето, 
потопили всяко листо  
в тази зейнала рана.  
Кърви есента,  
кърви в самотата си 
божественото светило. 
Усмивките на дървесата 
все повече заприличват 
на евтино,  
ярко червило. 
Полето умира 
в дланите на планината. 
Мрак. Беля ябълка, 
острието реже  
ръката ми. 
Влак на живота – 
каква фалшива нота  
звучи в ума ми беден. 
Тази ябълка  
в ръката ми 
трябва да е последната. 
Свири влакът, 
тунелът се среща  
със светлината... 
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*** 
Реката тече  
в обратна посока. 
Едно прашно перде 
се развява, 
боядисани в охра,  
дърветата съхраняват 
всички погледи  
от купетата. 
Пластмасовото шише 
с минерална вода 
се поклаща като махало. 
Майката срещу мене 
завива детето си 
със синьо одеяло 
и разтревожено  
гледа прозореца. 
Няма река в очите й –  
мътни блата  
на съмнения, главоболие  
и безсъние. 
„Ще затворя прозореца“ – 
казвам. – Само да хвърля 
поглед в реката.“ 
„Разбирам. 
Вчера и аз исках 
да се удавя...“ – 
съчувствено ме поглежда 
жената. 
 
*** 
Стоим на гарата, 
а часове се точат 
и имам чувството – 
до Сътворението. 
Назад сме с времето, 
а лудостта клокочи 
в очните ябълки, 
където болката 
се заиграва 
с една молитва 
за любовно бдение. 
Стоим и пушим, 
не помръдва влакът – 
едно видение 
в този есенен дъжд, 

разкиснал фасадите, 
напоил керемидите 
като хлебни филии 
в гореща попара, 
проникнал до клетките 
на малката гара, 
подхлъзнал ни стъпките 
на есенни влюбени, 
покрил очите ни 
с воали от кал... 
Стоим сами 
в тази удавена вечер, 
а механизмът вече 
съвсем заяжда, 
прозорец към рая 
не се отваря. 
В мъглата гарата 
размазва пейзажа си, 
а аз си представям, 
че нас ни няма 
и че сме само 
мислени очертания, 
дори и влакът, 
в който попаднахме, 
е навярно 
екзистенциална измама. 
 
*** 
Тихо, тихо се кланят  
дърветата 
пред очите ми. 
Този влак се изнизва, 
подредил в броеница 
купетата. 
Преминавам 
пред всяка врата 
и се вглеждам 
в унилите сенки, 
поизгърбени, 
седнали свити 
в пещерите  
на своите утроби. 
Някой сънено гони 
вагоните, 
отплеснати в нощ, 
която не свършва 
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в тунелите, 
и пази в зениците 
на смъртната сянка 
вечен копнеж 
по завръщане... 
Отминавам –  
кротък бродник 
във влака, 
а сърцето ми чака 
смутено 
на някаква гара 
да слезеш, 
някакви сини цветя 
да ухаят 
сред летния залез, 
да помахва с ръка 
бариерата на шосето, 
да потънат петите 
в прахта, 
мека, топла и светла, 
а семафорът, 
избухнал в червено, 
да крещи срещу тебе: 
„Спри, огледай се, 
не заминавай!“ 
И те виждам 
как се навеждаш 
и бавно оставяш 
в краката ми 
големия куфар, 
изпълнен с надежда. 
 

НЕУМОЛИМО ВРЕМЕТО ЛЕТИ 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

ДО КРАЙПЪТНАТА БРЕЗА 
 
Каква красавица видях 
по пътя в лятната омара… 
До тръпнеща бреза се спрях 
аз осенен и за отмора. 
 
Потрепват свежите листа, 
като звезди блещукат леко… 
А стволът в пъстра красота 
вежлив ме кани отдалеко. 
 
Аз слушах песента в захлас 
на туй дърво, край мен запяло… 
Полето пък с полюшнат клас, 
светлее като огледало. 
 
Прегърнах там брезата мила 
със времето край мен заспало… 
А в житница, почти скласила, 
любовно птиче бе пропяло! 
 
06.10.2020 
 

ЗА ТЕБЕ, ТВЪРД ХИЛЯДОЛЕТНА 
 
Неумолимо времето лети, 
отрязъка ни жизнен то скъсява. 
Какво направи, що написа ти – 
щастлив ли си по собствената права? 
 
Къде сте вий, години на кипеж, 
на пориви и звездни небосклони? 
Напираше в гърдите ни стремеж 
та вятърът ни правеше поклони! 
 
Край грижите по майка и баща, 
децата си възпитахме любими… 
Трудът ни дружен всичко обеща – 
от любовта какво по – свято има? 
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Но ето, че достигнаха ни дни 
единството ковано да разчупим. 
В чужбини търсим днеска благини 
и техните порядки да откупим. 
 
Осиротяваме тревожно днес, 
България в конвулсии се вие… 
Кому по свирка туй е интерес 
и „Данко” нашият къде се крие? 
 
Страната ни е била не веднъж 
изправяна пред пропасти и мъки… 
Народе мой, като юмрук се дръж – 
това са стародавните завети! 
 
Разединени ний дори за миг, 
подвластни на вражи набези бяхме… 
Но с твойто име, Боже наш велик, 
издигахме глави и възмъжахме! 
 
Страна – орисана да бъдеш лост, 
да сееш светлина и милостиня… 
Роди ме ти и бях ти верен гост – 
оставаш ми единствена светиня! 
 
09.10.2020 
 

ЕСЕННА ПАЛИТРА 
 

/импресивно/ 
 
Утрото ме грабна в ранина, 
та отправих поглед към Балкана. 
Мих очи на първата чешма 
и пътеката позната хванах. 
Грейнаха лозниците край мен 
наплодили златни кехлибари… 
В дясно пък, в овощния терен – 
плодове стопанин ще товари. 
Ей гората с пъстрия килим, 
вече с нетърпение ме чака… 
А зовът на сойка продължим, 
кани ме от трънестата драка! 
На гората в сухия листак 

как пристъпвам с мамеща упойка… 
Стигам и полянката бивак, 
за мечтаната за миг престойка! 
Чувам към върха китарен звън – 
планинарско ехо се прокрадва… 
Цяла пък природата отвън 
с пеещата красота ме радва! 
 
От върха отправям ведър взор, 
долу гуши се градът ми в бяло… 
Есенно – сънуван кръгозор, 
ти сърцето ми изпълни цяло! 
 
17.10.2020 
 

ЗА ПТИЦАТА БЪРЗОКРИЛА 
 

/сонет/ 
 
Тя идва 
като ласка на дете – 
отлита като птица бързокрила! 
Понякога 
гори в едно сърце, 
а сякаш е Света ни преоткрила! 
 
Защо ти Боже ни я завеща – 
защо с такива 
чувства ни „наказа”? 
Нали си наш учител и баща – 
питае в теб 
житейската ни база? 
 
Защото е Спасител любовта – 
Единствена към доброта ни води! 
Съдбовно е начало в красота 
и като „бяла лястовица” броди! 
 
Попитат ли 
какво е туй Любов – 
Ти Боже си 
и синонима нов! 
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ЛЮБОВТА И СЛОВАТА 
В НЕБЕСАТА 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

ИЗПЕПЕЛЕНИ СТРАСТИ 
 

Ято щъркели, хванати за опашките, 
страстен венец над главите ни е оплело. 
А отдолу дребни човечета с прашките 
искат туй чудо да го свалят насред село. 
 

Но вие се чудото и с шум се издига. 
Стават човеците точици невидими. 
Ето, слънцето вече венецът достига. 
Падащи страсти горящи човекът взима. 
 

МАГИСТРАЛНО МОМИЧЕ 
 

Тя няма дом, приятели, семейство, нищо. 
Дори от любовта парите не са нейни. 
И мръсна работата е, сърцето чисто. 
Търговец на любов да си е чудодейно. 
 

Единствен него Бог от храм не би изгонил. 
Че нищо само той за него си не взима, 
от себе си, когато сам се е прогонил 
и е продал любов, която само има. 
 

Търговец на любов – какво позорно име. 
Със любовта не бива никой да търгува. 
Но туй отдавна и навсякъде го има. 
Любов, че уж, не се продава и купува. 
 

А тя стои на магистралата и маха, 
с надежда нещичко и днес да препечели. 
С продадена любов да пълниш си стомаха, 
защо ли днес мнозина биха предпочели 
 

пред правото със честния си труд прехрана 
да си изкарваш, гръб превила пред софрата?! 
Но тъй, отхвърляйки вековната забрана, 
продавайки любов, купуваш свободата!... 
 

Дали, при всеки мах, че нейде там в душата 
потича на Голямата любов сълзата… 

ЗА СЛОВАТА В НЕБЕСАТА 
 
Изваяни от горест, прощалните слова 
не раждат блясък в душите. Нито светлина. 
Те само мигновено лумват. Като искра. 
Потича блясъкът в душата. Като тъга. 
 

За сбогом винаги отвън словата идат. 
И в теб се оглеждат. Преди да си отидат. 
А щом и други светлината в тебе видят, 
словата ти до небесата вече стигат. 
 

КАПКА ПО КАПКА ЛЮБОВ 
 

Стих на капчици се пие. 
Сякаш руйно вино пиеш. 
Огън през кръвта изтича. 
Цял със светлина се кичиш. 
 

А душата ти полита. 
В звездните простори скита. 
Стих на капчици се пие. 
В капката любов се крие. 
 

СЪЛЗИ ОТ ЗЪРНА КЕХЛИБАРЕНИ 
                                                                                                                                                                                                       
На Добри 
in memoriam 

 

На Добруджа от златните поля 
една звезда пое към Вечността. 
Най-ярката и светла беше тя. 
Но няма вече в нея светлина. 
 

Угаснаха стремежи, красота. 
Едно съкровище лежи в пръстта. 
Превиват клас узрелите жита. 
И плачат с кехлибарени зърна. 
 

Че няма вече техният баща 
да радва златозърните сърца. 
Развява вятър сплъстена коса. 
Сълзи обливат цялата земя. 
 
31.12.2020 г. 5.55 ч. 
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МИРАЖ 1989 
 

ХРИСТО АНГЕЛОВ 
 
Тогава, спомням си, ний бяхме  
твърде млади, 
как пеехме  
по улици и по площади! 
 
Изпълнени със вяра, 
вдъхновени, 
към бъдещето светло 
устремени! 
Прегръщахме се, 
давахме си ний кураж, 
че демокрацията – 
туй не е мираж! 
 
Сега, когато вече остаряхме, 
ний свойта малка грешчица разбрахме. 
Мираж това е, 
зрителна измама! 
Да! Нещо уж го има, 
но го няма... 
 
10.11.2020 
 

КОЛЕКЦИЯ  
ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ 
 

КОЛЕДА 2020, хайку 

Мая Данева 
 
*** 
Коледа 
опитва се да влезе 
под кожата ѝ 
 

*** 
предколедна треска 
в тишината на мола 
кънти дишането ми 
 

*** 
нов рекорд пред Коледа 
продажбите на захарни изделия 
извънредно високи 
 

*** 
сам на Коледа 
Исус разпръсква 
всички мои демони 
 

*** 
Бъдни вечер 
дълъг монолог 
с Богородица 
 

*** 
трима мъдреци 
деца рисуват 
торби с подаръци 
 

*** 
моля се по Коледа 
на масата 
всички мои икони 
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*** 
коледна елха 
отразява теб и мен 
огромна бяла топка 
 
*** 
коледна декорация 
от сухи шипки  
кълве врана в градината 
 

*** 
адвентна неделя 
поръчва подарък 
за себе си 
 

*** 
блокирани полети 
в квартала до летището 
тиха Коледа 
 

*** 
врабчета 
пред сладкарницата 
трохи от коледни бисквити 
 

*** 
коледно утро 
в гаража на бизнес парка 
космична тишина 
 

*** 
коледна вечеря 
с нови правила 
ритуалът ни на празнуване 
 

*** 
коледно слънце  
топи депресията 
баница с късмети 
 

*** 
късна нощ 
с маска 
пристига дядо Коледа 
 

КОЛЕДНА ВЕЧЕР 

Живка Танчева 
 
Коледа дошла е. Спомените стари  
заблестяват с чудни светлини. 
Благославяйки  ни, тропат коледари 
на ковани бащини врати. 
Зимата в снега се свира, 
оживяват клонки на ели 
и сред спомените идва мама 
със кравая и отрупани софри. 
Глъч и радост в млади, в стари, 
под котела бъдника гори. 
С натежали стъпки коледари 
коледуват с коледни игри. 
И поднесъл щедро дари  
стар баща със вино ги пои, 
сладкодумно благославят коледари 
челяд, дом и старини. 
Коледна елха, детски шум и врява, 
просълзена гледам във захлас 
и се радвам, както радваше се мама, 
в своята душа без глас. 
 

СУРВАЧКА ОТ ДЕТСТВОТО 

Росица Копукова 
 
Ще си купя пак сурвачка 
като малките деца, 
де на смях и де на плачка 
да си кажа начаса 
 

какво искам да отмине, 
лошо да не идва днес 
и през Новата година 
да ни вестне блага вест, 
 

да пребъдат добри хора 
по света, а и у нас, 
да се види краят скоро 
на тази пандемична страст. 
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Бог чадата си прибира, 
който тука ги не ще, 
какво ще правят, не разбирам, 
тия, с много грехове. 
 

Хайде нека поживеем 
в мир, надежда и любов, 
да видим как, без да лудеем, 
си пожелаем благослов. 
 

„Сурва, Сурва...“ – ще сурвакам, 
който срещна аз поред, 
искам обич да дочакам 
и с радост да вървим напред. 

 

КОЛЕДНАТА ИСТИНА, акростих 

Стоян Михайлов 
 

Забулено е всичко в бяло – 
Вали небесна благодат ! 
Една звезда е засияла – 
Звезда - Витлеем благат! 
Дали защото не разбрахме, 
А крачехме в погрешен път – 
В теб Господи души посяхме 
Душите ни плени Духът! 
Упорство, доброта човешка – 
Широк простор за обичта! 
И нека любовта е грешка 
Таила място по света! 
Единствен ми в гърдите Боже 
Си Ти другар, кога вървим. 
Едната мисъл ме тревожи, 
Родих ли се достоен син? 
О, дай ми Боже благослова 
Да крепна с воля, сила нова 
И с Тебе крача до покрова! 
 

СРЕЩУ КОЛЕДА 

Цоньо Неделкин 
 

Звънят отвън рождествени камбани, 
люляни от невидими ръце 
и радостта докосва с топли длани 
изпълнено с очакване сърце. 
 

Пак всеки вижда как през далнините, 
през снежните вихрушки и студа 
до всеки дом достигат светлините, 
родени с Витлеемскта звезда. 
 

В нощта прозрачна бродят коледари 
и носят дълго чакан благослов 
за мирни дни, в които да ни жари 
пожара на взаимната любов. 
 

Будуват шумно в тази нощ пресвята 
еднакво и села, и градове, 
изпълват се със благодат сърцата 
и нещо към небето ни зове… 
 

ВЪРВИ СИ ГОДИНО 

Зоя Раднева 
 
Измъква се Старата година, 
скришно по терлички. 
Вратата тихичко затваря, 
гузна е и крие се от всички. 
Украсени бляскави елхички, 
с охота я изпращат. 
Явно лоша е била , 
щом всички се усмихват? 
Дори и снежното човече 
с морковно носле 
затваря черните очички, 
не иска да я спре. 
-Пакостлива бе, годино! – 
припява малкото врабче. 
-Не се оглеждай, нямаш изпращачи! – 
подвиква зайо с тъничко гласче. 
От близо Вълчи вой се чува: 
-Тръгвай вече, не разбра ли? 
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Няма кой за тебе да тъгува, 
чувствата на всички са замрели. 
Вълчо щом видя,  
зад пряспата се зайо свря. 
Ала издайнически кихна. 
- Наздраве! – вълчо се провикна. 
-Не е наздраве, болен съм! – 
зайо откликна. 
-Излез, късметлия си голям , 
няма шанс да те изям! – 
-В гората тестове не правят. 
- Не те подмамвам нито лъжа,  
а съм прям! 
-Годино, бягай! – вълчо продължи, 
че за тоз резил голям,  
виновната си ти! 
Накрая тебе ще изям, 
а Бог така ти е ядосан,  
че ще ми прости. 
 

ЕЛХА 

Маруся Николова 
 
Около елхата 
танц се завъртя, 
сякаш буен вихър 
в стаята влетя. 
Колко е магично, 
шарено сега, 
дали не ни гостува 
истинска дъга? 
Оживя елхата 
и със две ръце 
иска да се хване 
на това хорце... 

ПРОЗА  
 

БЕЗ ДАВНОСТ 
 

ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 

/1850 – 02.09.1889/ 
 

ИЗ „ЗАПИСКИ ПО  
БЪЛГАРСКИТЕ ВЪСТАНИЯ“ 
 

ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ 
 

КНИГА 3. ГЛАВА I.  

ЗАТВОРИТЕ. ТРОЯН 
 
II 
Сега вече, след като ме смазаха с бой, 

дойде на ума на агите да се погрижат и 
за други работи, отнасящи се до моето 
съществувание. Върху една малка соф-
ричка, която ми донесоха в затвора, беше 
сложено хляб, някои остатки от богато 
ястие и една готова цигара. Сам Хасан 
ага два пъти влязва до прозореца да ме 
пита искам ли още нещо. Това беше вече 
правило. В разстояние на четири деня, 
които престоях в троянския затвор, знаях 
вече, че щом ме биеха, хлябът беше готов 
вече. А биха ме мене няколко пъти, но 
право да си кажа, че като първия бой аз 
не се сподобих вече да видя. Хапнах от 
останките на мюдюрската или може би и 
заптийската вечеря, изпуших си спокой-
но цигарата в тъмнината, чувствувах 
някакво си задоволство и тържество по 
причина на победата, която можах да 
нанеса на конашките хора. Наистина, че 
под кожата ми пълзеше нещо, не можах 
да се простра, както трябва, но пред вид 
на намазания с дървено масло ятаган тия 
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малки работи бяха от второстепенно 
значение. Позаспал съм и даже, защото 
както къпанието, така и боят благопри-
ятствуват на съня. После полунощ обаче 
трябваше изново да си напомням мост-
чето при р. Свинарица и Грънчарските 
колиби, вследствие на един шум, който 
се дигна при вратата. Най-напред се 
слушаха удари от тояги, псувни на турс-
ки язик, а после друг един непознат глас 
захвана да протестува, като наричаше 
турците зверове и пр. И удивително, че 
непознатият освен български смесваше 
още в своя разговор и ромънски; а това 
ми даде повод да трепна на минута, да 
си въобразя, че непознатият е еснаф, кой-
то щеше да бъде за мене ангелско 
утешение. След малко вратата на тъм-
ницата се отвориха и непознатият, човек 
млад, облечен с европейски дрехи, с хъ-
шовски калпак на главата, влезе при 
мене, когото заптията тикна изотзад, 
колкото му е силата, с кракът си. Непоз-
натият следваше още да протестува, а 
заптията, без да обърне никакво внима-
ние на думите му, доближи се до мене, 
освободи ми едина крак от букаите, в 
които заключи крака на непознатия, 
така щото ние трябваше да лежим глава 
до глава с него. 

- Разговаряйте се сега, царски душма-
ни, какво сте правили, но не забравяйте 
и това, че и двама ще ла живеете само 24 
часа - каза заптието и затвори вратата. 

Аз чаках с нетърпение отдалечавани-
ето на турчина, за да попитам 
непознатият мъченик отгде е родом, где 
са го хванали и от коя е чета; но той не 
преставаше още да говори сам на себе си, 
да псува турците и да оплаква злочеста 
България. 

- Няма да ми останат очите затворени 
най-после, макар и да ме затрият тия 
поганци - говореше той, но повалено, 

като че да бе македонец. - Сам с ръката 
си заклах пет души от тия зверове, а кол-
ко съм убил с куршум - брой няма. Ти, 
братко, на колко души може да светиш 
маслото? - попита той най-после мене. - 
Не се бой от мене, защото съм стар ко-
мита. Познавам Панайота и Тотя 
войвода, бил съм другар на Хаджи Ди-
митра, с когото преминах Дунава, но тия 
кучета ме хванаха при Ново село. Да 
живей майка България! 

Всичко това, казано от непознатия, 
беше доволно за мене да позная, че имам 
при себе си официален човек. Ако той 
си мълчеше, както и да е вече, можах да 
повярвам, но щом наименува себе си 
другар на Хаджи Димитра, който беше 
умрял отдавна, преди осем години, то 
твърде лесно можахме вече да се разби-
раме кой на кого слугува. Дръпнах се 
настрана като от змия усойница и казах 
на милостта веднаж завсякога да ми не 
говори подобни думи, защото аз съм 
верен и покорен рая, при всичко че съм 
попаднал в немилост. Той каза още ня-
колко безсолни думи, но като видя, че 
всичко е напусто и че скоро ще да се 
съмне, захвана да вика нещо непонятно 
за мене и заптията дойде да го извади 
навън. Това обстоятелство дойде да ме 
увери още по-силно, че непознатият бе 
шпионин. На другия ден, когато ми пра-
вяха изпит официално, аз можах да 
позная по гласа тоя приятел, когато и 
той се обади да ме попита нещо. Той 
беше бошнак или македонец, горски 
стражарин в Троян. 

Съмна се на другия ден. Сега чак аз 
познах какво нещо значи бит човек. Ръ-
це, крака и снага бяха почернели като 
изгорял кютюк, които не можех да 
мръдна. Вижда се работата, че от вечер-
та, от една страна, уплашен, а, от друга - 
непретръпнал още, не усещах никакви 
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болки. А челото и носът ми бяха разкър-
вавени от дъските, когато скачаха по 
главата ми. Казах, че Хасан ага колеше 
кучето в Троян. Той бе такъв пъргав ста-
рец, щото на ден по петдесет пъти 
влязваше и излязваше из конака. Колко-
то пъти преминуваше покрай моя 
прозорец, толкова пъти ме питаше няма 
ли да обаждам истината. Всеки път гле-
даше своя голям часовник, който 
приличаше на цветето, наречено слън-
чево сетре. 

- Ако и сега останеш пак със своя гя-
урски черен инат, то ще да те предам на 
тоя бабаджан да ти отреже главата - го-
вореше той. 

Бабаджанът, на който той показваше, 
беше неговият син, за когото споменах 
по-горе, малко читаче, на 13-14 години, 
облечено като кукла, със син чепкен, с 
револвер и с малка сабийка, преметната 
през рамото му. То беше толкова джеляз, 
изнежено и разгалено чадо, щото с два 
пръста да го стиснеше човек за вратлето, 
можеше да го задуши. 

- Баба, аз искам да заколя тоя комита - 
говореше то и се увиваше покрай своя 
честит родител, а наша милост надни-
чаше из тъмната стая, примигваше като 
куче в лапавица. 

За моя чест обаче един непредвиден 
случай даде на работата съвсем друго 
направление, което беше за моя полза. 
Два часа после пладне един башибозук, 
конник, дотърча в конака и извести на 
големците, че командир-паша иде от 
Ловеч с един батальон войска. Това ра-
достно известие, от което трябваше да се 
радва всеки находящи се турчин в коми-
таджийския Троян, произведе своето 
действие на всичките конашки хора. 
Мюдюринът, Хасан ага и мюлтюзем-
джиите навъзсядаха на коне и отидоха да 
посрещат пашата; а башибозуците се 

нареждаха на военна нога да представят 
почетно оръжие. Само добродушният 
Хюсеин ходжа остана сам в конака. Сега 
той намери време да дойде на малкото 
прозорче, като ми донесе и една книга 
тютюн. При всичко че и той ме насил-
ваше да кажа правото, защото много бой 
ще изям още, но извести ме в същото 
време да не съм се боял вече, че ще да ме 
заколят, защото, като дойде пашата, на 
Хасан ага му падали крилата. 

- Най-много ги е гняв агите, че назд-
раво са уверени в твоя дърт 
комитджилък, а ти говориш противното, 
па и от друго място не можат да те хва-
нат - прибави той. - На същото мнение 
съм и аз, т. е. като две и две четири съм 
уверен, че ти си от сърцето на комитите. 
Ако беше чист човек и верен рая, то за-
що не отиде в някой град, ами остави 
питомното и тръгна да дириш дивото по 
гората? Имал си за другари френк-
гяурларъ на железницата, които са по-
сербез и от самите мусулмани; да оста-
виш такива другари и да потърсиш 
спасение при беззащитните българи: не 
го взема умът ми! 

Ходжата беше дотолкова наивен, като 
всеки анадолец, в когото не може да има 
толкова омраза към българите, както 
това е с местните турци, щото има сла-
бостта да ми се оплаче колко много страх 
претеглили тия двамата с мюдюрина, в 
тоя български Троян, когато най-напред 
се приело известие за въстанието, а в 
целия Троян имало само няколко души 
заптии. 

- По цяла нощ се моляхме богу с 
мюдюр ефенди да не ни остави да ста-
нем жертва на чуждо място. 
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В ПАМЕТ НА 
 

ПЕТКО ОГОЙСКИ 

01.11.1929 – 22.01.2020 
 

ИЗ „ЗАПИСКИ ЗА  
БЪЛГАРСКИТЕ СТРАДАНИЯ“ 
 

ПЕТКО ОГОЙСКИ 
 

НОВОГОДИШНО ОПИЯНЕНИЕ  
 

Наближаваше Новата 1953 г., а на 25 
декември е католическата Коледа – Рож-
дество Христово (сега и тук сме по този 
календар) и черквите в Белене често ни 
упойваха с камбанния си звън. Там има 
три християнски вероизповедания – 
католици, православни и протестанти 
(евангелисти), като и трите си имат чер-
кви. Този камбанен звън, особено за 
Великден, е толкова продължителен, 
денонощен, че събужда душевно копне-
ние за вяра в доброто на света, буди 
носталгия по роден топъл кът и мили 
хора, плоди надежди за мир и свобода. 
Една песен се беше утвърдила и преда-
вала от излизащи и влизащи, че и по 
случай Рождество Христово се пееше, 
макар да беше за Великден (Възкресение 
Христово): 

 

„Ден Великден е днеска, другари, 
всеки шепне: „Възкресе Христос!“ 
Черна мъка сърцето ми пари, 
ден-Великден, но не и за мен... 
 

Във килията мокра и тъмна, 
окован и заключен лежа, 
а нейде звън чувам камбанен 
да се носи навред над света...“ 
 

Този камбанен звън ни създаде ня-
какво приповдигнато настроение и ние 

копахме и мъкнехме товарите си някак 
по-леко. Защото съзнавахме, че там, ней-
де наблизо, на другия бряг на зловещата 
за нас река, ръката, която бие камбаната, 
тия, които ще се съберат под купола на 
черквата са наши единомишленици, 
християни, отричащи злото, което ни е 
пленило и обградило с телени мрежи и 
стражеви кули на острова. Макар винаги 
гладни, цели седмици си отрязвахме по 
филийка хляб и ги събирахме „за Нова 
година“. Получил някой колет, дай да 
видим какво ще дадеш „за Нова година“. 
А аз вече четвърти път срещах Нова го-
дина извън семейството си, а други и 
далеч повече...  

Предпразничното оживление не бе-
ше чуждо и на милиционерите и 
надзирателите, та някак насмешливо и 
по-лабаво се отнасяха към нас. 

На самата Нова година се събрахме в 
по-големи компании, пяхме, рецити-
рахме стихове, държахме речи, в които 
взаимно се уверявахме, че това ще е пос-
ледната Нова година извън домовете ни. 
Помня, че импровизирах и нескопосан, 
но подходящ куплет: 

 

„От нас трепери днес тирана, 
макар заключени в Персин, 
велика сила сме, отбрана, 
чак от Берлин до Сахалин...“ 
 

Изглежда и управата, и доносниците 
дори, не си гледаха работата в тези дни. 
Защото никой не ни потърси сметка за 
речите и пророкуванията, че тази Нова 
година ще е последна за нас в затвора и 
може би първа за „падналите тирани, 
които ще ни заместят...“ 

Първите няколко дни на януари 
приповдигнатото ни настроение получи 
нов тласък. Големи и дебели снегове се 
топяха някъде към Унгария и Чехия и 
водата по Дунава застрашително се на-
дигаше. Някои бригади, изпратени за 
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работа към остров Голяма Бързина, се 
връщаха мокри до колене и казваха, че 
водата започнала да обзема части от 
Персин. Някои се вайкаха какво ли ще се 
случи с нас, но повечето очаквахме това 
да донесе някаква промяна в положени-
ето ни. Надявахме се, че ще ни върнат по 
затворите, които сега вече предпочитах-
ме пред лагера. Но когато ни откараха в 
т. нар. пилещарници. някъде към зелен-
чуковите градини за да спасяваме 
разставените наоколо им кошери, ви-
дяхме, че други бригади вече мъкнеха 
кафези с кокошки и пилета, като газеха 
до колене във вода. Към брега имаше 
дига и някаква застава („Тигър“) на Гра-
нични войски, с каквито беше опасан 
островът, но водата си беше нахлула от 
някакво друго място, пренебрегвайки 
дигата. Раздадоха ни двуметрови колове 
и с въженца и телове привързвахме ко-
шерите и ги понасяхме към дигата. 
Водата се пенеше и блъскаше в дървета и 
възвишенийца, на едно от които видях-
ме няколко треперещи и озъртащи се 
зайци. Милиционерите стояха по дигата 
и стреляха по тях, но като не ги улучва-
ха, навиха крачоли и отидоха, та ги 
избиха с тояги. Отвъд дигата стоеше 
голям паром – платформа от два понто-
на с наковани отгоре дъски, на който 
трябваше да товарим донесените коше-
ри. Отдолу земята като да се беше 
размекнала на метър дълбочина, защото 
краката ни потъваха дълбоко в калта и 
при всяко пристъпване се чуваше – шш-
люю-п, и за да извадиш останалия, в 
калта гумен цървул потънеш почти във 
водата. Мисля, че зад закованите прелки 
на кошерите едва ли останаха живи пче-
ли. По толкова пъти ние се препъвахме и 
сандъците цамбурваха във водата. Ве-
черта в полутъмно се върнахме в лагера, 
като зад нас остана да приижда и вода-
та... 

ПОНТОНЪТ „УЖАС” 
 

През нощта водата нахлу и между 
наровете на нашата барака. Ние с Хрис-
то Сталев от Айтоско и Иван Парасков 
лежахме на горните нари и тези от дол-
ните започнаха да се качват при нас. 
„Накъде нагоре?“ – рекохме ние и ско-
чихме долу. Водата беше вече до над 
коленете ни. Юрнахме се всички към 
вратата, която под общия ни напор се 
откърти и ние плеснахме по очи във 
водата. Хванати за ръце, на групи се от-
правихме към една от издигнатите на 
насип постройки. Там пристигнаха в 
същото време не само още 3/4 от нашите 
затворнически бригади, но и рециди-
вистите от близкия „Кримски 
полуостров“, може би към 150 души. 
Сред събраните не по-малко от 400 души 
осъмнахме, без да мигнем ни час. Докъ-
дето се виждаше пред нас – вода. 
Охраната и всички служители се бяха 
изпокрили в помещенията на милиция-
та и управата, на малката височинка 
извън лагерните заграждения. 

Беше 12 януари 1953 г.  
………………. 
Първите мигове бях се вкаменил. И 

телесно, и душевно. Предсмъртните 
минути не подлежат на описание. Само 
смътно потръпвах как ще ме резне вод-
ната прегръдка, как ще изхлипам, 
задавен от черната вода... Минута, две 
или пет беше така, не мога да преценя. 
Застанали прави и хванати един за друг, 
чувах как мнозина шепнеха нещо на 
себе си и хлипаха... 

– Мамо, прощавай за мъките, които те 
очакват – изхлипах и аз може би в петата 
минута. – Господи, ако те има някъде, 
допусни да ме извадят и върнат на село. 
Там да си легна в нашата земя, между 
починалите мои три сестрички и брат, 
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при баба и дядо – редях наум и вече неу-
държимо плачех. 

Чувствах инстинктивно, че ние сме 
твърде много и че под нас понтонът е 
почти изчезнал. Някой със сух и прег-
ракнал глас промънка: 

– Ей, дайте да се разделим на двете 
страни край перваза, за да правим ба-
ланс. – Никой не му отговори и не се 
помръдна. 

– Тези понтони са по за 10-15 души. Я 
да видим колко сме ние – каза друг. 

Тогава хората се поразмърдаха и зае-
ха места по двете дълги страни на 
перваза. У мен постепенно се вмести 
някакво по-обзорно чувство на задавяща 
мъка. Не за себе си, защото определение-
то „екс“ и „смъртни“, както и 
потъващият понтон, наближаващ глав-
ното течение – талвега, включваха такава 
мисъл, а за тези дома. Там какво ли чудо 
чака? Представих си майка ми как пада в 
несвяст, когато ѝ съобщят, как вият сест-
рите и хълцат комшиите, баща ми 
треперещ и съкрушен. Но брат ми Иван? 
Освен плач и скърцане зъби иде тръгне 
да пита и разпитва къде и как съм заги-
нал. Нещо ме жегна от това КАК? Значи 
има още един изпит преди смъртта: как 
съм загинал? Това бяха само мигове, но 
изглежда и с другите е било нещо тако-
ва, защото в този момент чух гласа на 
Стефан Ненчев от Сунгурларе: 

– Ей, братя, с нас явно е свършено, но 
дайте да запеем нещо докато е по-близо 
лагерът, за да чуят другарите КАК сме 
си отишли. 

„Заточеници“ от Яворов – уж само 
помислих аз, но машинално съм го и 
казал, защото съдържанието напълно 
подхождате за случая, а това ми беше 
любимата песен, та някои се напънаха – 
„От заник слънце озарени, алеят морски 
ширини...“, но излезе нещо като козя 

кашлица. Минорният и тон бе неизпъл-
ним сега. 

– Тая не можем бе! – обади се Таньо 
Колев. – Дайте нашия си марш, за да се 
знае не само КАК сме си отишли, но и 
КАКВИ сме били и сам поде: 

 

„Напред, неотстъпно, другари, 
напред в неотстъпна борба, 
часът за разплата удари 
и бойна засвири тръба...“ 
 

Придружиха го първо трима-
четирима, но като чухме гласовете си, 
излязохме от самозабвението си и на 
втората минута вече викахме в изстъп-
ление: 

 

„Готови да бъдем навреме 
и жертви докрай да дадем, 
пред нас е великото време, 
което ни вика да мрем...“ 
 

Чуха ли ни, не чуха ли ни другарите, 
не мислехме. Понтонът продължаваше 
да ни отнася неизвестно накъде. Но пе-
сента ни съживи и сега още по-остро 
осъзнавахме гибелното положение. 

– Не знам къде сме, но грабнал ли ни 
е талвегът, свършено е за секунди с нас – 
каза някой, като свърши песента. 

– Грабне, не грабне, щом агите са ни 
грабнали, изход няма. – опонира му 
друг. (Ние по всички затвори и лагери 
наричахме властите аги, османци, ага-
рянци, заптиета, в ответ техните – гадове, 
шпиони и т. н.) 

– Не се навеждай настрани, че потъ-
ваме – скараха се някому, а той рече: 

– А бе, аз съм моряк и ако Бог е с нас, 
търся да хвана нещо, я дърво, я дъска, за 
да опитаме да се направляваме. Мен 
водата и земята ми са все едно – познах 
гласа на Монката, Симеон Христов от 
Русенско. 

– Ако Бог е с нас – мислено повторих 
думите му и вдигнах ръка та се прекръс-
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тих. – С нас ли си, Господи? – отправих в 
невнятното дълбине на нощта своята 
тръпна мисъл и според халюциниращо-
то ми, може би, съзнание, в този миг 
понтонът спря... „Изгубих съзнание“ 
проблясна в мисълта ми и попипах дру-
гарите до мен и студения – железен 
перваз под мен. 

– Ей, докачих нещо! – тържествуващо 
обяви Монката. – Дръжте го с ръка, не-
подвижно е! И дайте нещо да се вържем 
за него – апелира той. 

– Господи, тук си! – изхлипах вече на 
глас, но никой не чу, защото всички вече 
гласно плачеха и се кръстеха. Някаква 
горчива буца се разтопи в гърлото ми и 
бликна из очите ми. 

Потръпнах от горещина и усетих, че 
не само от очите, но и от гърба и гърдите 
ми тече. Плувнал в пот и сълзи, чух от-
ново призива на Монката: 

– Давайте бързо колани, връзки за 
обуща, за да се вържем, че ръката ми 
замръзна, вкоченяса. 

Така беше ни горещо, та забравихме, 
че е януари... Бързо набавихме нужното 
и завързахме понтона за неподвижното 
нещо, което се оказа стърчащ около ме-
тър над водата телефонен стълб. А като 
знаем задължителната 6-метрова висо-
чина на такива стълбове, под нас е била 
5- метрова дълбина. 

Минутното ни оживление, искрицата 
надежда за спасение отново угасна. Един 
по змийски съскащ звук посече сърцата 
ни. Притаихме дъх да открием от какво 
е, защото в предсмъртните си мигове не 
бяхме го чули и усетили. 

– На дъното, точно по средата, пон-
тонът е пробит! – извика откритието си 
Злати Бозака от Карнобатско. – И десе-
тина сантима вода вече се е натекло. 
Първоначално с шапки, с обувки и шепи 
изгребвахме кой както може. Но понто-
нът вече стоеше на място и някои 

премериха, че отвън само педя остава да 
потъне, защото сме тройно повече като 
товар, отколкото трябва. Започнахме и 
да се разпитваме и броим колко сме и 
кои сме, като внимателно се крепяхме, 
разпределени по перваза, за да не потъ-
нем. Но след десетина минути, както се 
борехме с църкащата вода, нещо сряз-
ващо се сейна върху нас и ние 
обърнахме погледи към предполагаема-
та посока на лагера. Един огнен език ни 
облиза внимателно, спря върху нас и 
после угасна. Това беше прожектор, кой-
то откри, че сме още живи... 

Сега колебанието ни не трая дори 
миг. С някакви неподозирани сили и 
кураж, макар отново предсмъртен, ние 
запяхме. Защото очаквахме да ни поко-
сят с картечница. Но това щеше да е вече 
огласяващо, а не тихомълком. 

Другарите от лагера, отсрещните се-
ла, щяха да чуят кога и как сме си 
отишли от този свят, който бяхме тръг-
нали да разбуждаме от страха пред 
тиранията и който ни беше низвергнал 
със сила от себе си. Запяхме и повтарях-
ме с ожесточение „Вятър ечи, Балкан 
стене“ от Д. Чинтулов и особено отда-
ващото ни се вече от „Заточеници“: 

 

„…И някога за път обратен, 
едва ли ще удари час, 
вода и суша – необятен, 
светът ще бъде сън за нас...“ 
 

От същата посока изпърпори мотор-
ница и една звездоподобна светлина 
тръгна към нас. След малко отново про-
точи огнения си език и ни опипа. 
Моторницата дойде и заизвива около 
понтона, като под светлината на фаро-
вете и видяхме четирите автомата, 
насочени срещу нас. Като примижавах-
ме от ужаса кога ще засвяткат към нас, 
ние още по-неистово пеехме, та поне да 
не чуем изстрелите. В промеждутъка, 
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докато си поемем дъх, един от милицио-
нерите извика: 

– Защо сте още живи, бе, вашата мам-
ка фашистка? 

– Не само сега, но и вечно ще сме жи-
ви! – отвърна пак Таньо Колев. 

– Охо-о, мислите, че сте се отървали, 
а? – не схвана милиционерът. Моторни-
цата съвсем приближи и повечето от нас 
отново примижаха и сложихме ръце на 
гърдите си, в очакване на разстрела ни. 
Но непонятно защо, това не се случи. 
Закачиха ни и ни отвлякоха близо до 
лагера, между телените огради и мили-
ционерските постройки, като ни 
завързаха с телено въже за върха на също 
такъв стълб. Там и осъмнахме като пос-
тоянно изгрибахме водата. Тогава се 
преброихме и сваляйки разните шалове 
и качулки се оглеждахме кои сме. Ока-
захме се 35 души (да напомним – 
понтонът е за 10-15 души) и подборът им 
беше обезпокояващо точен. С две-три 
изключения, все от нашето негласно 
ръководство. 

Треперещи, но окуражени от бли-
зостта на другарите от лагера, които ни 
поздравяваха, свиркаха и викаха по име-
на радостни, че сме живи. Ние, от своя 
страна, през целия ден пяхме и вдигахме 
лозунги пред минаващите с моторници 
край нас началства. 

– Тук ще мрете, не разбрахте ли? – 
уверяваха ни те. 

По едно време, някой неудържимо и 
почти гласно заплака. 

Беше вече по обяд, когато му стигна-
ли силите да заплаче. 

– Абе, Райчо, какво търсиш пък ти 
тука? – с изумление познахме в обульо-
сания с качулки и шалове добре известен 
доносчик Райчо Средков. 

– Братя мои! Сегашни и завинаги, 
братя мои – плачешком, на пресекулки 
изповядваше Райчо. – Облякоха ме, обу-

ха ме онази вечер и ме тласнаха с вас да 
ви подслушвам. А то се оказа, че и вас, и 
мене са искали да ни удавят. Вижте само 
как излиза: двойно и тройно повече сме в 
понтона, блъскат ни към главното тече-
ние без кърма и лопати и при това в 
пробит понтон. Стопроцентова смърт са 
ни готвили убийците. И на вас, и на мен. 
А щом не се удавихме, нощеска ще ни 
избият, да знаете – превивайки се от 
плач редеше Райчо. 

Ние учудено мълчахме. Да го жалим 
ли, да го презираме ли? Добре беше 
екипиран, но този чешко-унгарски, ру-
мънско-югославски вятър нищо не 
признаваше. Ние вече не треперехме, а 
неудържимо се друсахме. 

– Прощавайте и извинявайте, братя! – 
гъгнеше Райчо и ни прегръщаше под-
ред. Нека поне на оня свят да не иде 
душата ми грешна! Прощавайте! 

Ако от студа, страха и глада ни беше 
донейде неудобно един от друг да пла-
чем явно, то случаят с Райчо ни разплака 
вкупом. 

Клеветила е страхливата му душица, 
лъгала се е с надеждата да го помилват и 
накрая решили да се отърват от не И ако 
нас ни крепеше някаква надежда преди 
и благородната ни идея сега, то пълно 
мъртвило беше в неговата душа. 

А нас наистина ни чакаше онази, не-
отменната за всички хора. Само че сега 
беше направила „жест на добра воля“ 
към нас. След ужаса на безследното из-
чезване в дунавските дълбини смъртта 
бе ни признала и „смекчаващи вината 
обстоятелства“ да ни докара тук, пред 
очите на своите да умрем. От страна на 
управата – никакви грижи за нас. Нито 
храна, нито дрехи. Те ни бяха изключи-
ли от живота с „Тук ще мрете, не 
разбрахте ли?“ А Райчо безспирно ре-
веше: 
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– Гражданино Гогов, за така ли сме 
били? Умирам, вземете ме оттук! Граж-
данино Тричков, тука са невинни хора, 
ще отговаряте един ден за тях. 

Ние го извинихме за всичко и макар 
сега безсмислено, любопитно го разпит-
вахме за задачите му и кой кога е предал 
досега. 

– Всяка седмица имахме по едно тай-
но заседание в библиотеката, при 
секретния ни ръководител Б. Текерле-
ков – редеше откровено той. – Казваха 
ни, че вие, земеделците, сте много орга-
низирани тук и както сте към 7-8 хиляди 
на острова, заедно с лагеристите от Вто-
ри обект, ще връхлетите някой ден или 
нощ на охраната и ще им вземете оръ-
жието. Първите, които ще избиете, сме 
били ние, поправилите се. Щели сте да 
обявите „Зелена островна република 
Персиния“. Показаха ни и някакъв вест-
ник, който сте издали, и са газили Китов, 
че не е открил кои са го писали. Затова 
онази вечер лично полковникът ме 
смушка и каза: „Виде ли, бе, маймуно 
мръсна, че гадовете вдигнаха въстание. 
За пръв път в болшевишката история. А 
вие спите и ни залъгвате тука. Сега те 
пращаме с последна, но най-отговорна 
задача. Изпълниш ли я, пращам веднага 
указа за освобождаване“. И ми взе трите 
имена. А то било, за да ме отчислят и 
мен, заедно с Вас. 

Стъмваше се вече, когато една лодка с 
двама милиционери мина край нас и 
прибра Райчо. Разпита му не можахме да 
довършим. Останали без този любо-
питен случай, в настъпилото смрачаване 
студът ни обзе още по-рязко. Опрените с 
гръб върху перваза на понтона се свли-
чаха долу, натопявайки се в ледената 
вода, която вече никой не изгребваше. 

От северозапад ледени вихрушки 
просто събаряха тези които още стояха 
прави. Жестокият януарски студ скова-

ваше в лед водата под нас. Ние с Васко 
архитекта от Княжево и съкварталеца му 
Георги Беловски, както и Григор Данов 
от с. Мрамор като земляци се прегър-
нахме и коленичихме на едната кьошка 
към кърмата и се покрихме с моя вой-
нишки шинел, който вече четвърта 
година ме следваше. Коленете и краката 
ни бяха във водата, но сред стенанията 
на останалите аз гузно усещах, че само 
ние сме още напълно живи, защото ши-
нелът изглежда опазваше излъчваната от 
нас топлина. Зад мен се зачу някакво 
зловещо пърхане. Напипах, че някой се е 
проснал в цял ръст на пода на понтона и 
бликащата вода бе достигнала до устата 
му. Дишайки (все още) той я оттласква-
ше преди да я погълне и да се удави. 
Обърнах го по гръб, отдалечавайки уста-
та му на 10 см от водата. 

– Кой си, бе, защо ме мъчиш повече? – 
измърмори той и аз познах, че това е 
Георги Генов от Плевен. 

– Господи – мислено си шепнех под 
шинела аз, – ако те има някъде, макар да 
прекъсваш живота ми, върни ме там, на 
село, при своите да лежа. Ето, поне за 
това, че дадох още минути живот на този 
човек – свенливо допълвах молитвата 
си. – Две смърти стремглаво връхлитат 
над нас, Господи – замислях в просъни-
ца, – измръзване и удавяне. Дай заспя от 
измръзване, от водата ме е по-страх. Бал-
кан чедо съм и водата винаги ме е 
плашила. 

Точно тогава над нас прогърмя изст-
рел. Втори, трети. Отхвърлихме шинела 
и четиримата и чухме да се вика: 

– Ей, тия в понтона измряха. Тук ли е 
командирът – викаше и стреляше посто-
вият милиционер от вишката, която 
беше на 50-ина метра от нас. 

– Па да мрат, бе. Да не си хабиме 
куршумите за тия гадове – отговориха 
му излетелите по тревога милиционери. 
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– Ама аз нямам никаква заповед за 
тях – плачейки настояваше този от виш-
ката и гръмна още веднъж. После всичко 
утихна и аз вече съжалявах, че сме се 
завили с шинела, та само ние да видим 
мъката и страха от удавянето, защото 
водата вече ни обземаше, докато другите 
бяха вече приспани от бялата смърт... 

Някъде изпращя запалване на мотор 
и ни освети прожектор, после ни приб-
лижи моторница и ние четиримата 
надигнахме глави да гледаме. 

– Абе, какво си се развикал, бе? – ска-
раха се дошлите на постовия. 

– Тука има и живи, та вместо на брега, 
трябва някъде в бараките да ги караме. 

Бяха, струва ми се, двама милиционе-
ри и двама надзиратели с автомати в 
ръце. Завързаха ни отново за моторни-
цата и ни откараха в напуснатите ниски 
бараки, отдето избягахме поради водата. 
Тя сега беше до стрехите им, та милици-
онерите разкършиха лесите под 
сламения покрив и отвориха дупка, през 
която първо ние четиримата лазешком 
се намъкнахме. 

Горните нари, на които стъпихме, бя-
ха на 10 см от водата и бяха още сухи. 
Двама от милиционерите влязоха в пон-
тона и почнаха да повдигат 
вкоченясалите наши другари, че ги хва-
щахме за главите, за ръцете и за дрехите 
и ги вмъквахме вътре. 

– Защо сега не пеете, а? – питаше сто-
ящият прав в бъбнещата моторница, – 
Чули сте, че нашите другари са пеели 
пред смъртта, ама пресъхна ли ви фа-
шистката пищялка най-после? 

– Абе, гражданино началник, всички 
сме до 25 години и на 9- и септември сме 
били деца, какъв фашизъм има у нас? – 
рече Георги Беловски. 

– Ти да мълчиш, че ей сега те забивам 
надолу с главата – крясна началникът. 

Останахме сами на нарите с купчина-
та стенещи и едва мърдащи наши 
колеги. Моторницата отвлече понтона 
някъде извън лагерните заграждения. 
Първата ни работа сега беше да разтри-
ваме и раздвижваме вцепенените. Някои 
показаха по-бързо съвземане, други сте-
неха и халюцинираха до сутринта. 
Григор се впусна по багажите, изоставе-
ни при бягството ни от водата, донесе 
свещи и кибрит, та запалихме и се заог-
леждахме този път на завет и на сухо. 
Сега вече беше по-истинска проверката 
и разпознаването, след като всички 
смъкваха кърпи, качулки и шалове и 
пред лицата им поднасяхме свещите. Аз 
дори намерих тетрадка и започнах да 
пиша с треперещите си пръсти имената 
им…. 

Тогавашния списък не можах да из-
неса от лагера, но после, та и доскоро 
правихме обстойни проучвания за 
„личния състав“ на понтонерите, както 
ни нарекоха оттогава, и с две-три изклю-
чения може би, този е най-точният. В 
следващите дни и нощи, когато ужасни-
ят понтон отново бе наш смъртен ковчег, 
към нас прибавиха и новооткрити от 
списъка наши колеги като Марин Мух-
таров, укрили се някак си в зловещата 
вечер на 12 януари, Стефан Кюмурев от 
Стара Загора, д-р Найденов (племенник 
на Яворов) и заловения при бягство Не-
дялко Гешев от с. Момина баня, 
Карловско, който беше в отделно закот-
вена лодка, но преживя всички ужаси, 
които и ние, (сега той след ново бягство 
се е установил да живее в Белгия), Дончо 
Генчев – с. Върбак, Шуменско. 

Налягахме по нарите и тук стана не-
що като лазарет за Ранени войници. 
Разтривахме и мажехме, с каквото наме-
рим – крака, ръце и другаде всинялите 
си телеса. Отдавна беше разсъмнало и 
навън някъде към постройките, дето 
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бяха моите другари, се чуваха разнооб-
разни гласове, но повечето викаха 
нашите имена. Успяхме да дадем знак 
къде се намираме. Само след час от зад-
ната страна на покрива, дето се вижда 
откъм милицията, някой разкърши ле-
сите. 

През дупката се показа голяма шаре-
на селска торба, и добре завързана. 
Който я подаде, зашепна: 

– Вземете всичко, но дайте торбата и 
пишете какво още трябва – гласа на 
Боцмана познахме всички. Изтърсихме 
съдържанието и то се оказа сланина, 
сухар, буркан с мас и аспирин. Аз току-
що с помощта на двама души едва бях 
събул обувките си от подутите си черве-
но-сини крака, та написах: 

„Потърсете Христо Т. Сталев от Айтос 
или Гено Г. Цоньовски от Койнаре, нуж-
ни са обувки най-голям номер.“ 

Късно след обяд торбата отново се 
показа и в нея освен храните имаше и 
едни лъскави нови галоши, а в тях – бе-
лежка: „Привет, братя мъченици-
понтонери, от вашите верни до смърт 
втора, трета, пета, седма и други брига-
ди. Галошите са за Петко Огойския. 14 
януари 1953 г.“ 

На другия ден – 15 януари, допъпли-
ха три моторници и ние с ужас видяхме, 
че едната влачи и ужасния понтон. 

– Я да видим вашите ятаци как са си 
свършили работата? – злобно мърмореха 
надзирателите и милиционерите, наче-
ло със зловещия Йонко и гърбавоносия 
Звездоброец, като ни оглеждаха внима-
телно. Видяха новите ми галоши и не 
само че ми ги събуха, но и с юмрук под 
брадата ми Йонко искаше да призная 
кой ми ги е изпратил. Казах, че съм ги 
взел от изоставените багажи. След като 
ме нарекоха и крадец, ги взеха. 

Натикаха ни отново в понтона, чиято 
малка дупчица на пода при празен едва 

бе нацъцрила 3-4 литра вода, но щом го 
напълнихме, отново змийски засъска. 
Понеже аз бях по чорапи, крепяха ме 
двама на перваза, а после Минчо Костов 
ми даде своята дебела кожена шапка, та 
стоях на нея, за да не стоя в самата вода. 
Отвлякоха ни и ни завързаха с телено 
въже около 10 м за побит кол на брега, 
зад милицията, дето беше недостъпно за 
колегите ни от бараките. Веднъж дневно 
докарваха някакво гюмче с чорба и чак 
вечер в тъмно идваха да разбият с дърво 
вледенената чорба и ни сипваха в едно 
войнишко канче, което всеки трябваше 
да изпие и с пръсти да изгребе и излапа 
остатъците от чушки и лук, за да сипят 
на следващия. 

Вятърът беше поутихнал, но януарс-
кият студ отново ни скова. На път бяхме 
отново да изпопадаме. На третия ден 
изглежда и разсипването от гюмчето 
омръзна на надзирателите, та докараха 
едно момче, гледач на добитък в близкия 
обор да разсипва, като бдително стояха 
зад него. 

Още първата вечер, когато притегли-
ха с въжето понтона до брега, ние 
познахме, че това е нашият предан дру-
гар и приятел Борис Бонков от с. Долна 
Малина, Софийско. (По-късно един от 7-
те удавени). 

– Дръж канчето отдолу, бе, гад с гад! – 
поряза ни през сърцата Бонков още при 
първото подаване. Но всеки, който хва-
неше отдолу, едва сдържаше усмивката 
си от находчивостта на Бонков, защото 
там напипваше нещо, от което очите му 
светваха – парчета сланина, тънко и 
кръгло изрязани, точно като за под дъ-
ното на канчето... Тях Борис вадеше 
внимателно изпод ватенката, след като с 
това „гад с гад“ бе приспал бдителността 
на надзирателя. Парчетата сланина бяха 
все пак няколко, събирани от колегите 
ни в бараките, а ние – мнозина, та мина-
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ваха после от уста на уста и хапката ни 
беше мярката за разпределение. 

Така продължихме ден и нощ, нощ и 
ден – седмица. Отново започнахме да 
падаме от студ и глад. Монката от Русе 
повръщаше кръв, краката ни бяха като 
зараснали с обувките, а моите – набъб-
нали като хлябове, и само чертичка 
някаква показваше пръст от пръст, така 
бяха и ръцете ми. Обзе ни отново предс-
мъртно настроение. Изкуството на 
мъката – поезията, в което досега бях 
изкушен само аз, облада мнозина. Шеп-
неха се предсмъртни завети в по един 
куплет. „Там сред водите понтон се лю-
лей, взимат ни душите червените 
злодеи“ – себецитираше се Петър Анд-
реев от Троян и все питаше дали е 
подходящо за надпис на посмъртния ни 
паметник, който той вярваше, че остана-
лите живи някога ще издигнат тук, до 
кола на брега, след нашата масова смърт 
и след скорошното падане на болшевиз-
ма. За общо учудване Иван Мостров, 
смятан за прост и грубоват, цитираше 
„Тъкачите“ от X. Хайне: „В очите им 
сухи не блясва сълзица, отмятат на стана 
те жица след жица“, а друг го казваше 
пък на немски. 

С единствената алуминиева лъжица, 
която ни беше попадала чрез Бонков, аз 
написах на лицевата част на понтона 
„Понтон УЖАС“. Той беше ламаринен 
и при силно драскане от алуминия оста-
ват следи. Как се случи, че 
Звездоброеца – един жесток надзирател, 
го видя и веднага изтеглиха понтона с 
въжето и започнаха да извикват един по 
един при Гогов. Всеки се връщаше по-
сърнал и нищо не казваше. Извикаха и 
мен. Оказа се, че не мога да вървя, та 
подкрепян от двама милиционери, вля-
зох в стаята на Гогов. Там бумтеше 
червена печка, лъхна ме топлина и аз 

паднах на пода. Гогов се беше изтегнал 
на една кушетка. 

– Предполагам, че климатът там ви е 
малко неблагоприятен – започна Гогов. – 
Но я кажи кой написа това на понтона? 

Съвсем механично отказах да знам, 
но и той повече не ме попита за това, а 
започна да доказва, че ако подпиша дек-
ларация, че се отказвам от вражеската си 
дейност и сътруднича на властите, ще 
издейства указ за освобождаването ми, 
защото знаел, че пиша стихове и народ-
ната власт такива не искала да 
унищожава. Всички други подписаха, 
твърдеше той, та ти ли да излезеш буда-
ла. Но като плъзнах поглед към масата, 
не видях никакви листа, нито средство за 
писане, което значеше, че и никой от 
другите не е подписал. Пак механично 
отказах, а той също механично добави: 

– Стана една недодялана работа, та 
сега може би ще отървете кожите, но и 
два часа да ти е останало от присъдата, 
пак може да не излезеш жив... 

Върнаха ме в понтона и аз разказах 
какво са ме питали и ако смятат за нуж-
но, ще призная, че аз съм писал на 
понтона. Всички, с изключение на един, 
заявиха: „Един за всички, всички за 
един!“ Каква бе „недодяланата работа“, 
за да останем живи, не разбрахме. После 
някои ни уверяваха, че като не сме се 
издавили първата нощ, нашият случай 
бил огласен дори от „Гласът на Амери-
ка“ и било неудобно да ни доубиват. 

Останахме в понтона още два дни и 
две нощи. Появи се отново вятър, студът 
беше може би вече минус 15 градуса. В 
пълно изтощение отново се свлякохме, 
охкащи и стенещи – долу в обземащата 
ни вода. Просто в просъница усетихме, 
че някои ни повдигат и изнасят на брега. 
После усетих, двама ме носят – един за 
краката, другият за раменете, и ме тури-
ха върху купище тор в някакъв обор. 
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Говореха ми познати гласове, а очите 
ми – склопени, и не ги виждам. Но бяла-
та смърт те все пак бяха изпреварили. От 
тора се излъчва топлина и амоняк, та по 
някое време съм се събудил. Наоколо 
като положени в масов гроб, стенеха и 
едва помръдваха с ръка или крак друга-
рите от понтона. Доведените да ни 
изнасят колеги от бараките бяха вече 
прибрани. В по-сетнешни пресмятания, 
това е станало на 25 или 26 януари 1953 г. 

Това са само две от 208-те седмици 
затвор, които от два пъти осъждане имам 
зад себе си. И 5- те месеца следствие не 
беше леко, но в този случай, дето нито 
Бог прие душите ни, нито рибите – тела-
та ни, сега, от далечината на годините, 
никак не си обяснявам как останахме 
живи. А мнозина като събуваха обувки-
те, се свличаше и кожата и месото до 
костите, на други – като Стефан Кюму-
рев и д-р Найденов, ампутираха пръсти 
или крака, оттам и аз нося и днес левия 
си крак черно-червен и често ме поваля 
на легло за седмици, оттам ми е и ревма-
тизмът по ставите, от глада и яденето на 
какви ли не треви, корени, сурови трици 
и семена е язвата ми, но вярвам, че само 
Божия е волята въпреки всичките изпи-
тания, да оцелея до днес. Господня е, 
вярвам, и повелята към мен да доживея 
правото си да опиша всичко това като 
частица от „Записки за българските 
страдания – 1944-1989 г.“ 

Необяснимо си остана за мен само то-
ва – по чия воля и присъда народът мой 
български бе хвърлен в ръцете на тези 
людозвери за цели 45 години?... 

НОВА ПРОЗА 
 

РАЙНА 
 

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРОВА 
 

В малките часове на някой април, 
преди много години. Вися в един бар и 
изпивам водката на света. Не ми се при-
бира в студената къща, където имам 
само да спя и да повръщам. И да пиша 
разни отчаяни мракобесия. Моя градски 
транспорт е едно чудесно балканче, с 
което меря улуците и пространствата, а 
на багажника мога да возя някоя прия-
телка, изправена, придържаща се за 
раменете ми, също мога да возя и всякак-
ви неща, които не са по-тежки от мене, 
защото да не се обърнем. Изпивам вре-
мето, и единствено колелото ме чака да 
си тръгнем. Моето малко балканче, и 
мой верен кон! 

Заради същия този кон, шофьорите 
много ме мразеха и ми бибиткаха грозно 
в ушите – „разкарай се с тази бракма!”,  
ама на мен не ми пука, и най-нагло си 
бръмча между колите, и още повече на-
дувам „Кинo” в слушалките. По това 
време любовта на живота ми се занима-
ваше с една руса чума, заради която и ме 
напусна. Изпокарахме се, изподрахме се 
и изпратих детето на село.  

И ето затова къщата изстина. А неща-
та трябваше да се подредят някак.  

Да взема да си стъпя на краката, и да 
си прибера сина, но... единственото, 
което се случваше ви го казах по-горе. 
Пари не получавах и от завода за пушки, 
и от стенописа, който рисувах нощем, та 
живеех някак на свети крепки - жалки 
заеми от приятели, за да си купя цигари 
и някоя друга бутилка евтина отрова.  
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Дали имах надежда тогава че това 
омагьосано ежедневие някак ще се про-
мени? Не знам ... вероятно да. Но нищо 
не се променяше, и живота ми си беше 
все толкова жалък. До онази вечер в 
кръчмата, където сега ще се върна, и за 
протокола искам да отбележа, че беше 
минало вече полунощ, защото както не 
ме интересуваше времето, някак странно 
видях часовника. 

На вратата, сякаш от нищото се появи 
едно малко момиче, може би на около 
единадесет години, леко смугло с едни 
синьо-зелени очи. Много ведри очи 
имаше, въпреки че изглеждаха сънени. И 
как да не я забележа - всички се знаехме, 
а часът за такива посещения беше наис-
тина неприемлив. Пия си аз, нали, но 
погледа ми все по нея шари. И се питам - 
чак тука ли ги пращат вече да просят, ...и 
то по това време, после си казвам, а ... 
може и да се е загубило пък, що си мис-
лиш винаги най-лошото?!   

Някой наистина ѝ даде пари, щото 
спокойно си ги прибра в джоба на рок-
лята, но не си тръгна, а продължи да 
гледа ... някъде в нищото. Или пък ча-
каше нещо? И не се стърпявам аз - до 
този момент, се правех че не ми пука, та 
се обръщам към нея: 

- Искаш ли един сок? - питам, тя казва 
„да“, и гледайте сега - може да живея 
назаем, но пари за малки нощни хлапета 
винаги имам! – купувам ѝ сока, и я питам 
дали случайно не е гладна – разсмиваме 
се и двете, щото в кръчмата няма, ама 
нищичко за ядене, и въпроса ми очевид-
но беше много тъп. Между другото, това 
беше първия път в който се хванах да се 
смея... от много време насам. Тя каза че 
после щяла си купи от денонощната 
будка баничка, та да не се тревожа за 
глада – „Благодаря за сока“, вика, и про-

дължи да гледа в нищото. Тук искам да 
вметна и едно описание на нейната 
дребна фигурка, защото се впечатлих – 
стоя си нали на барстола, на бара, пък тя 
права, мъничка – главата ѝ стига докъде-
то очите могат да шарят по бутилките, и 
то в етикетите на горния рафт с водките 
и коняците. Толкова нисичка беше, ама с 
една особена гордост си носеше мръсна-
та рокля.  

И чакаше. Поканих я да седне до ме-
не, и вече наистина разтревожено я 
питам дали не се е загубила, дали някой 
не я мисли... тя мълчи. И не само че не 
ми отговори, ами взе да ме разпитва – 
какво търся аз по това време в кръчмата, 
семейство нямам ли... и онемях – ама 
отворено хлапе! Децата аз никога не 
лъжа, та съвсем честно си казах защо 
вися тук в малките часове, и защо се кан-
дилкам на стола, след което моля 
забележете, тя рече: 

- Изглеждаш ми добра, и трябва да 
спреш да пиеш, и да си прибираш дете-
то!  

Това го изтърсва едно малко скитло, 
дошло по нощите да търси пари. И не 
издържах: 

- Виж какво, казвам, - мене ми е много 
ясно какво дириш тук, но искаш ли да те 
взема с мен? Пари нямам повече, но мога 
да потърся нещо в хладилника, и ще ти 
сготвя... някаква вечеря. После ще се 
изкъпеш, ще ти дам чисти дрехи и ще ми 
разкажеш всичко. И ако семейство ня-
маш, ще се радвам да те осиновя. Искаш 
ли да ти бъда майка?  

На това място тя ме изгледа много 
ококорено, а аз продължавам с увещани-
ята и обещанията: 

- Не ме гледай сега че пия, казах ти 
защо е. Веднага мога да спра, и да се 
грижа за тебе и лапето ще си прибера. И 
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вечер ще си гледате детските, ще те за-
пиша на училище, и моя син ще ти бъде 
брат. Искаш ли ?! 

- За съжаление,  - казва тя - майка 
имам, и брат имам. Само дето майка 
няма да ми отвори, ако не ѝ занеса поне 
двайсет лева! Ще ме набие, и пак ще ме 
изпрати по улиците. Ако не ме пребие 
тя, брат ми ще го направи – по-малък е 
от мене, но знаеш ли какви юмруци има 
- ей тоя зъб, гледаш ли как е счупен – от 
него е! Обаче ако много искаш, мога да 
дойда на вечеря, и щом предлагаш да се 
изкъпя и да спя на топло, ще дойда с 
тебе. Но само за днес, после наистина 
трябва да се прибера. 

Гледам я аз, гледам и не вярвам на 
очите си! Изтрезнях на бърза ръка, и 
дума не мога да обеля.  

- Хайде да се омитаме от тази дупка, - 
казвам, - и ще мислим после.  

Опитвам да се държа мъжки, опитвам 
се да извадя някоя усмивка и обяснявам 
тактиката с возенето на балканчето – 
нали, как стъпва права на багажника, и 
много здраво се държи за раменете ми. 
Разсмя се малката, и вика: 

- Аз хубаво ще се държа за тебе, ама 
ти как ще караш, като те гледам колко 
водки си обърнала?  

С моя дебел глас, най-сериозно ѝ от-
говарям: 

- Ти не се бой, пияните Господ ги па-
зи, а покрай тях и тези дето возят на 
колелото! 

И речено - сторено, с какъв акъл ми се 
доверява тя, не знам, но наистина се 
метнахме на моя верен кон, и профуча-
вайки сред оределите коли на нощния 
град, живо-здраво стигнахме студената 
къща.  

Тук, на това място, искам да вмъкна 
една моя лека тревога, че това, откак се 

разделихме с мъжа ми, вероятно вече не 
се брои да е мой дом, и детето което возя 
на багажника, може спокойно да тафи 
някоя друга джунджурия - да, помислих 
си го, щото чак по пътя ми светна  лам-
пата, но после си казах - че то какво ли да 
отмъкне? Само някакви картини и праз-
ни бутилки... но не това ме спря - реших 
че такива мисли да ми се въртят в глава-
та е грозно от моя страна, и крайно 
непочтено, особено щом съм ѝ предло-
жила вечеря и подслон. Така че, 
засрамих се, и реших поне веднъж в жи-
вота си да съм благороден човек, пък 
каквото ще да става!  

И стигнахме ние, намерих някакви 
картофи, и докато тя се къпеше пригот-
вих първата вечеря, от много месеци 
насам... даже почувствах как и моя сто-
мах се облизва. Райна, така се казваше 
детето впрочем, каза, че добре се нахра-
нила, и вече много ѝ се спи, и може би 
няма да е зле да спра да пуша, и да взема 
да поспя и аз. Хм, добре казвам ѝ - искаш 
ли да ти разкажа приказка, или песен да 
ти изпея за лека нощ? - тя се усмихва 
сънено, и от хубавите ѝ очи се търкулва 
една сълза - ами, то досега никой не ми е 
пял или разказвал ... 

Брей, хора, на това място съвсем из-
тънях, но държа се геройски, правя се че 
не рева, и запявам ... Навън има звезди. 
Много звезди. За пръв път от много вре-
ме насам гледах небето, и моя живот 
започна отново да ми се струва смислен. 

Хлапето много бързо заспа. Аз снова в 
кухнята, пуша цигара от цигара и окон-
чателно съм сигурна в онова лудо 
решение да я осиновявам. И когато тя се 
събуди, най-тържествено ѝ го изтърсих - 
ще говорим с мой приятел адвокат, каз-
вам, който е наистина много свестен, и 
ще се разберем някак с майка ти, а?  
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Тук е редно да вмъкна едно обясне-
ние: когато бях малка, даваха  по 
телевизора филм за Жозефин Бекер – 
една балерина, която си осиновила еди-
надесет деца, все ей такива – от кол и 
въже, и им дала хубав живот. Даже много 
хубав! Имаше снимка със синовете ѝ – 
кой лекар, кой адвокат – всичките изу-
чени и щастливи. Та аз тогава много се 
впечатлих, и това ми се превърна в мечта  
- някой ден, ако може и аз да направя 
същото. Та появата на това нощно хлапе, 
ми се стори като знак свише. А съм гле-
дала „Циганско време“, знам за тяхната 
мафия, и честно казано умирах от страх, 
ако взема че наистина го направя, и дали 
няма да натреса големи беди на моето 
семейство – да мислех си го. Но тази идея 
така силно ме запали, запредставях си 
как ѝ шия принцески рокли за някое 
тържество в училище, как ще си живеем 
чудесно, и няма и да помирише повече 
нощните улици ... Това и го казах. 

Гушва ме тя през кръста и мълчи. Със 
стомаха си чувам, как лекичко си гълта 
сълзите навътре, и съвсем тихо каза: 

- Няма да стане - майка няма да ме 
даде. И никой от моето семейство няма 
да ме даде. Живота ми са го решили, и 
най-много да съсипят твоя.  

- Добре де, - разлютих се аз - ами ако 
изобщо не те върна?! Оставаш с мен и ще 
си живеем нелегално! 

- Ама ти наивна ли си?! София не е 
чак толкова голяма, все някога ще ме 
намерят, и ти отиваш право в затвора. 
Какво ще прави тогава твоето дете, а ?!... 
А казваш че мислиш за него, и ще живе-
ем щастливо. Пък и какво училище, като 
сме нелегални !? 

Мълчание.  
- Но... не ме разбирай погрешно, аз 

все пак си обичам майка. Каквато и да е, 

майка ми е! Изкъпи се, среши се и спри 
да пиеш. И намери къща за вас. После 
всичко ще се нареди, ще видиш! А мен 
не ме мисли... моля те, закарай ме до нас. 

В седем сутринта е студено. В онази 
пролетна сутрин на мен ми беше ужасно 
студено. Усещах се натровена от многото 
изпита водка предната нощ, и ми беше 
лошо. Но най-ми беше отровно моето 
мълчание. Навън имаше само кучета, а 
вятъра разнасяше мазни хартии от вче-
рашния живот на хората. Качи се тя на 
багажника, прегърна ме с двете си малки 
ръце, и така залепна за гърба ми. Карах-
ме нанякъде, на изток, и аз не знам 
накъде карахме. А и тя не казваше посо-
ка. Просто карахме. По едно време ме 
помоли, ако може да ѝ купя баничка и да 
я оставя на Витошка.  

Гушнахме се за последно, и повече не 
се обърнах назад. 

Карах, карах така, лютеше ми на очи-
те, и по едно време рязко завих на сто и 
осемдесет градуса. Краката ме болят от 
късите обороти на балканчето, но стиг-
нах все пак на онова място, където я 
оставих преди малко – от нея и следа 
няма. По улицата както ви казах се мота-
еха главно кучета, но и тях питах, и ако 
се мерне някой скитник и него питам - 
дали не са виждали едно малко момиче, 
с ей такива очи,... преди десетина мину-
ти само – нищо, братче! Все едно им 
говоря на някакъв друг език. Кръстосвам 
я Витошката от край до край, и съседни-
те улици преравям, но никъде я няма, 
все едно вдън земята потъна. 

 Дали се беше скрила в някой вход, и 
оттам ме е гледала и е мълчала? 

 Дали веднага се е прибрала и е зас-
пала? Или пък е била някой предрешен 
ангел, и аз не съм забелязала? И ей тъй - 
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хоп, е прехвърчала над главата ми с пос-
ледните птици ?... 

Веднъж след много години, возя се в 
трамвая и блея през прозореца. И някъде 
там, по Стамболийски, точно откъдето 
минахме с колелото,  на спирката, стори 
ми се, че видях една млада жена, която 
имаше точно такива очи, като нейните.  

В скута си беше гушнала спящо дете, 
и хем гледаше в нищото, и в същото 
време гледаше право в мен. Сърцето ми 
се разблъска като лудо, опитвайки се да 
изчисли възрастта ѝ, и вероятността точ-
но така де се е изменило лицето ѝ. 

Слизам на другата спирка, тичам на-
зад към мястото, където я зърнах, но там 
хората се бяха сменили, и вятъра отново 
разнасяше мазни хартии и жалки пар-
ченца найлон. Никога повече не я видях. 
А моя живот се промени, точно както тя 
ми поръча - спрях да се самоубивам, 
прибрах си детето и се превърнах в една 
не лоша майка. Сещам се за тази исто-
рия, но често ми се иска да я забравя, 
защото така и не си простих че я пуснах. 
И продължавам да си мисля, че това е 
една от най-големите ми грешки, и кол-
кото и да ме боли, а и защото не мога да 
променя миналото, надявам се поне че е 
жива, и е добре. Освен ако наистина не е 
била някой ангел, взел назаем този ма-
лък живот, за да промени моя ...  

И сега, след като събрах смелост да ви 
разкажа тази история, искам да ви помо-
ля мили хора - ако някой от вас, 
случайно я срещне, кажете ѝ че още я 
търся, и се оглеждам за нея по улиците. 

И по небето. 

ДА СЪБУДИШ ТИШИНАТА 
 

ВИОЛЕТА СОЛНИКОВА 
 

осиротяла къща - 
съседските петли 
будят тишината ѝ 
 

* * * 
Вече никой не ги очакваше в старата 

бащина къща. 
Открехнаха поизкривената дървена 

портичка и пред тях се разстла тихата 
калдъръмена пътека на детството.  

 

 
 

„Самотната къща“, худ. Габриела Цанева 

 
Гледаха ги с ослепели очи прозорци-

те. Ръждивият катинар, все още цял, 
висеше на вратата и пазеше неограбен 
света на спомените… 

Няма ги дядо и баба, татко и майка… 
Глухо и пусто е.  
И бурените между плочките, и пая-

жините в ъглите – все така си стоят, не, 
умножават се… 

Но все пак… 
Децата на далечния град са дошли, за 

да събудят тишината в заглъхналите 
стаи и да се заредят с нова енергия от 
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миналото. От течението на вятъра бели-
те перденца литнаха като гълъби през 
отворените прозорци. В булчинската 
ракла на баба са прибрани най-меките 
домашно тъкани завивки, които още 
пазят топлината на мамините длани и 
ухаят да домашен сапун. 

Няколко ябълки им се усмихнаха с 
червените си бузки от дървото пред къ-
щи. Тежеше от плод и старата асма. 

Внуците са пораснали, но бързат да 
обиколят любимите си места в двора. 
Руква вода от старата чешма и откъм 
градината повява хлад. Запяват щурци-
те. Огънят пращи в огнището. Върху 
жаравата се пекат вкусни млечни царе-
вички, донесени от съседите… 

Край масата на двора има място за 
всички.  

А от небето звездите им се радват с 
очите на онези, които вече ги няма… 

 

НЕРОДЕНА МОМА 
 

ГЕРГАНА ХРИСТОВА 
 
Домиваше чирепора на мивчето вън-

ка и си мислеше.  
Убави ѝ беха дечорлията. Всичките, 

кое от кое по-убави, като писани. Мом-
четия, моми, пет ги беше родила, година 
подир година. Други ревеха за едно, тя 
от как в тоя дом влезна всека година но-
во. Убави, ама болнави. Немаше ден, 
едно да не е нещо как требва. И ги ре-
деше поред. По доктори оди, по врачки. 
Къщата с билки беше пълна. Немаше 
толко сено за стоката, колко треви – лек 
за какво ли не. И конци червени връзва 
по ръцете им, и куршуми им ля, що зна-
еше, сѐ прави и нищо. Всички викаха 
„Ще отраснат, ще се даврандисат“.  

От толко болести едно го затри у нея 
си. Със се дечорлията я свали и нея. Па 
беше студ, зима, преспи до пояс. Къде 
доктор да дират. Едвам остана. Душица-
та ѝ умре. А беше големо. Бабичката, 
дека изроди всички я свръна. Като из-
лезна умрелото, ич ѝ го не даде. Пови го 
и рече на мъж ѝ  – „Копай и не поглеж-
дай“. Тя го дръпи и го отви. Сърцето ѝ  
умре тогава.... Колко дни лежа несвестна, 
не знаеше. Кога се усети, че диша, не-
маше сили да ревне. Зарад другите се 
дигна.  

После дойде Севда, последната. Ба-
бичката я реза, живо да остане детето. На 
живо я боде с иглата-губерката от игле-
ника. Само я мина през пламъка на 
свещта. Остана и тоя път Магда. А Севда, 
каква мома растеше - очите ти остаяха в 
нея. И глас имаше, като славей. Рече ѝ  
тогава бабичката: 
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- Още едно и ще те копаме. Тия и тия 
дни мъжо си при тебе нема да пущаш.  

И он чу. Не смееше да я пипне.  
И друго ѝ  рече – едно требва да да-

деш, курбан да стане. Посакат ли ти го 
дай, да са ти живи другите. Нищо нема 
да му е, на добре ще е. Ти у тебе си кур-
бан требва да го сториш. 

Сви се още повече болната ѝ душа. 
Курбан дете, как се дава.  

Като се даврандиса по полените 
тръгна, треви да сбира. Само че, тръг-
неше пролетсен корен коприва, тя 
сбираше, всичко. От де да знае, кое за що 
ще потребва. На сън да я бутнат, можеше 
да познае, само като пипне тревка, коя е. 
Еднажка я срещна билкарката от съсед-
ното село. Двете браха, разговориха се.  

- Оти ги с тебе не водиш, Магдо, де-
чорлията. Тука по полените, да дишат, 
да ги слънце види.  

Страх я беше Магда. Толко ги пазеше. 
Сега домиваше на чешмичето и мисле-
ше. Да ги вземе ли сабаалем или не. А 
она другоселката не веднъж ѝ беше по-
магала. На билките я беше научила. 
Верваше ѝ . На ранина дигна по-
големите, та ги поведе. Наблизо ходиха. 
Къде обед, дом си беха с две кошници 
треви. Накитиха ги, туриха ги да съхнат. 
Магда им думаше, кое какво е, дека ви-
рее, как се суши и пази, за какво се пие... 
Дечорлията слушаха захласнато, бузите 
им червени, румени, очите светнали. По 
цела паница чорба изедоха и като легна-
ха, цел следобед спаха. Вечерта не може 
да ги запре от беснотия. Поведе и ма-
ничките. Скоро от село викаха „Магда 
поведе пиленцата из полените, здраве да 
сбират“. Че като заякнаха, като израсна-
ха, още по-таферни, че и на лекове се 
научиха. На Севда най ѝ идеше отръки. 
Тя и най-мила ѝ беше. Като стана дете, 

малко преди да се замомее, срещна ги 
другоселката. 

- При мене, Магдо, я доведи - рече ѝ - 
да я уча, да я науча. Не само на билките, 
и на баяне. В очите ѝ  го гледам, може го. 
Три годин и ще ти я върна.  

Сви се душата ѝ , изтръпна, ама от 
съдбата си кой е избегал. Като е рекъл 
оня горе да може да цери, що да прави. 
И тя видеше, че ѝ  от вътре иде. Каквото 
знаяла беше, каза ѝ  го. Друго не може-
ше, как да я спира. Подир три дни я 
заведе.  

Севда дече ли дом си влезна. Веднага 
се разшета. Оправи кошниците с треви. 
Кое до кое може да тури знаеше. Поседе 
малко Магда, па си тръгна. Одеха вед-
нъж в месеца да я видат. Пита носеха, 
кокошка, чувал брашно и що се още у 
къщи намираше. Севда все питаше, как 
са братята и сестрите ѝ . Разпитваше коя 
какво обича да прави, на коя какво ѝ иде 
отръки. Братята ѝ няма ли да се женят, 
мома не са ли харесали.  

Наближаваше време, дом да си идва. 
Таман неделя оставаше. Магда беше 
поредила всички да чистят и редят. 
Пред дом каруца спре. Слаба женица, в 
черно облечена, потропа на портите. 

- Жива да си стопанке, като майка ида 
да питам.... 

Отвори Магда. И тя майка беше.  
- Оти тропаш, майко, каква те болка 

води тука – рече на почернената. 
- Син ми си е тръгнал – изрева тя – 

един ми е, рекоха ни, неродена мома ще 
го дигне от чергата. На, одим от село на 
село, дирим я. Ти да знаеш дека да я 
найдем... – надежда и болка у очите ѝ. 

Магда се сви, дече ли нещо я удари. 
Тая болка, тая мъка, така я знаеше.  

- Ще разпитам, майко. Вие дека ще 
останете – отговори ѝ .  
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– Покрай село ще сме – изтри очи 
черната и се повлече къде каруцата, дека 
син ѝ  лежеше.  

Неделя време, цело село забръмче. 
Неродена мома се диреше. Никой не 
знаеше дека е. Магда ѝ сърце свито. Ве-
черта кога Севда си дойде, празник 
дигнаха. Бабичката, дека я у живите до-
веде, и тя дойде. Гледа ту Магда, ту 
Севда, па рече.  

- Дойде си дом неродената. 
Магда се сви, дече ли нещо я удари. 

Знаеше, че нея дират, ама не пущаше тая 
мисъл у главата си. Със сърцето си усе-
щаше, усети още кога потропа черната 
на портите. И друго знаеше. Севда дом 
си беше дошла за малко. А тя, като чу, 
взе торбето и накрай селото отиде. Не 
искаха в дома ѝ да влезнат. На поляната 
останаха. Що недели стоя там, край чер-
гата, що треви вари, ама го дигна. От 
умрелите го върна. Като взе да стои прав 
самичък, прегнаха каруцата и си тръгна-
ха. Севда се прибра. Не беше оная 
веселата, немаше живец у очите ѝ. Що 
ли не прави Магда. Отишла си беше 
усмивката Севдина с оная каруца. Мина 
се що се мина, на портите пак се затропа. 
Каруца чакаше, връшна с дарове - черги 
шарени, ризи бели, пошивани и преме-
ни гиздави. Сам дигнатия я караше с 
бели коне прегната. 

- Жива да си, стопанке, отвори, като 
майка ида да питам... 

Отвори Магда, душата ѝ трепереше. 
- Оти тропаш майко, каква те болка 

води тука? – пита я. 
А она, на празник облечена. 
- Неродена мома дирим, майко, твой-

та Севда! Син ми, един ми, телото му 
дигна, душата му изгоре. За моя дъщера 
дай ми я, за жена на едничкия... 

Сълзи покапаха от очите Магдини. А 
Севда я с поглед моли. Усмивка на устата 
ѝ . Що да стори.  

- Мойта от умрелите върна твоя. Он, 
усмивката на устата ѝ . Живи да са и 
здрави, у сговор дечорлията да си гледат 
– па се прекръсти. 

Една неделя се виха хора на мегданя. 
А младите като слънца грейнали. 

Подир сичкото, качиха се на каруца-
та, дом да я водат. Магда с рев я прати. 
Най-милата ѝ , неродената. Още ѝ  па-
реше, дека губерката беше бола. Курбан 
я направи в душата си. За добро.  

А Севда, като царица я гледаха. Ле-
чителка ѝ  викаха. Двора ѝ  се пълен 
беше, с дирещи цяр за болките. И тя, 
неродената, пет роди. Всичките живи, 
здрави, от убави по-убави. И не забрави, 
ни тая, дека ѝ беше най-мила, ни тая 
дека я у живите донесе, ни тая, дека я за 
тревите и баянето научи. И тия що беше 
лекувала, и тех помнеше, и родата им. 
Внуци виде и правнуци от сите си де-
чорлия. Ни веднъж са не разболе. Оти 
неродена е – викаха – за туй. На легло от 
билки спеше и на полената при билките 
я туриха, кога си отиде. 
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ДОБЛЕСТЕН ГРАЖДАНИН 
 

ЖИВОДАР ДУШКОВ 
 
В купето влязох пръв и веднага си из-

брах предпочитаното при пътуване 
място – в ъгъла, до прозореца, в посока 
на движението. Следващият пътник пък 
се настани в другия ъгъл, до вратата. 
Явно и той предпочиташе локомотивът 
да е пред него. Носеше малък сак. Поста-
ви го на багажника над себе си, а пакет, 
обвит във вестник, остави върху скута си 
и някак внимателно положи ръка върху 
повърхността му. Не можех да си отгово-
ря какво точно придържа. Бързо реших, 
че е картина – формата поне наподобя-
ваше рамка, а това, че не се реши да 
остави пакета без надзор, ме насочи да 
си мисля, че се опасява да не би да се 
счупи стъклото. В същото време изклю-
чих възможността да е купил картина. 
Нито в един магазин или в галерия не 
биха използвали подобна опаковка. До-
ри и художник от уважение към себе си 
и към труда си би намерил друга хартия, 
за да предпази творбата си при носенето 
й. Като се задоволих с отговор, че веро-
ятната картина се пренася от едно място 
на друго и едва ли е толкова ценна, кра-
дешком огледах притежателя й: беше 
малко над петдесетте, облечен изцяло в 
черно – от обувките и чорапите до кос-
тюма и ризата. Дори и вратовръзката му 
беше в малко по-светла пепеляво-черна 
гама! Лицето му беше напрегнато и ся-
каш върху му беше застинала някаква 
мъка, каквато единствено най-близките 
знаеха... 

В този момент откъм перона се чу 
свирка и композицията бавно напусна 
гарата. Други пътници не се качиха, така 

че двама щяхме да си правим компания 
за времето на съвместното ни пътуване. 
Уж гледах изоставащите зад нас дървета, 
поляни, пътища, а с крайчеца на окото 
си виждах как съседът ми по място по-
повдига ъгъла на вестникарската 
страница и след секунда-две някак нер-
вно и яростно го връщаше в предишното 
положение, сякаш не искаше да се разк-
рие по-голямо пространство от 
предмета, който придържаше. В про-
дължение на десетина минути това 
действие и се повтори, и се потрети, и се 
почетвърти... 

Излязох в коридора, но всъщност зас-
танах така, че добре виждах ръцете на 
съпътника си. Съответно – и предмета, 
който все още не можех да определя 
какъв е. Когато мъжът поразгърна много 
повечко от вестника, можах да разчета 
написаното с едри букви, разположени в 
два реда: „НАГРАДА ЗА ГРАЖДАНС-
КА ДОБЛЕСТ“. Повече не видях – 
примерно името на този, комуто отли-
чието е отредено. Но и не ми трябваше – 
научих най-важното, разпъващо толкова 
дълго любопитството ми: не било кар-
тина, а награда, поставена зад стъкло и в 
добре подбрана рамка. Сега обаче се 
промъкнаха въпросите „Кой му я е дал? 
За какви заслуги?“. Най-вероятно, след 
като я носи със себе си, е получил дип-
лома преди часове, пък и строго 
официалното му облекло напълно 
предполагаше, че е точно за подобен 
случай... 

Мислите ми се блъскаха в главата, а с 
мълчанието в купето нямаше как да по-
луча отговори. И при поредното 
отронване на въздишка от страна на 
непознатия не издържах: 

–Изглежда за кратко сте били в сто-
лицата? 
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–Така е: сутринта дойдох, за обед 
имах среща и сега бързам да се прибе-
ра... 

–Случайно видях, че сте удостоен с 
високо отличие... Сигурно заради него 
сте били в София? 

Съпътникът ми трепна. Положи длан 
на плоскостта пред себе си, сякаш в 
крехкостта на стъклото търсеше опора, и 
внезапно простена: 

–Не е награда тя, а проклятие!  
Думите му ме изненадаха и не можах 

да скрия това: 
–Как така?! Не на всеки се отдава по-

добно признание. 
Вероятно мъжът е имал нужда от 

подтик, защото бавно и някак отнесено 
заразказва: 

–Аз съм от N. Преди три месеца, ня-
къде към десет часа вечерта, като се 
прибирах вкъщи, ми направи впечатле-
ние, че млади мъже товареха някакви 
пакети. Стори ми се, че недалеч от тях 
двама униформени наблюдаваха какво 
става, но не в посока на групата, а обрат-
но – към улиците, които водеха към 
младежите. Отначало си помислих, че са 
полицаи, но това, че бяха така отдадени 
да следят да не би да се появи нежелано 
присъствие, ме накара да се усъмня, че 
двамата всъщност са с камуфлажни дре-
хи. Сградата, откъдето пренасяха 
кашоните, от години бе необитаема. 
Затова предпочетох да не се разкривам и 
незабелязано напуснах мястото. И поне-
же бях убеден, че се извършва нещо 
нередно, когато се отдалечих, позвъних 
на 112. Големи процедури: че кой съм, че 
по какъв въпрос звъня, че какво съм ви-
дял, че колко души били, че на какъв 
адрес се намирала сградата и пр., и пр. 
Не бях още прекрачил прага на къщата 
си, когато чух сирените на две или три 

полицейски коли. Не допусках, че съм ги 
разкарал напразно, защото – доколкото 
можах да се ориентирам – групата не 
нахвърляше пакетите, а ги подреждаше, 
за да съберат колкото може повече... 
Следобед двама полицаи дойдоха в 
службата ми. Нищо обезпокоително – от 
112 знаеха имената ми, номерът на джи-
есема ми би трябвало също да им е 
излязъл – никакъв проблем да научат и 
къде живея, и къде работя... Качиха ме на 
автомобила си. Допусках, че ще ме водят 
в районното за допълнителни сведения 
или пък да подпиша протокол, а те 
спряха пред болницата... Отправихме се 
към моргата. Да съм опознаел някого... 

Тук гласът се скъса и мъжът с мъка от-
сече: 

–Сина си! 
–Катастрофа ли? – попитах аз, не 

очакващ подобен развой в разказа. 
–Никаква катастрофа! – въздъхна 

дълбоко той. – Обясниха ми, че действи-
телно съм станал свидетел на 
прехвърляне на голяма пратка с нарко-
тици, а изпращачът бил... моят син!.. 

–Преди три месеца, казвате?! Спом-
ням си – случаят беше изведен на челно 
място в новините... Имаше замесени и 
полицаи... 

–Да, за него става дума! Съобщиха го 
вечерта, след като бях в... моргата. 

–Ама тогава нищо не се спомена да 
престрелка, за убийство... Говориха, до-
колкото си спомням, за арести и за 
предстоящи служебни наказания за по-
лицаи... 

–Точно така!... Познавам сина си и 
зная, че въобще не се занимава с никакви 
наркотици. Нито е употребявал, нито 
пък ги е пласирал... А пък да бъде начело 
на трафиканти – абсурд!!! И негови 
близки приятели питах. И те същото 
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казаха... Официалната версия обаче е, че 
именно той бил тарторът на групата, а 
когато го повели за справка, започнал да 
буйства, побягнал и ... рикоширал кур-
шум го свалил на земята. Цялото 
разкриване станало в рамките на 14-15 
часа!? Как да повярвам?!... Писах къде ли 
не... Настоявах само за едно – за истина-
та. За нищо друго!... Имаше след 
седмици наказани полицаи... Един от 
началниците им си подаде оставката. 
Друг се пенсионира. И толкоз!... Мен пък 
ме извикаха в София, за да ми дадат тази 
диплома... И какво излиза – доблестен 
гражданин, не се поколебал... да предаде 
сина са... 

И както говореше, млъкна. Аз също 
не продумах. На гара N му стиснах ръка-
та. И отново не казах нищо. 

 
 

ВЪРХЪТ С ОПАСЕН ЧАР 
 

ЙОРДАН КОЖУХАРОВ 
 

Едно пътуване до Монтенегро… 
Средата на август 2008 г. Група от 19 

човека. Повечето – непознати. Целта е 
обща – изкачване на най-високия връх 
на планината Дурмитор в Черна гора – 
Боботов кук (2522 м н. в.). Водач – доц. 
Сандю Бешев, з. м. с. по алпинизъм. 
Тръгване от София. Маршрут: от Кало-
тина в Сърбия посока Лесковац, после 
Косово и столицата Прищина. Нощувка 
в крайпътен хотел и на сутринта – по 
извивките на живописния язовир Гази-
воде (20 км). 

В 9:15 ч. влизаме в Монтенегро (за-
дължителна екотакса – 30 евро за 
автобус). Според сегашната конституция 
Црне горе е „демократична, социална и 
екологично чиста държава“. Малка 
страна с уникална природа. Цялата те-
ритория е изпълнена с високи планини – 
над 1700 м, дефилета и проломи, реки, 
езера и красиво адриатическо крайбре-
жие. Тук живеят много народности. Най-
много са черногорците (43.16%), след тях 
са сърбите (31.99%). Официален език 
засега – сръбският. Паричната единица – 
еврото (без да е член на ЕС). Столица – 
Подгорица (предишно име Титоград). 
Население – около 700 хил. души. Тери-
тория – малко повече от 13 хил.кв.м. 
Независимостта обявена на 3 юни 2006г. 
след референдум. 

От град Беране тръгваме по долината 
на р. Лим (сега спокойна и кротка), ста-
нала печално известна у нас след 
трагедията със свищовските ученици. 
Извира от планината Проклятие (?!!) в 
Албания и навлиза в Сърбия. От гр. 
Мойковац напускаме Лим и тръгваме по 
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долината на р.Тара, подходяща и изпол-
звана за рафтинг. Тук е най-дълбокият 
каньон в Европа (до 1300 м) и втори в 
света след този в Колорадо. Планината, 
заедно с каньона, през 1959 г. са обявени 
за Национален парк „Дурмитор“. От 
1980 г. той е включен в списъка на 
ЮНЕСКО за културно наследство. 

23 километра преди Жабляк, планин-
ски курорт, изходен пункт за Боботов 
кук, е мостът над р. Тара. Известен и като 
конструкция, и като история – любо-
питна и трагична.  

Построен по проект на проф. инж. 
Мият Троянович през 1938-1940 г. Раз-
рушен през 1942 г. от инж. Лазар 
Яукович, за да се попречи на комуника-
цията на немските нашественици 
(Втората световна война). Яукович е за-
ловен и разстрелян от немците на моста 
– м. август с. г. Мостът е възстановен в 
първоначалния си вид през 1946 г. 

Първото нещо, което правим, прис-
тигайки в Жабляк, е да посетим 
великолепното Черно езеро (1444 м н. в.). 

Спадналите му с 4 м води, обаче, на-
лагат воден режим в целия комплекс. 
Шофьорът ни Петьо е засякъл разстоя-
нието София – Жабляк – 550 км. 

Табели за свободни соби (стаи) висят 
на много места. Ние си имаме резерва-
ция при Мишо. 

Следващата сутрин потегляме към 
основната ни цел – Боботов кук. Доц. 
Бешев е избрал това да стане откъм за-
падната страна. С автобуса правим 
огромен полукръг, движейки се по пътя 
за Босна и Херцеговина. 

От 2007 м н. в. хващаме стръмна пъте-
ка само с 40-50 метров опасен участък. 
Момчил от Варна (мъж на 33) с неговия 
GPS ни осигурява богата информация: 
че на премката преди върха сме на 2345 

м н. в., че общо имаме 1100 м изкачвания 
и много други… 

Четири часа бяха нужни да стигнем 
до върха. А природата се беше постарала 
не само да струпа каменни грамади, но и 
да им придаде такива пластични форми, 
които да изтръгват, както нашите въз-
торзи, така и фотоапаратите от 
калъфите им. Особено Маргарита и 
Митко от Варна са неуморими – нищо 
не пропускат да заснемат, включително 
и красиво цвете. 

Вече сме на превала. Оттук, след като 
изкачим върха, ще продължим напред 
по посока Черното езеро. Отдясно е вр. 
Девойката (2440 м н. в.), отляво – Боботов 
кук. Оставяме ненужния багаж. Кратка 
почивка и се отправяме към върха. 
Предстои ни най-емоционалната част от 
прехода. Откъдето и да погледнеш вър-
ха, отвесните му скали ти се струват 
недостъпни. Успокоителното е, че имаме 
много опитен водач. Четири пъти е из-
веждал групи на Боботов кук. Ние ще 
бъдем петата! 

Серпентините, по които се движим, 
повишават адреналина до такава степен, 
че няколко души се връщат на премката. 
Обезопасителни въжета и парапети ня-
ма. Внимателно подбираш за кой камък 
да се хванеш и на кой да стъпиш. Вър-
виш на много места по сипеи. Един 
търколил се камък повлича и други – 
става много опасно. Затова: „Внимател-
но, внимателно!…“ призовава 
непрекъснато нашият водач. На места 
почти надвисваш над пропастта. Там 
доц. Бешев оказва помощ на нуждаещи-
те се. Веселина от Пловдив пък намира, 
че това е нищо в сравнение с вр. Триглав 
в Словения – Юлийските Алпи. 

На върха сме!!! Има и други туристи 
от различни националности. Развяваме 
българското знаме, записваме имената 
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си в специалната тетрадка, поставяме си 
печат, щракаме с фотоапаратите. Краси-
во, много е красиво и величествено! 
Заслужават си усилията. На запад към 
Адриатическо море слънцето е огряло 
върхове, хребети, скални образувания, 
падини и пропасти – истинска каменна 
симфония. На изток пък, под нас, бели, 
пухкави облаци са разстлали чудна пух-
кава пелена. Тази невероятна панорама 
те кара да усетиш в захлас сладостна 
тръпка „като че не пред творението бо-
жие, а пред самия Бог си застанал“. 

Спускаме се на превала, а от там на-
долу по сипея и морените – посока 
местността Локвице с овчарските коша-
ри. Вляво, по-високо, е Ледената пещера. 
Пред нас се издига вр. Обла глава. След 5 
часа преход стигаме Црното езеро. Мал-
ко след него ни чака автобусът. 

На следващата сутрин в 6 ч. потегля-
ме обратно. До Прищина се движим по 
познат вече път и все пак на идване бях 
пропуснал да видя табела, която ин-
формира, че се минава през каньона на 
р. Ибър. 

От Прищина сменяме маршрута. От-
правяме се към Македония. Влизаме от 
граничен пункт Долно Блаце. После: 
Скопие, Куманово, Крива паланка, гра-
ничен пункт Деве баир. Влизаме в 
България през Гюешево. 

Дурмитор, Боботов кук вече са един 
хубав спомен за планина, която с осно-
вание наричат „черногорски Олимп“. 

P. S. Сега вече мога да кажа, че, благода-
рение на високопланинския водач доц. д-р 
Сандю Бешев, з. м. с. по алпинизъм, след 
Боботов кук стъпих и на връх Триглав в 
Алпите. Наистина много труден за изкач-
ване в техническо отношение! А и на много 
други интересни планински върхове. И в 
България, и извън нея. 

ПОСЛАНИЯ 
 

НАДЕЖДА РАДЕВА 
 

СТОТИНКИ ЗА ХЛЯБ 

 
Анна Петрова паркира реното си 

максимално близо до страничния вход 
на МОЛ-а, откъдето възнамеряваше да 
напазарува за коледните празници. Сле-
зе плавно и потропвайки с чисто новите 
си боти от естествена кожа се запъти към 
търговския център. Бипна с ключодър-
жателя, за всеки случай, само за да 
провери дали е заключен автомобилът ѝ. 
Всичко беше наред. Мушна устройство-
то в дамската си чанта и разкопчавайки 
екопалтото си побърза да влезе в топлата 
просторна сграда. 

Обожаваше да пазарува! Сама! Не си 
даваше сметка кога пазаруването бе ста-
нало нейна страст, просто ѝ се отдаде, 
макар и нерядко да се упрекваше, че 
харчи пари ей така, купувайки доста 
излишни неща. Е, какво пък, веднъж се 
живее, казваше си винаги, когато се 
впускаше в свободния един час за по-
купки. Този път беше дошла за по-
специални неща. Задаваха се празници, 
гостувания, партита, все приятни мо-
менти, за които смяташе да се подготви 
подобаващо. Почти всичко си беше на-
бавила, но някои акценти в празничната 
трапеза, които  все още липсваха, съвсем 
не бяха за пренебрегване. 

Предварително отделената монета от 
едно левче пъхна в механизма на колич-
ката и пое покрай щандовете на 
хипермаркета. Избираше с лекота, като 
не обръщаше особено внимание на це-
ната. Скоро количката се напълни с 
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отбрани продукти – пушена сьомга, чер-
вено френско бордо, натурален 
шоколад, салфетки с коледни мотиви, 
елегантна червена покривка за маса, по 
кило мандарини, банани, ябълки, свежа 
салата и кутийка с ароматни свещи... 
Палитрата беше разнообразна, магази-
нът предлагаше всичко необходимо за 
едно домакинство, но г-жа Петрова не се 
лакомеше. Със съпруга си се стремяха да 
се хранят здравословно, затова не прека-
ляваха нито с алкохола, нито с 
„вредните” храни. Предпочитаха стоки с 
доказано качество. На същото бяха нау-
чили и единствения си син, който беше 
студент в друг град и с нетърпение очак-
ваха да се върне по празниците...  
Петрова обиколи и щандовете с промо-
ции. Зачуди се как един хляб може да се 
продава на смешно ниската цена от 72 
стотинки, намален с 28 процента и 
всъщност какво толкова имаше значение 
дали струва 1 лев или 72 стотинки? Раз-
ликата ѝ се стори незначителна. 

Помота се и около щанда за козмети-
ка, от който си избра кеч балсам, мокри 
кърпи и пакетче тампони за грим. В зо-
ната на захарните изделия се спря пред 
кутия бонбони „Рафаело”, но реши, че 
14 лева е прекалено висока цена за ла-
комството и не посегна към тях. 
Предпочете обикновените български 
бонбони „Черноморец”, които всички 
вкъщи много обичаха...  

На фона на „Джингъл белс” и други 
коледни песни обиколи почти навсякъ-
де, вследствие на което количката се 
попрепълни, но Петрова не се притесня-
ваше, все пак беше с колата си и 
носенето не представляваше никакъв 
проблем. Най-подир на касата тя премя-
таше на ум неща, опасявайки се да не е 

пропуснала нещо важно... Но какво пък, 
и утре е ден, би могла да дойде отново. 

Звън на разпилени стотинки я извади 
от унеса ѝ. Двама малчугани, застанали 
на касата пред нея, изсипаха куп дребни 
стотинки на плота.  

- Какво правите, деца! – ахна прода-
вачката, започвайки да брои монетите. 

Едва сега Петрова се загледа в двете 
момченца на възраст неповече от 7-8 
години! И двете бяха стиснали в ръцете 
си по един хляб – от този, промоционал-
ния, по 72 стотинки – нарязан на филии 
бял български хляб в прозрачна опаков-
ка! Сметката на дисплея на касата 
сочеше сумата – 1.44 лв. и децата бяха 
изсипали от шепите си точно толкова – 
един лев и четирийсет и четири стотин-
ки! 

Жената гледаше смаяно – деца, обле-
чени с вехти шушлякови якета, без 
шапки, запъхтени, личеше, че са тичали 
в студа... Приличаха си, сигурно бяха 
братчета... Деца, които за Коледа купу-
ваха хляб! 

- Точно са! – каза касиерката, пода-
вайки им бележката за платената сума. 

Малчуганите нетърпеливо побягнаха 
навън, гушнали хлябовете в скута си... 

 

МОЗЪК ЗА БЪДЕЩЕТО 
 
Влизам вкъщи, натоварена с покупки 

и чувам: 
- Бабо, аз имам мозък за бъдещето! – 

сериозният израз на лицето му ме изу-
мява.  

За секунди през мисълта ми минават 
всички онези определения за днешните 
деца – индигови, кристални, златни и 
какви ли още не! Едно такова петгодиш-
но дете стои пред мене и любовта ми 
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застрашава да се стовари отгоре му с 
цялата си сила. 

- О, не съм се съмнявала никога! – от-
връщам. – Умничък си миличък, много 
умен даже! 

- Сега на какво ще играем? – сменя 
темата той и очичките му дяволито свят-
кат. 

Не възразявам и се впускам в играта, 
която малкият ми внук измисля на мо-
мента: той е рицар от епохата на крал 
Артур, а аз – измислена жена-рицар, 
идваща от каменната планина. И двама-
та сме въоръжени с мечове, той – за по-
сигурно има и щит. Тръгваме на поход 
да спасим принцесата. Като във всяка 
приказка, тя е пленена от чудовище и е 
скрита в незнайна земя и в още по-
далечна пещера... Вече играем! От табле-
та звучи „Имперският марш”, част от 
саундтрака на филма „Междузвездни 
войни”. Маршируваме от спалнята през 
коридора в хола и обратно към кухнята, 
дневната и спалнята! По пътя срещаме 
препятствия, зли сили ни нападат, но 
ние смело се отбраняваме: вадим лазер-
ните си оръжия и стреляме... 

Денят е голям. Продължаваме с рису-
ване, смятане, игра на думи, приготвяне 
на обяда... Съвременните деца са пълни с 
енергия и информация. Интересите на 
петгодишните се простират от Андерсе-
новите приказки до „Спайдърмен”, от 
стикерите с животни, през загадъчните 
планети, природните явления и безк-
райността на числата... Какво ли ще 
прави едно дете в предучилищна въз-
раст още две години, докато дойде време 
за училище, щом отсега знае да чете, 
пише, смята? Въпроси, въпроси, любо-
питство и непринуден стремеж сякаш 
отведнъж да се овладее човешкото поз-
нание! Отговарям, доколкото мога. Е, по 

темата за автомобилите, сори, хвана ме 
натясно. Но пък имам желание да се уча 
– и Наско безгрешно ми обяснява части-
те на двигателя... 

Изморени сме – баба и внук. Очите 
ни се затварят почти едновременно – аз, 
докато чета на глас Ран-Босилековото 
„Патиланско царство”, той – докато 
слуша... И неусетно потъва в сладостта 
на следобедния сън. 

„Прав е!” – мисля си. Кой друг, ако не 
внуците ни имат мозъци за бъдещето? 
Колкото и нахалост да отива светът! 
Трудно ми е да заспя. Днес терористи 
взривиха летището и метрото в Брюк-
сел... „Слава Богу, че не е у нас!” – казвам 
си наум с присъщия егоизъм на щаст-
ливците, незасегнати от световните 
нещастия. Гушвам детето до себе си с 
ясното съзнание, че друго (всъщност) 
нямам – то е моят утрешен ден, моето 
послание за бъдещето!... 
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КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА И 
НЕЙНИЯТ „ПЪТ НАД СВЕТА“ 

 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Не са много книгите, които са ме ка-
рали да се замислям толкова, колкото 
„Път над света“ на Александра Ивойло-
ва, а стихосбирките, които тласкат 
читателя към неистово желание да нау-
чи повече, за да разбере и осмисли 
прочетеното по-добре, са още по-
малко…  

Но аз не съм точна в изказа – тук става 
дума за нещо повече от „разбиране“ и 
„размисъл“, от мислене и стремеж към 
познание, към задълбочаване на позна-
нието… Да, и към търсене на смисъла – 
смисъла на съществуването, смисъла на 
изкуството, на красивото и онова, което е 
отвъд красотата и променя критериите, 
определенията и сетивата за красота… 

„Път над света“ – една малка книжка, 
събрала 33 стихотворения на Александра 
Ивойлова, посветени на конкретни 
творци или на конкретна творба, а по-
някога – просто на едно изпълнение… и 
21 портретни графики на Калин Нико-
лов /Сергей Ивойлов, Харолд Пинтър, 
Мишел Деги, Кристоф Мекел, Джорджо 
де Кирико, Блез Сандрар, Антон фон 
Веберн, Жан Арп, Гийом Аполинер, 
Анри дьо Тулуз-Лотрек, Любомир Са-
винов, Пабло Пикасо, Константин 
Балмонт, Диди Арнаудов, Ингеборг 
Бахман, Николай Кънчев, Игор Стра-
вински, Рьоне Магрит, Мстислав 

Ростропович, Андре Бретон, и Макс 
Ернст/. Тези, но не само, са портретира-
ни или само загатнати и с думи – Кенет 
Уайт, Фернанду Песоа, Луи Арагон, 
Хуан Миро, Хелмут Лахенман… както и 
незабравимите наши много познати и 
непознаваемо-непознати Станка Пенче-
ва, Пламен Анакиев, Любомир Савинов, 
проф. Илия Главанов… 

Още когато разгърнах кориците за 
първи път, дори преди да прочета пос-
вещението от поетесата, видях 
илюстрациите на Калин Николов. Лица-
та почти в упор гледат читателя… някои 
познати, други – не съвсем… И силуетът 
на Тулуз-Лотрек, който не може да бъде 
сгрешен, кристализира от утайката на 
сумрака… 

Разбрах, че в ръцете си държа книга, 
която носи много послания на различни 
езици – поне за два бях сигурна още в 
първи миг – езика на поезията и езика на 
графичното изкуство… После се оказаха 
повече… 

Предговорът на Кирил Попов доня-
къде ме подготви за предстоящото, 
донякъде познанството ми с авторката и 
нейната удивителна личност с широки 
творчески търсения също бе индикация 
за онова, което мога да очаквам, но… 

Всъщност, оказах се неготова за ду-
ховното пътешествие, което последва. 

Композиционно, стихосбирката е из-
градена от три части – „Hommages“ 
/почит към/, „Парижки пристрастия“, 
„Път над света“ и две стихотворения, 
които не са включени в цикъл. Това под-
реждане, обаче, не оставя усещането за 
фрагментарност у читателя, а още по-
плътно гради образа на цялото – пътят, 
който не свършва, който ни води отвъд 
собствените ни предели, някъде там, 
където е вселената на съвършенството. 
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Без съмнение книга, която кара чита-
теля да чете – още и още, да се опитва да 
разбере – кое е онова, което е провоки-
рало поета да напише точно тези редове, 
точно за тези личности. Има ли свърза-
ност, има ли друго? И дали това е 
„същността“ на твореца – на автора като 
творец и на твореца, за когото авторът 
пише? Дали той, читателят, би открил 
друга същност… и същността ли е най-
важната? 

Какво е посланието? Каква е истината 
за изкуството – и трябва ли да я тър-
сим…  

Разграждането, разкрепостяването, 
потъването в екзотиката на всеки екзис-
тенциален миг, откъснат от правата на 
времето… оня миг, който се врязва във 
въображението ни, който съществува 
само там… Той никога не е един и същ. 
Оня детайл, който е направил за нас 
една картина специална, неповторима – 
дори в милионната й репродукция, оня 
детайл, който прави едно платно изкуст-
во, защото го прави уникално по 
някакъв немислим, трансцедентен на-
чин… 

Героите на тази стихосбирка, на пръв 
прочит, могат да бъдат изброени и изре-
чени… Не, тези имена не са най-
известните… не са, макар да са известни. 
Някои са били приживе пренебрегвани, 
други са забравени, всички – неразбра-
ни, макар и величани… Някои са 
останали само имена, или едно произве-
дение… други са безименни… Но 
всички – по някакъв начин близки до 
автора – от бащата, като синтез на лич-
ност, художник, път към разбирането на 
живота, изкуството и вечността до образа 
на низвергнатите, изхвърлените, но съ-
ществуващи в своята неповторимост, 
изящност, безнадеждност и величие… 

Един образ, който графиката на Ка-
лин Николов ни представя като сбор от 
разбягващи се съзвездия, а дъщерята-
поет събира с думи: 

 

Не зная  
кой си – 
и по какви спирали 
ти тук си слязъл 
от безкрая… 
 

 
 

 

/„Художник“/ 
 

Или … 
Диаболичното излъчване от портрета 

на Мишел Деги, съчетано с импресията: 
 

тези тъй красиви и жестоки 
мрежи от безсъние 
които те оплитат 
……………………… 
додето се научиш най-накрая 
да сънуваш и наяве 
 

/Hommages, 2/ 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2020 

 

73 

 

 
 

Не мога да не спомена още две сти-
хотворения, този път посветени на 
музиката – областта, в която Александра 
Ивойлова е професионалист, както по 
призвание, така и по образование: 

 

 
 

Веберн, Веберн, Веберн 
вибрации от същностите на нещата 

………………… 
многозвучие просветляващо мрака 
зародиш на нови галактики 
в едно дихание само 
 

Път към една Вселена, родена, /така 
помислих в началото,/ само от звуко-
графията на името и вибрацията, но 
всъщност, болезнено поантата разкрива 
друго: 

………………………….. 
смъртта на композитора 
куршумено многоточие 
енигма 
с окървавено слепоочие 
 

/Hommages, 8/ 
 

Така биографичното битие се вплита 
в еманацията на творческата същност, за 
да се създаде синтеза на личността, кой-
то синтез въздейства през времето върху 
ума и сетивата на възпроизвеждащия 
творец-изпълнител и на възприемащия 
краен адресат - слушателят.  

В следващото стихотворение именно 
той, слушателят, става проводник на 
посланието на твореца: 

 

Лахенман – 
те недоумяват 
но чувстват 
те понечват да отрекат 
но чувстват чувстват 
те изпитват страх 
ужас 
…………………. 
няма /повече/ време 
няма измерения 
раят ги приема 
отново 
 

/„Музика за соло кларинет“ от цикъ-
ла „Път над света“/ 

… и уточнението „След изпълнение 
на проф. Илия Главанов… 
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Музиката, родена от композитора, 
преродена от изпълнителя, превъплъте-
на от слушателя… трябва всеки от тях да 
бъде артист, да бъде пропит от „всепро-
никващите звукови кодове“, за да прозре 
прозре през ужаса и да достигне до рая. 

Едно от най-изящните като изказ 
стихотворения е „Балада за момичетата 
от Сен Дени“ от цикъла „Парижки 
пристрастия“ – …„момичета на нощ-
та/…/ затворници на открити прос-
транства/… от небето се отронват звез-
ди“, а друго, също тъй затрогващо и 
същевременно – метафора-шедьовър, е 
„Клошарят“ от същия цикъл – „В ръцете 
си държи света/ огромен хляб,/ обрасъл 
с гълъби./ Творби, които насищат с чо-
вечност тази книга, посветена на 
изкуството и пътя му над света. 

Не написах тези редове наведнъж, че-
тох и мислих още и още… за „Път над 
света“, книгата, която те кара да надско-
чиш себе… стихове, които взривяват 
въображението, а после продължаваш да 
четеш… и още, и още… 

Да, тази стихосбирка ме накара да 
преоткрия познатите ми поети и худож-
ници,  да открия нови – личности, 
стихове, картини, багри, усещания, 
простори. Накара ме да гледам с други 
очи, да търся други взаимовръзки, тен-
денции, пътища, които не свършват.  

В заключение ще добавя, че за възп-
риемането на стихосбирката допринася 
и доброто оформление на корицата, и 
цялостния дизайн на изданието, дело на 
Калин Николов и Виктор Гуцев, и пред-
говора на Кирил Попов, и редакторската 
работа на Пламен Анакиев.  

На добър път на „Път над света“ на 
Александра Ивойлова, издание на ИК 
"Огледала", София! 

 

ЗА „НЕРОДЕНА МОМА“  
И ГЕРГАНА ХРИСТОВА 

 

ЗА КНИГАТА И АВТОРА 
 

Щастливи сме да представим втората 
книга на Гергана Христова – сборникът с 
разкази „Неродена мома“. 

В нея са включени разказите „Нас-
ледство“ и „Шепа земя“, вече 
публикувани в онлайн и в печатното 
издание на списанието. Останалите раз-
кази са на същата тематика и със същия 
стил на писане. Книгата носи името на 
един от разказите поместен в нея, който 
публикуваме в настоящия брой. 

Картината на корицата е дело на та-
лантливата художничка Снежана 
Петрова от град Мездра, която рисува 
енергийни картини с пръсти. Казва се 
„Зачатие“ и е нарисувана специално за 
книгата. 

Гергана Христова е родена през 1980 
г. във Враца. По образование е социален 
педагог /бакалавър/ и магистър психо-
лог, завършила е ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“  – Велико Търново. Работила е 
като социален педагог в ДМСГД-Враца и 
като социален работник в ЦОП-Враца. В 
момента е психолог към същия център за 
обществена подкрепа. Има и квалифи-
кация за Монтесори педагог за работа с 
деца от 0 до 6 години, завършена към 
Асоциация Монтесори „Ръка за ръка“. 

Член е на Конфедерацията на бъл-
гарските писатели-клон Враца и на 
Дамски литературен клуб „Фортуна“ – 
Русе. Първата ѝ издадена книга е сбор-
никът с разкази „Близо до сърцето“ 
/2019 г./ 
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Публикувала е в сайт „Откровения“ и 
във Фейсбук, както и в сборници, алма-
наси и списания: Алманах „Под лъчите 
на слънцето – том 6“, Алманах „Под лъ-
чите на слънцето – том 7, Сборник с 
разкази „Разкажи ми своята история“, 
Сборник с разкази „Тайните от прашния 
гардероб“, Списание „Нова социална 
поезия“, списание „Картини с багри и 
думи“. Участието ѝ в литературни кон-
курси не остава незабелязано: Грамота за 
участие в Национален конкурс за къс 
разказ „Мостове“, Второ издание, гр. 
Русе, 21.05.2019 г. за разказа „Най- добро-
то дете“; ІІ място в конкурс на тема: 
„Духовният свят на съвременната бъл-
гарка“, гр. Враца, 22.05.2019 г. за разказа 
„Договор за пет години“; ІІ място в Пър-
ви фолклорен фестивал „Йосиф 
Петров“, с. Чирен, 10.08.2019 г., катего-
рия есе на тема „Свободата“; Грамота за 
участие във Втори Национален конкурс 
„Земя на пеещите колелета“, гр. Генерал 
Тошево, 11. 2019 г. и специална награда 
от Издателство „Захарий Стоянов“ за 

разказа „Шепа земя“, Награда на Фон-
дация „Русе-Град на свободния дух“ за 
разказа „Кутия с писма“, участващ в 
Национален конкурс за къс разказ „Мос-
тове“, Трето издание, 05.09.2020 г. 

Върху новата си книга авторката ра-
боти съвместно с екипа на ИК 
Конфедерация на българските писатели 
– Бургас. Рецензент на сборника е Ста-
нислав Марашки, редактор – Валентина 
Панова, а коректор е Снежана Костади-
нова. 

 

СТАНИСЛАВ МАРАШКИ ЗА  

„ВЕЗДЕСЪЩИЯ РАЗКАЗВАЧ“ 
 

Ето какво споделя рецензентът в 
предговора към изданието: 

„Сборникът с разкази „Неродена мома“ 
на Гергана Христова изследва със средства-
та на художествената проза психологията 
на малкия човек, на тези обикновени хора, за 
които все още има ценности като доброта и 
съчувствие, вярност и приятелска взаимо-
помощ. 

Авторката  представя техните съдби с 
емоционален, но неесеистичен език, служей-
ки си с детайла и погледа на вездесъщия 
Разказвач, който вижда всичко както отвън 
така и отвътре. 

Речевата характеристика на героите 
допълва удачно характеристиката чрез дела 
и постъпки, а образът и мотивът за нероде-
ната мома, макар и заимстван от 
приказния фолклор, е своеобразен символ на 
култа към красотата, който обобщава  
идейната атмосфера на цялата книга.“ 
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ЛИТЕРАТУРНА 

КРИТИКА 
 

ЗА „ЕТЕРНИ ОБЛАЦИ“ 
 

СТОЯНКА БОЯНОВА 
МИНКО ТАНЕВ 
 

„ЕТЕРНИ ОБЛАЦИ” –  
АЛХИМИЧЕСКИ ОПУСИ В ХАЙКУ ЕКСПЛОЗИ-
ИТЕ НА ДЕЯН БОГОЕВИЧ. 
ФОРМИ ОТ СЛЕДВАЩИЯ ДЕН 

 

Хайку сбирката на Деян Богоевич 
„Етерни  облаци“ ни прави съпричастни 
с озарени мигновения, възвръща въз-
можността ни да възприемем изначал-
ното единство на реалности отвъд види-
мото.  

 

 
 

В играта на стихове, съчетали мигно-
вено и вечно. Късчета от Аза, разтворени 
в целостта на околния свят. 

Осенен от творчески пориви и пълен 
с майчини молитви е домът на поета с 
белите му стихове. В деня на Благовеще-
ние в „парка  говорят разпръснати 
сенки”. В „поля от глухарчета - бели 
облаци се сливат високо отгоре”. Съно-
видения наслагват цветни пространства. 
„Изгреви коригират грешки в ръкопи-
са.”  Амбивалентни  състояния, скрити 
под пластове „играещи сенки – галопи-
ращи черни коне, достигнали вятъра”. 
Устремна пъстрота. Съпреживяваме 
светлоотразителните мисловни парабо-
ли със „зеленооко момиче в зелена рокля 
- устните й червени”. В синкавия спек-
тър  на деня сме със  „сънливите викове 
на хората по заледените скали”. Още 
една нощ следваме „синята птица”.   

Яснота на възприятия и чувства ха-
рактеризират тази поетика. 

Многократно повтарящи се въплъ-
щения населяват „острия въздух на 
старите стихове – плам и меч”.  

Непрестанно движение в напрегнат 
покой – „сянка на кактуси и стихотворе-
ния върху бурята”. Внушения, 
подсилвани с осезаеми експресивни със-
тояния. И все пак „цветето на кактуса 
трае само ден - смъртоносна рана”. Кул-
минацията идва със „зрели кактуси - 
милостиво спасение в зениците”.  

Модерните хайку поети не винаги 
пишат в класическите размери 5-7-5 
срички. Те не се ограничават да използ-
ват "kigo" (сезонна дума) в своите 
творения. Единни сме с мнението на 
Саюми Камакура, че искреността на 
емоциите е по-важна от употребата на 
сезонни думи. Впечатляват ни хайку с 
мъжествени интонации и еротичен 
привкус. „Приближава нощта. Сенките 
на гърдите й се уголемяват”. „Следобед-
на жега. Любовта ми трепти над моста.”  
Усети и аромати преизпълват страници-
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те на тази книга – „мирис на канела - 
влюбих се на ръба на планината”. Пър-
вичен  зов и природа, тотемен тътен, 
слят със звездния „ритъм на там-тами и 
любовни думи: избухване на семена”.    

Лирични и епикурейски осезания са 
сякаш в единно цяло: „бедрата между 
ръцете ми”, „нейното средножие пулси-
ра в дланта ми”. Истински действена 
еротика, близка до актова сцена пресъз-
дават тези стихове. Романтика и 
библейска притчовост относно мъжа и 
жената прозвучат във „вкусът на устните 
ви е с вкус на сребро”. А „думите на лю-
бовта като тих дъжд: смъртта 
наближава”.  

Лонгинус възкликва: „С увереност 
твърдя, че нищо не допринася така, как-
то истинската емоция на точното място, 
вдъхновила думите с порив и ентусиа-
зъм, преизпълнила ги с божествена 
лудост.“ 

Представата за изкуство не би била 
същата в консуматорски общества, къде-
то  „звук на арфа – кървящ ден в паметта 
ми” би се размил. Все още празникът на  
Свети Стефан е осветен от спомени „Ден 
на Свети Стефан: майка ми се усмихва, 
докато прави торта”. Привидности изп-
луват, „летен изгрев: по-ясен нюанс на   
разрушена дървена църква”. Появяват се  
и потъват отново в други измерения: 
„речен остров: лятото и сенките се сре-
щат и изчезват”. Дистанцията засилва 
емоциите и обратно: „разстояние - мис-
лите ми още по-силни”. В най-
съкровените означения са: „Бране на 
ябълки. Гласовете се сливат с разстояни-
ята.” В импулсите на проникновението: 
„след мъха  има още по-меки стъпки на 
нашите души.”  

Според д-р Сантош Кумар, главен 
редактор на международни хайку анто-
логии и списание Taj Mahal Review, 

Индия: „Всяко велико хайку е написано 
с вдъхновени думи, изпълнени с върхов-
на простота и спонтанност.”  

Антични герои и митологеми се втъ-
кават в анималистични хипербо-
лизации: „Мит за Сизиф”. Мравки изс-
качат от отворена книга. Контурите на 
пейзажа вместват ”пулсиращи води, 
неспокойни цветове - сухи цветя”.  
„Скърцащи гласове - сенки на покосен 
див кестен” не оставят съмнение нито за 
миг в привидната застиналост на карти-
ната и нейната омиротворена 
символика. Музиката на велики компо-
зитори ни отвежда в задушевни 
пространства на уединение с безкрая: 
„Фугата на Бах. Сякаш съм завладян от 
вечна самота.”   

Прииждат сюрреалистични трепте-
ния. „Акордеонен звук ... Студеният 
дъжд отмива снежните пътеки.” И имп-
ресионистична тоналност в аксесоара  на 
творческите похвати. „Недовършен сън. 
Северният елен става по-бърз през бело-
тата на снежинките.” Размисли за 
изкуството и вечността ни правят съп-
ричастни със съзиданието: „Създателят 
мигновено дари пламъка на вечността 
на зимната зора.”   

Макар и възприятията ни за явления-
та да са субективни, взаимовръзките са 
познаваеми и могат да бъдат споделя-
ни… с хайку. Разбираме, че Франц 
Кафка със своите антиутопии за XX век 
по някакъв начин е свързан с литера-
турното израстване на Богоевич - 
„мисълта за Кафка оформя лицето ми”. 
В работилницата на мисълта „стихотво-
рението е тяло, готово за революция”. 

Адресатите отвъд времето са знакови 
за тази поезия. Войната и последствията 
й са завинаги врязани в подсъзнанието: 
„бомбардировка на Валево - сутринта е 
разпалила пожари”. Началото и краят се 
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преплитат „смъртта в ръцете наближава 
славата - пулсиращи места”.  

Настроенията се сменят. Следващите 
редове звучат подобно скоропоговорки 
със засилена алитерация и звукопис „ви-
ене на вихър от замайване градина”. 
Сентенции, игрословици, главоблъска-
ници дешифрират: „черна е нощта и 
предишния ден и сънят преди него”. 
Словесни фойерверки преоткриват 
„умове като сенчести гори, криещи из-
вори”.   

В шарадите на ума съзираме как „в 
градината зад къщата се движи само 
слънчогледът”. Метафора, въплътила 
слънцето и слънчевото цвете. Въздушни 
послания ни възвисяват - „тя ми изпрати 
стихотворение: издигам се от ефирни 
форми”. Наблюдаваме как се случва 
бъдещето „прясна глина между пръсти-
те: оформям следващия ден”.  

Според Алън Самърс „през 21-ви век 
хайку се очертава като най-популярна 
форма на поезия в света”.  

В този процес се вписва активно и 
нашият регион с ярко очертани и спе-
цифични гласове. Деян Богоевич е сред 
най-впечатляващите: сензитивен и ця-
лостен в живота. И в поезията.  

 

Деян Богоевич е сръбски поет и ху-
дожник.  

Роден на 4 юли 1971 г. във Валево. 
Един от водещите автори на сръбското 
хайку. Първата му книга е издадена в 
1991 г., следват още 13 сборника. Основа-
тел (1998) и редактор на известното 
хайку списание „Лотос”. Съставител на 
антологии за детска поезия, сръбско и 
съвременно световно хайку, еротично 
хайку, антологии с хайбуни. Основател и 
председател на Сръбското хайку общес-
тво от създаването му, 2004 г.  -  до днес. 

 

ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ  

07.04.1916 - 05.11.2000 

 

ЖИВОТЪТ НА Д-Р ПЕТЪР 
ДЕРТЛИЕВ В БУРИТЕ  

НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ  
 

ЛЮБОМИР ТОНЧЕВ 
 

Петър Дертлиев е роден на 7 април 
1916 г. в с. Писарево, Плевенска област. 
Родът на баща му е от гр. Велес, Вардар-
ска Македония, а на майка му – от 
Беломорска Тракия. Баща му – Антон 
Дертлиев, по професия учител – също е 
социалдемократ; освен това е бил син-
дикален лидер и кооператор. 

Детството му е белязано от патрио-
тичните възторзи на времето, породени 
от „прясната рана на Националната 
катастрофа“ през 1919 г. Юношеската му 
възраст е озарена от нов блян: социалде-
мократическият идеал, възприет под 
влияние на баща му. Това са двата фак-
тора, които определят доминиращите 
идеи в неговия политически мироглед: 
социалдемокрацията и патриотизмът. 

1931 г. носи една нова надежда за со-
циалдемократите и за всички демократи 
– възстановена е демокрацията! На власт 
идва правителството на „Народния 
блок“ начело с Никола Мушанов. За 
съжаление, демократичният период е 
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твърде кратък: превратът на 19. 05. 1934 
г., извършен от „Военния съюз“ и „Зве-
но“, слага край на всякакви 
свободолюбиви надежди. 

Фактически Търновската конститу-
ция е субсидирана: въведена е цензура, 
всички партии са забранени, синдикати-
те също са забранени, парламентът е 
разпуснат. Така са унищожени основите 
на демокрацията: многопартийността и 
парламентаризма – установена е безпар-
тийна диктатура. В същата 1934 г. Петър 
Дертлиев става студент по медицина; 
същевременно се включва в социалде-
мократическата партия – БРСДП(о). 
Скоро след това той създава социалде-
мократическа група в Медицинския 
факултет на университета. 

Ръководството на БРСДП(о) води по-
литика на съпротива с мирни средства и 
методи срещу диктатурата. Като убеден 
и последователен демократ, Петър 
Дертлиев осъжда диктатурата и с жела-
ние се включва в борбата срещу нея. 
Политическото му израстване е силно 
повлияно от двамата големи социалде-
мократически лидери: Кръстю Пастухов 
и Атанас Москов. 

След като през 1936 г. Атанас Москов 
подава оставка от Изпълнителното бюро 
на Социнтерна и се завръща в България, 
за да се бори срещу диктатурата, соци-
алдемократическата партия се 
активизира. Атанас Москов създава не-
легален Акционен комитет към 
БРСДП(о) и Петър Дертлиев веднага се 
включва в него. Дейността им се състои 
главно в нелегално печатане на вестник 
„Народ“, вестник „Социалистическа 
младеж“, на позиви, апели и др. и тяхно-
то разпространяване. 

Петър Дертлиев е арестуван за първи 
път на 24 май 1936 г. по време на протес-
тна студентска демонстрация за 

възстановяване на Търновската консти-
туция. Следващите години е арестуван 
многократно за опозиционна дейност 
срещу диктатурата. Например през 1938 
г. е арестуван за нелегално печатане и 
разпространяване на материали по вре-
ме на изборите. Започва следствие срещу 
него и срещу двама негови съратници – 
социалдемократи. Едвам се спасява от 
съдебно преследване. 

Скоро след това се запознава със ста-
рите лидери на БРСДП(о): Кръстю 
Пастухов и Коста Лулчев. Особено голя-
мо влияние върху идейното развитие на 
младия социалдемократ оказва Кръстю 
Пастухов. По-късно Петър Дертлиев ще 
го нарече „моя учител“. 

След навлизането на германските 
войски през 1941 г. Петър Дертлиев не е 
безразличен към възторзите около при-
съединяването на „новите земи“, но 
същевременно с тревога си задава въпро-
са какво ще остане от „жалката 
полусвобода“ в България, ако хитлеро-
фашистката армия спечели войната. 

Според него „до 1941 г. режимът не 
достига бруталността на първообразите 
в Италия и Германия“. Но след възник-
ването на въоръжената съпротива 
диктатурата отговаря с масов терор и 
репресии. Това закономерно предизвик-
ва възмущението на социалдемократите 
и на демократично мислещите хора. 

За Петър Дертлиев, както и за много 
други социалдемократи, 9 септември 
1944 г. е една надежда: надежда за соци-
ално справедливо общество и за… 
демократична власт. Разочарованията не 
закъсняват. Езикът на омразата и отмъс-
тителността, а също така насилието и 
терорът бързо заливат страната. Верен 
на принципите си, Петър Дертлиев отх-
върля предложението да вземе участие в 
т. нар. Народен съд. Опитите на социал-
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демократи чрез Отечествения фронт да 
се прекратят бруталните беззакония не 
дават никакъв резултат. 

През август 1945 г. БРСДП(о) се раз-
цепва на две части: голяма част от 
социалдемократите, начело с Коста Лул-
чев и Кръстю Пастухов, напускат 
Отечествения фронт и с това минават в 
опозиция. Същият процес протича и в 
БЗНС. Опозиционният БЗНС приема 
името БЗНС „Никола Петков“. Без ни-
какво колебание, Петър Дертлиев 
минава на страната на опозиционерите. 

През 1945 г. Петър Дертлиев става 
асистент в катедра „Анатомия“ на Со-
фийския университет. Отказва да 
замине на специализация в Швейцария, 
защото иска да вземе активно участие в 
събитията в България в този труден, 
съдбоносен момент за страната, тоест 
иска да поеме рисковете и опасностите в 
борбата за отстояване на демокрацията. 

През 1946 г. на конгрес на ССМ (мла-
дежката организация на социал-
демократическата партия) Петър Дерт-
лиев е избран за секретар на съюза. 

През май 1946 г. Петър Дертлиев е 
арестуван и въдворен в лагера „Росица“. 
Там престоява до октомври, когато е 
освободен. 

В края на 1946 г. се провеждат избо-
рите за Велико Народно събрание. 
Предизборната кампания преминава в 
атмосфера на голямо насилие, има и 
съмнения за фалшификации. С набли-
жаването на изборите са убити 22 
опозиционери – земеделци и социалде-
мократи. Съставът на Великото Народно 
събрание е 400 души. Въпреки всичко, 
опозицията вкарва 101 депутати в пар-
ламента: 92 земеделци и 9 
социалдемократи. Мнозинството от 299 
депутати се състои главно от комунисти, 
а също така от казионни земеделци и 

казионни социалдемократи. Петър 
Дертлиев е избран за депутат във Вели-
кото Народно събрание. 

В дейността си като депутат той заема 
смели, принципни, демократични пози-
ции и никога не прави компромиси с 
убежденията си и с демократичните 
ценности и норми. Някои от речите му 
са толкова дръзки и язвителни, че вбеся-
ват комунистите. Такава е например 
речта му от парламентарната трибуна 
на 16 януари 1947 г., когато по искане на 
Георги Димитров е изгонен от пленар-
ната зала и е отстранен от три 
парламентарни заседания. 

Остатъците от демократичните нор-
ми в българската държавност и 
обществен живот са напълно унищоже-
ни през 1947 и 1948 г. На 5 юни 1947 г. е 
отнет депутатския имунитет и е аресту-
ван лидерът на опозиционните 
земеделци – Никола Петков. На 22 август 
1947 г. е забранен със закон БЗНС „Ни-
кола Петков“ и цялото партийно 
ръководство е арестувано, като всички са 
осъдени на затвор или вкарани в конц-
лагери. На 23 септември 1947 г. е обесен 
Никола Петков. Извънпарламентарните 
опозиционни партии също са ликвиди-
рани през 1947 г.  

Единствената опозиционна партия в 
парламента и в обществото през 1948 г. е 
социалдемократическата: БРСДП(о). Но 
това продължава твърде кратко. На 1 
август 1948 г. целият ЦК на опозицион-
ната БРСДП(о) и всички депутати-
социалдемократи са арестувани и вка-
рани в затвори и концлагери. Петър 
Дертлиев е осъден на 10 г. затвор „за 
контрареволюционна дейност“. С това 
последната опозиционна партия е уни-
щожена. 

През август 1948 г. казионната соци-
алдемократическа партия е 
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присъединена към БКП. Казионният 
БЗНС приема програмата на БКП и е 
поставен под контрол. Така през 1948 г. е 
създадена чисто тоталитарна диктатура, 
начело с БКП. 

Петър Дертлиев излежава затворни-
ческата присъда на различни места: в 
концлагерите в с. Венчан и в Белене, в 
Софийския централен затвор, в Сливен-
ския затвор, в Плевенския затвор, в 
Пазарджишкия затвор и в Кюстендилс-
кия затвор. Подложен на инквизиции и 
глад, той не предава никого и не прави 
компромиси с принципите си. През този 
период на ходене „по жаравата“ той не 
променя убежденията си и остава без-
компромисен. Директно заявява на 
тъмничарите при излизането на свобода: 
„Излизам такъв, какъвто влязох“. 

След 1957 г. работи като лекар. До 
1963 г. работи в туб-диспансерите в Пер-
ник и Трявна. След това, до 
пенсионирането си през 1984 г., е завеж-
дащ флуорографското отделение към 
Института по туберкулоза в София. 

На 10 ноември 1989 г., под влияние 
на Перестройката на Горбачов в Съветс-
кия съюз, Тодор Живков е свален от 
власт. Свежият полъх на свободата пос-
тепенно навлиза в България. Нови 
блянове и мечти витаят във въздуха. На-
деждата за свобода, за демокрация, за 
многопартиен парламентаризъм, за по-
добър и достоен живот бързо завладява 
умовете. 

На 26 ноември 1989 г. 7 социалдемок-
рати, начело с Атанас Москов и Петър 
Дертлиев, възстановяват социалдемок-
ратическата партия БРСДП (о). За пръв 
председател е избран Атанас Москов. 

На 7 декември 1989 г. е създаден Съюз 
на Демократичните Сили (СДС). В него 
освен редица бивши дисидентски орга-
низации влизат и старите партии: 

БРСДП (о) и БЗНС „Никола Петков“. За 
председател е избран Желю Желев. 

На 5 януари 1990 г. е проведена Пър-
вата национална конференция на 
социалдемократите. Партията приема 
името БСДП (Българска Социалдемок-
ратическа Партия). За председател е 
избран Петър Дертлиев. Атанас Москов 
става почетен председател. 

На 10 и 17 юни 1990 г. се провеждат 
изборите за Велико Народно събрание. 
БСП печели изборите. СДС се превръща 
в силна парламентарна опозиция като 
има повече от 1/3 от депутатите. Петър 
Дертлиев е един от най-ярките оратори 
в този парламент. Той е един от авторите 
на новата конституция. 

През 1991 г. между партиите в СДС 
настъпва разкол по въпроса дали под-
готвяната конституция е добра и дали да 
бъде подкрепена. Ръководствата на го-
лемите партии – БСДП и БЗНС „Никола 
Петков“ – се изказват положително за 
оформилия се проект за конституция. 
Верен на демократичните принципи: 
културата на диалога, изкуството на 
компромиса, толерантността към ина-
комислието, които са основни 
постановки на англосаксонските демок-
рации и на повечето европейски 
демокрации, Петър Дертлиев определе-
но подкрепя продължаването на 
работата по конституцията в този пар-
ламент. Главно заради различните 
мнения за конституцията и поради неп-
римиримостта на позициите СДС се 
разпада. 

На 12 юли 1991 г. Великото Народно 
събрание приема новата демократична 
конституция на Република България. 
Петър Дертлиев е един от подписалите 
конституцията. От 400 депутати във Ве-
ликото Народно събрание 313 подписват 
конституцията. През 1994 г. България е 
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приета за асоцииран член на ЕС поради 
следните аргументи: има демократична 
конституция и провежда демократични 
избори. Едва след 14 години бяха предп-
риети определени поправки в 
конституцията. 

След изборите през октомври 1991 г. 
БСДП, БЗНС „Никола Петков“ и други-
те бащи на конституцията остават извън 
парламента. Така един опит за утвърж-
даване на диалога и на националното 
единство сред политиците пропада. 

През 1998 г. Петър Дертлиев подава 
оставка като председател на БСДП и 
става почетен председател на партията. 
До последния момент се занимава с ак-
туални политически проблеми, въпреки 
влошеното си здраве. 

Автор е на следните автобиографич-
ни и публицистични книги: „Ден първи 
– ден последен“ (1996), „Послания от 
деветия кръг. Писма“ (1996), „По жарава-
та“ (1998), „Осанна! Разпни го!“ (2001), 
„Това съм аз. Речи, статии, интервюта“ 
(2003), „Моето верую – социалдемокра-
цията“ (2007). 

Умира на 5 ноември 2000 г. в София. 
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ЙОРДАН ЙОВКОВ 

09.11.1880 – 15.10.1937 

 

В НЕОБЯТНИЯ СВЯТ   
НА  ВЪЛШЕБНИКА НА  
БЪЛГАРСКАТА ПРОЗА 
 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 
Той е един от най-добрите белетрис-

ти в нашата литература. Според мен – 
издигна най-високия художествен връх в 
българската проза. Ненадминат майстор 
на разказа. 

Неговото вълшебно художествено 
слово ни е запленило още от детско-
юношеските години. Неговите незабра-
вими герои ни съпътстват през всичките 
ни земни дни - Албена, Боряна, Василе-
на, Нона, Шибил, Люцкан, Индже, 
Моканина… И още много обаятелни, 
романтични и трагични образи ни зап-
леняват с чистата си нравственост, с 
патриархалния морал, с добротата и 
духовната си извисеност, с душевната си 
и физическа красота. 

Творчеството на Йовков е едно безк-
райно пътуване към неизбродния свят 
на човечността, красотата, болката... То е 
богато на теми и идеи: войната и мирът, 
доброто и злото, щастието и нещастието, 
красотата и грозотата, вечното и пре-
ходното, смисълът и безсмислието в 
човешкия живот… Тези вечни теми Йов-
ков успява да възвиси със своите 
художествени прозрения за национал-
ния характер, за човека и битието, с 
всестранния обхват на пълноводието на 
живота. 
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Йордан Йовков е роден на 09.11.1880 
г. в с. Жеравна, Сливенско. Завършва  
прогимназия в родната Жеравна и в 
Котел, а гимназия в София.    Участва в 
трите войни като командир на рота и 
като военен кореспондент и писател. 
През юни 1913 г. е ранен край Дойран. 
След войните  се установява  за кратко в 
София и работи като редактор в раз-
лични издания, след което заминава за 
Добруджа, където дълго време работи 
като учител. 

Творческия си път Йовков започва със 
стихове, но по време на войните пише 
военни очерци и разкази, с които се на-
лага като талантлив разказвач. Той идва 
в литературата с една болка, която про-
низва всичко, написано от него за 
войните и от която се ражда специфич-
ният му хуманизъм. В най-значимите му 
военни творби няма ожесточение и ви-
кове на омраза. Истинският 
човеколюбец Йовков по художествен път 
отрече нейното безсмислие, показа че за 
човечеството няма по-голямо зло от бе-
зумните кръвопролития на войната. 
Тази стихия е откъснала от родната земя 
обикновените трудови хора, които са 
патриоти – загиват, проявяват тих герои-
зъм на бойното поле и въпреки 
жестокостите, съхраняват своята човеч-
ност. Хуманизмът, добротата, красотата 
– това са най-същностните белези не 
само на военните разкази, но и на цялото 
му творчество.  

Преминал по кървавите пътища на 
войната, Йовков намира утеха в истори-
ята. Връща се мислено към отдавна 
отшумялата героика, към народните 
предания, към спомените от Жеравна и 
Добруджа, за да претвори вълненията и 
преживяванията си от онова време.  Има 
нещо странно у Йовков – за да не разту-

ри магията на детските си видения и 
очарованието на преживяванията през 
младостта, той не се връща в Жеравна 
цели 30 години, а в Добруджа – 17 годи-
ни.. А колко силни са били тези 
впечатления личи от живописните при-
родни картини, от покоряващото 
въздействие на незабравимите образи, 
сюжети и случки. Потапя се във вълшеб-
ството на спомените, за да извае 
великолепните си разкази и новели. Не-
изчерпаем пълноводен извор, от който 
черпи вдъхновение е фолклорът -  ле-
гендите, преданията, песните… 

В най-хубавите си творби с необик-
новено художествено майсторство 
Йовков прониква в глъбините на човеш-
ката душа, в бита и народопсихологията 
на българина.     Неговите герои са силни 
люде, обладани от непрестанен порив 
към доброта, човечност, красота, жизне-
любие… Едни извървяват сложния път 
от злото към доброто, други минават 
през катарзисното душевно пречистване 
и стигат до просветлението… 

Една от причините за магическото 
въздействие на Йовковото творчество е 
богатият, свеж простонароден език. Сло-
вото му сякаш извира от народната 
душа. 

Певецът на Добруджа и Балкана има 
нелека житейска съдба. Времето след 
Втората национална катастрофа е един 
от най-тежките периоди в живота на 
писателя. След трудни дни, изпълнени с 
душевни терзания и материални несго-
ди, и след като Добруджа е окупирана от 
Румъния, той минава нелегално грани-
цата и се установява във Варна, където 
работи като  учител. След което е назна-
чен за редовен сътрудник по печата в 
българската легация в Букурещ.  
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Когато отсъства от България цели 7 
години,  в чужбина Йовков подготвя 
трайното си присъствие в националния 
духовен и литературен живот. Налага се 
като ненадминат  майстор на художест-
веното белетристично слово чрез 
сборниците  с разкази „Последна ра-
дост“, „Старопланински легенди“, 
„Вечери в Антимовския хан“, „Женско 
сърце“, „Ако можеха да говорят“, романа  
„Чифликът край границата“, драмите 
„Албена“, „Боряна“, „Обикновен човек“, 
комедията „Милионерът“, както и неза-
вършения роман „Приключенията на 
Гороломов“. 

Последните 10 години от живота на 
Йордан Йовков са изпълнени с творчес-
ки труд и изтощително напрежение, 
което се отразява на здравето му и се 
разболява. 

Умира на 15.10.1937 г. в Хисаря, къде-
то е отишъл на лечение. 

Сменят се поколенията на грешната 
българска земя. Всички малко или много 
се докосват до вълшебното Йовково сло-
во. Осмислят го по своему. Без него би 
имало празнота в духовния им свят. В 
мигове на покруса и радост хората пося-
гат към неговите творби, припомнят си 
мъдри житейски обобщения от произве-
денията на писателя. А през последните 
години като че ли най-често си припом-
няме онези покъртителни думи на Петър 
Моканина от разказа  „По жицата“, съб-
рали в себе си мъката на целия свят: 
„Боже, колко мъка има по тоя свят, Бо-
же!“ 

                                                                                        
 

МАРА МИХАЙЛОВА 

28.11.1900 - 18.08.1989 
 

КЪМ МАРА МИХАЙЛОВА 
 

ХРИСТИНА ВЪЧЕВА 
 

Всеки път, когато минавам край Дома 
на културата и погледна към паметната 
ти плоча, изгряваш в сърцето ми. Бях 
чела и слушала за теб, а и конференция-
та в Кърджали, посветена на твоята 
личност, открехваше нови врати към 
твоя неспокоен дух. Сега, когато научих 
за твоя, изпълнен с всеотдайност и обич 
свят, не мога да си представя Тракия и 
тракийските българи без теб. Ти, всеот-
дайната дъщеря на тази земя, 
защитаваше правото на твоя изстрадал 
народ да живее свободен в границите на 
майка България, да се радва на труда си 
и уверено да върви по пътя на своето 
духовно просветление. Като истинска 
тракийка съумяваш да му покажеш тази 
магия, наречена Тракия. Земя на благо-
датно слънце, на полски и планински 
багри, които очароват. Земя, донесла от 
миналото своите мъки и спомени за ге-
роична бран. Земя – спомен - кървав 
знак на онези, които изтъргуваха твоята 
душа и пространство, на онези тракийс-
ки чада, които изстрадаха грешките на 
поредните български правителства, от-
ново и отново. Тя те привличаше като  
микрокосмос,  който  трябваше  да  раз-
гадаваш и разчиташ неговите знаци. 
Мило ти бе това райско кътче, закътано 
на север от планинската гръд на Родопа 
планина, достигнало на юг до вълшеб-
ния полъх на Бяло море. То бе част от 
твоя поглед и от твоя свят. В неукроти-
мата си младост откриваш пътя към 
сърцето на тракийските българи - крот-
ки и трудолюбиви, за които земята бе 
олтар на  преклонение и величие. Тра-
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кия бе чистия извор на твоето вдъхнове-
ние. Тя даваше устрем на  мечтите ти, 
изпълваше живота ти с радост и енергия, 
осмисляше по новому дните ти. Родена в 
неголямото село Чобанкьой, Източна 
Тракия, ти черпиш сила от своя корен - 
по бащина линия от Устово, правнучка 
на известния радетел за православие и 
просветителство Сава Петков Келешовс-
ки, представител на бакърджийски 
еснаф в Устово. Баща ти, Тоню Бечев, 
първият български учител в малкото за 
онова време крумовградско село Дутли, 
сега Черничево, подхранваше твоето 
самочувствие и родолюбие, а по- късно 
идва и изследователската ти страст към 
знания. Родът ти, сподвижници на оби-
чания и известен капитан Петко войвода 
прави логична проекция към твоята 
личност. Цялата си отдаденост със свои-
те пристрастия към ежедневните 
събития, към традициите и митологията 
на тракийските българи. В съзнанието ти 
на дете трайно стоят размирните дни на 
Балканската война. Дни, изпълнени с 
надеждата за присъединяване на отне-
тите български земи от майка България. 
В душата ти камбаните на радостта за-
дълго са отеквали в споделения възторг 
на бойната слава на българската армия, 
превзела непревзимаемата през март 
1913 година Одринска крепост. Но не 
задълго. И после отново болка. Болката и 
разочарованието от Междусъюзническа-
та война сграбчва сърцето ти –жесток 
удар и покруса за българите от разорена 
Тракия и Македония. Плачат тракийс-
ките и македонски българи – разорени, 
унизени, посечени с ятаган и меч... Пла-
че България – ограбена и осакaтена.... 

Венчилото ти, едва 16-годишна, с 31-
годишния заможен търговец Аргир Ми-
хайлов, човек, носещ идеите на 
българските възрожденци, се превръщат 
в крило за теб. Обладан от благородство 
и обич, той горещо те подкрепя - изп-

раща те да учиш в Париж, осигурява ти 
средства за издавания от теб вестник 
„Арда” в Кърджали през 1935-36 година. 
Подпомага работата ти по вестник 
„Празничен дневник”, редактиран съв-
местно с П. Станчев в София. И си мисля 
за онази хармония и толерантност, кои-
то са царели в твоето семейство, 
надраснали времето. Отношение на 
уважение и разбиране, на зачитане пра-
вото на свое духовно пространство и 
правото на другия до теб. 

И колко е прав Ницше, когато казва: 
„Всичко, което не ме убива, ме прави по-
силен”. И идва твоето разтваряне и из-
растване като активно ангажирана 
личност. Организират митинги срещу 
злокобния Ньойски диктат. Иска се сме-
лост и решителност. Ти ги притежаваш. 
И си в първите редици. Излизаш с апел 
за създаване на Тракийска женска орга-
низация. Годината е 1933. Отдаваш 
своята енергия за създаването на тази 
толкова необходима за времето органи-
зация на жените. Участваш в нейното 
укрепване и израстване. Укрепваш и 
израстваш и ти като личност, която при-
надлежи на тракийските българи. На 
хората, които споделят твоя свят. Дос-
тойна си за възхищение. Пример, който 
заразява и увлича... 

Изминали са само осемнадесет годи-
ни от несправедливия Ньойски договор 
след принудителното прогонване на 
тракийските българи от родната земя. 

С нови трепети и възторг за българи-
те от Беломорска Тракия идва 1941. И 
отново потеглят керваните на надеждата 
- отново към родните гнезда. Ти си сред 
тях, ти си една от тях. От тяхната болка и 
сила. И там, в Гюмюрджина, в организи-
ране списването на вестник „Тракия”, 
разцъфтява твоя творчески потенциал. 
Времето през 1941-44 година дава нов 
тласък в младия ти живот, усещането ти 
за принадлежност изповяда радостта ти 
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от допира с родната земя и общуването 
ти с тракийци. Тази сила определя и 
мотото на програмата на  вестник „Тра-
кия”: „Да вземем участие в духовния и 
материалния градеж на свидна и изстра-
дала Тракия. Да работим за издигането 
на нашия роден край, а с това – на  об-
щото отечество”... Така гюмюрджинска 
„Тракия” се превръща в „духовно зна-
ме“, в патриотично послание за 
изучаване и популяризиране на важни 
събития от живота на тракийските бъл-
гари, от тяхната етнография и култура и 
хвърля нова светлина в твоето журна-
листическо виждане и отношение към 
онези процеси, които дават лице на жи-
вота ти, лице на епохата. Защото знаеш, 
че в суровите премеждия и трудности, 
точно българската вяра, обичаи и фолк-
лор ще съхранят българите като нация.   
Носиш   вътрешна   сила   и   творчески 
размах, които извикват възхищение. 
Колко съвременно звучат думите и мис-
лите ти! Колко много си ни нужна и 
днес! В сложното и противоречиво вре-
ме, в което живеем, човешките ценности 
са като „тера инкогнита”. И затова боли, 
защото наранява. Наранява крехката 
човешка същност, създадена за любов и 
светлина... С чистотата на българското 
си съзнание даваш зелена светлина на 
етнографските и фолклорни публика-
ции, които са дело на известни 
български учени и изследователи. Сред 
тях греят имената на Стою Шишков, 
Анастас Примовски, Христо Караман-
джурков. Изследванията по тракийския 
въпрос, миналото и демографията на 
видни българи като Иман Орманджиев, 
Константин Петканов и Станимир По-
пов намират широк отзвук във вестника. 
Така гюмюрджинска „Тракия” става 
израз на онази посока, която тракийски-
те българи поставят в културната линия 
на българския народ. Във всеки брой на 
вестника присъства автентичен тракийс-

ки фолклор, който дълго ще подклажда 
интереса ти на изследовател. С каква 
обич и феминизъм журналистическото 
ти перо реди слова за онези будни бъл-
гарки, които работят за развитието на 
българското национално движение в 
Тракия и Македония! Сред тях е и учи-
телката и революционерката Филипа 
Димитрова, основател на първото бъл-
гарско училище в Драма, съпруга на 
известния тракийски революционер 
Коста Георгиев, пример за всеотдайност. 
А статиите ти с културно- просветна 
тематика, свързани с основаването и 
работата на гюмюрджинския театър, 
посещението на царския симфоничен 
оркестър в града, песните на Тракия 
хвърлят нова светлина, показват онази 
страст, която си вложила като тракийка 
и журналистка. Така Гюмюрджина се 
превръща в отворен прозорец, в открит 
исторически извор, без който днес бихме 
знаели по-малко, бихме били по-бедни и 
всичко би изглеждало „по-безцветно”. 
Безценен е неговият принос, защото в 
него говори „духа на епохата”. Дело, 
което се равнява на „подвиг”, отбелязва 
в-к „Беломорска  България”. Със собст-
вени приходи и безвъзмездния труд на 
твоите колеги, близо три години, вест-
никът пише история. И всичко това - с 
твоята всеотдайност и решимост, с твоя 
пиетет към духовността на тракийските 
българи. Ти, дъщерята на Тракия, и днес 
ни даваш най-искрените си уроци по 
родолюбие. Показваш ни как да работим 
за българската кауза. Всеотдайно, безре-
зервно. Въпрос, който и сега тежи като 
Дамоклев меч над главите на българите. 
С точната оценка за историческата ситу-
ация, в която се намира държавата ни. 
Ти, която с твоите действия на позитив-
ност и всеотдайност печелиш 
уважението и признанието на своя на-
род – еталон за поведение, професиона-
лизъм и морал.  
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Да, твоето житейско кредо е скромно 
и простичко - да работиш за издигането 
на своя роден край, за издигането на 
Тракия като част от отечество България. 
Целите ти осмислят твоя живот. След-
ваш ги неотклонно и вървиш напред. За 
теб е по-важно да напишеш книгите си, 
които разкриват отношението ти към 
събитията на твоето време, да помогнеш 
на тракийските българи в техния път 
към България, да бъдеш човек и личност. 
Усилия, постоянство, приоритети. За-
щитаваш ги със силата на своята воля... 

Гледам портрета ти и си мисля: колко 
решителност и мъдрост има в теб! Като 
защитница на тракийския бит и култу-
ра, като журналистка отваряш очите и 
съзнанието на тракийските българи за 
нови духовни полети и светове. С каква 
борбеност се хвърляш да помагаш на 
изселниците от Тракия, която за пореден 
път е отстъпена на Гърция по Ялтенско-
то споразумение през 1944 година! 
Затова ли гръцката администрация те 
осъжда на смърт чрез обесване? В Кър-
джали си задържана от МВР, следва нов 
удар - изключена си и от Съюза на про-
винциалните журналисти. Каква 
неблагодарност на системата! За жената 
и твореца, човека, който със съзидател-
ния си труд и дух доказва, че има една 
сила, на която е подвластна тя – Тракия. 
И защо трябва да бъдеш унизена и низг-
верната?... 

С будната съвест на своя народ оби-
каляш малките схлупени селца на кон 
или пеша, за да записваш дума по дума 
разказите и песните на онези необразо-
вани, но изпълнени с топлота и 
сърдечност хора, които откриват сърцата 
си, за да изкажат съкровените си, поня-
кога кървави спомени. За теб 
българският изследовател и учен Стою 
Шишков ще напише:“ Мара Михайлова 
познава и уважава целия източнородоп-
ски край. Тя познава най-добре живота и 

състоянието на турското население”. 
Уверено и последователно като краевед 
и като човек търсиш приликата между 
етническите групи, населявали българс-
кия регион на Европа. И това те зарежда 
с воля, осмисля стръмния ти път. Колко 
много имаме да се учим от теб, всеот-
дайната, възторжената радетелка на 
тракийския бит и култура, отворила 
сърцето си за хората, които населяват 
този ареал!... Като в нестройна компози-
ция се редят думите ти с обичта ти към 
тези българи, за които ти си просто „на-
шата Мара”. Черно и сиво бележат 
дните от покрусата на нерядкото про-
гонване и избиване по пътя към родната 
земя. Трите злочести прогонвания – 
1913- та, 1919-та и 1941-ва не сломяват 
волята на тракийци да бъдат верни на 
родната България. Затова в песните им, 
горестни и драматични, плаче наране-
ната гордост и съзнание на българите от 
Тракия, преминали своята Голгота. Не-
веднъж. Но оцелели с достойнство, със 
съхранена вяра, обичаи и култура. Ти, 
неспокойното сърце на Тракия даваш 
израз на вълненията си за епохата, в коя-
то живееш - времето на Втората световна 
война. В интервютата си с известни бъл-
гарски писатели – Тодор Влайков, Фани 
Мутафчиева, Елин Пелин, Николай 
Райнов, Людмил Стоянов и други, пра-
виш публична позицията им за войната 
и жестоката й несправедливост... 

Мара Михайлова! Нашата Мара! - 
един достойно изживян живот. Пример 
за нравственост, гражданска позиция и 
неспокойно журналистическо перо, от-
дадено на българите от Тракия. Живееш 
в мен. Отваряш път към Светлината, с 
която светиш и днес, да гледаме напред 
и да пазим своя български , тракийски 
корен. 

 
© „Светлина от миналото“, автор Христина 
Въчева, изд. gabriell-e-lit, С., 2020 
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ФИЛОСОФИЯ  

НА ИЗКУСТВОТО 
 

ЗА ХАЙКУ И ХАЙДЖИНИТЕ 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 
През 2004 година издадох две пое-

тични книги с тристишия, част от които 
бяха възприети като хайку. Това стана 
повод, без да знам тогава какво е хайку, 
да попадна в средата на българските 
хайджини. От тогава до сега неуморно се 
трудя да си изясня какво все пак е хайку. 
И макар че изчитам всяко насочено към 
темата четиво, все още съм затруднена с 
отговора. 

Узнах, че при хайку не трябвало да се 
използват определени художествени 
похвати, че се избягвали разни грама-
тични прийоми, че съвременната 
пунктуация на хайку изключвала една 
голяма част от препинателните знаци и 
отхвърляла главните букви… И още и 
още, и още – рамки, правила, ограниче-
ния, но някак неопределено остава какво 
всъщност прави един стих истинско 
хайку. 

Висят и въпросите всяко ли смислено 
тристишие, което педантично е спазило 
правилата, е хайку. И всяко ли, което ги 
е пренебрегнало, не е хайку. Забелязах, 
че поне в преводите на хайку от японски 
хайджини, включително на класиците, 
често се заобикалят правилата. Но нали 
и Моцарт е нарушил всички правила за 
писане на музика, а на всичкото отгоре 
копистите при преписването на ориги-
налите са допуснали редица грешки, 
които и до днес не са отстранени и въп-
реки това никой не оспорва 
гениалността на произведенията му. 

И макар, че от съвременните четива 
не научих какво все пак е хайку, с годи-

ните имам голям напредък – разбрах 
какви хора са хайджините! 

Хайджинът е творец, който живее с 
широко отворени очи, с будно възприя-
тие и съзнание. Той забелязва и изпитва 
съчувствие към посърналото цветче, 
което се бори с дебелата сянка, към отсе-
ченото вековно дърво и затиснатата от 
него млада тревица, погледът му ще 
улови падащо перо на отлитнала птица, 
последния полет на отронен лист… 

Хайджинът е творец, който преодо-
лява налаганите от времето физически 
неблагополучия и наблюдава живите 
картини с чистотата на детското възпри-
ятие, като го осмисля с изстрадана 
зрялост. 

Хайджинът е творец, който не просто 
ще изпита необходимост да сподели 
своите впечатления, но той умее да го 
направи по най-простия и неангажиращ 
начин, и то без всякакви украсявания и с 
най-подходящите думи. 

Хайджинът е творец, който широко 
разтваря смисловите хоризонти, като 
създава простор за читателя да съпрежи-
вее споделеното по начина, по който е 
способен. 

В крайна сметка, хайджинът е творец, 
който така използва думите, че внуше-
нието да са постига посредством 
мълчанието между тях. 

Ето затова скъпи хайджини, макар 
още да не знам със сигурност какво е 
хайку, заради стремежа ви към красиво-
то, заради младостта и чувствителността 
на духа, заради чистота на възприятията, 
заради всичко които сте, съм горда, щас-
тлива и признателна, че съм една от вас. 
Благодаря ви! Благодаря ви! Бъдете здра-
ви и все така вдъхновение за мен!          

С надежда, че между думите ще про-
четете цялата ми обич! 

Честит празник, хайджини! 
 

проф. Цонка Великова 

23.11.2020, Национална библиотека 
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ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА 
 

ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА 
 

ЕСЕННИ ПРЕЛЮДИ 
 

АЛЕКСАНДРА ИВОЙЛОВА 
 
В рамките на 31-те Дни на японската 

култура, зала „София“ към Столичната 
библиотека отвори врати за една уни-
кална изложба. С подкрепата на 
Японското посолство, в галерията ожи-
вяха в завладяващо единство древни 
традиции от Изтока, пресъздадени през 
погледа на съвременния творец: „Ике-
бана – символ на щастие и хармония“ и 
„Хайга – Есенни прелюди“. За пореден 
път Българският хайку съюз получи по-
кана за съвместна изява с приятелите и 
съмишлениците си от Сдружение за 
икебана „Кагецу“ с председател Мария 
Кеменчеджиева. 

Изображение с вплетено в него хайку 
тристишие – така в най-общ план може 
да се определи същността на хайга, на 
това забележително изкуство, достигна-
ло до нас от Древна Япония, от великия 
17-ти век (от японски: хай – игрив и га – 
рисунка).  

Днес, притегателна за все повече ав-
тори от целия свят, хайга разнообразява 
и обогатява своя художествен изказ: фо-
тография, рисунка, компютърна гра-
фика, колаж … – изборът зависи единст-
вено от авторовата идея.  

При все това обаче, свързана с естети-
ката на най-лаконичната поезия, хайга е 
строго канонично изкуство, чието изоб-
ражение е също толкова пестеливо, 

минималистично, криещо недоизказа-
ност, алюзивно.  

За разлика от илюстрацията, тук об-
раз и слово не се препокриват, а 
допълвайки се взаимно, разширяват 
своите асоциативни полета.  

Можем да определим хайга и като 
двойно асоциативно изкуство: асоциа-
ции, веднъж пораждащи се от хайку, и 
втори път – от свързаната с него картина. 
Преплитане, което дава на твореца бога-
ти изразни възможности. 

Настоящата изложба разкри пред 
публиката един многолик есенен свят, в 
който зрителят можa да се потопи, за да 
почувства нюансите на неговите прояв-
ления. Навярно есента е сезонът, който 
най-ярко се отразява в принципа mono no 
aware (печално очарование), завещан ни 
от древните японски хайку поети. Сезо-
нът, в който преходността на времето и 
носталгията по отлитащите мигове са 
най-осезаеми.  

Образите на двуликата есен – мно-
гобагрена, плодоносна, „безкрайно 
време за отмора на сезоните“ (Даниела 
Стоянова) – или мрачно-дъждовна, зас-
тинала и оголяла, се очертаха в 
индивидуалните почерци на участни-
ците тук – във фото и рисувана хайга.  

В случая рисунка с туш суми-е върху 
три вида хартия: оризова, шикиши и 
акварелна. Рисунка „на един дъх“, която 
експресира душата на обектите, техния 
скрит вътрешен смисъл, видян и почувс-
тван от автора; еманация на порива. 

  

Цъфнали кратунки 
Подавам пияна глава 
през прозореца 
             Мацуо Башо 
 

В хайга рисунката на Венелина Пет-
кова – отговор на това класическо хайку,  
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кратунките вече са есенни, а „в забраве-
ната чаша на перваза“ дъждът се смесва с 
„недопита ракия“ (превод на японски – 
Ким Алберт Думанон). По моста на вре-
мето от пролетта до есента винаги остава 
и нещо недоизживяно, пропуснато. 

 

 

Капят крушите и слънцето потъва 
бързо отвъд хоризонта в хайга на Нико-
лай Пенчев. В залеза - и на деня, и на 
сезоните, посоката е една: светът връща 
дължимото преди неизбежния студ. 

В две от своите рисувани хайга Дете-
лина Тихолова използва по естетски 
начин контраста между златно жълто и 
черния туш.  

 

 
 

В спонтанния и сигурен жест на ав-
торката тази пестеливост на багрите 
създава богати цветови усещания, впе-
чатление за светлина и жизненост. 

Особено въздействащи са творбите на 
Александър Телалим – авторска калиг-
рафия на кирилица, която по 
своеобразен начин изобразява стиховете 
(тук хайку от Константин Димитров), 
акцентирайки върху основна дума или 
образ. Хайку от Йоса Бусон художникът 
изписва върху енсо, символ на съвър-
шенството – тъмен и светъл кръг (туш 
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върху жълта акварелна хартия), които се 
асоциират с лунна светлина и сянка. 

 

На запад се движи 
лунният диск, 
сенките на цветята 
                  на изток. 
 

 
 

Три фото хайги представя Зорница 
Харизанова (дигитално обработени като 
маслена живопис и акварел). Есенно рав-
ноденствие/ стипчивият аромат/ на 
компот от дюли.  

 
 

 
 

В тази „ухаеща“ хайга топлите тонове 
(червено, жълто, охра) създават впечат-
ление за слънце, за зрялост и щастливо 

преживяно време. И все пак природата 
прекрачва невидимата си граница (рав-
ноденствието) със стипчивия вкус на 
прехода. 

Друг вид дигитална обработка – ак-
варел с графичен нюанс, представя 
Елисавета Шапкарева, образи, които се 
очертават като видения – колкото реал-
ни, толкова и авторски; детайли 
изплуват из дебрите на спомен или 
представа – в приглушена тоналност, 
почти монохромни, навлезли дълбоко в 
есента. 

 

 
 
Музика „звучи“ от фото хайга на 

Цанка Шишкова, сякаш от бездомната 
душа на клошаря: 
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Знаците на есента се „четат“ и в твор-

бите на Илияна Стоянова: 
 

 
 

А съчетанието между фотографията 
на Петър Павлов и хайку на Диляна 
Георгиева е особено хармонично:  

 

Между два сезона 
засядат 
неизречените думи.  
 

 
 

Лед е сковал дъбовите листа в изоб-
ражението. Наистина „два сезона“. Там 

са думите, неизразените чувства, скова-
ни от внезапен студ. Раздялата … 

Но между два сезона е и октомври, 
месецът, в който пъстротата на цветовете 
и сенките, родени от отиващата си годи-
на рисува най-ярките картини на 
природата, но и ни дарява най-
приглушените, носталгично-медитатив-
ни моменти… 

 

октомври  
все по-пъстра сянката 
на стария чинар 
 

Точно такъв момент е уловен във фо-
то хайгата на Александра Ивойлова: * 

 

 
 

Насловът на нашата изложба – 
„Есенни прелюди“, е вдъхновен от Шо-
пеновата музика и неговите 24 прелюда 
за пиано.  

Фредерик Шопен, всепризнатият по-
ет сред композиторите, създателят на 
редица клавирни жанрове, оставя на 
човечеството гениални произведения; 
произведения, неподвластни на времето, 
в които всяка фраза е проговорена, дъл-
боко преживяна, лишена от „декора-
тивност“.  

И ако цялото му творчество е поезия, 
навярно прелюдите са неговите музи-
кални хайку.  
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Също толкова кратки и лаконични, 
изящни, въздействащи. Мигове, които 
отлитат. „Понякога в три минути музика 
е казано повече, отколкото в цял роман“, 
според големия пианист Алексис Вай-
сенберг. И това пределно кратко време 
изисква от интерпретатора висше майс-
торство.  

А какво да кажем за трите реда в 
хайку?! 

 
Текст: Александра Ивойлова 

* Текст към фото хайга на Александра Ивой-

лова: Габриела Цанева 

Фотографии: Зорница Харизанова 
 

КОМЕНТАРИ 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Почти случайно попаднах в интернет 
на няколко кратки есета, в които проф. 
Иван Бързаков изразява своето отноше-
ние към творци и произведения на 
изкуството, но не към цялостното твор-
чество и личност на автора, а по-скоро 
към детайла – към онзи детайл, който е 
ключът към разбирането на цялото. 

Решихме, че тези текстове ще допри-
несат за създаването на една по-плътна 
и наситена визия за развитието на спи-
сание „Картини с думи и багри“, като се 
акцентира върху визуалните изкуства - 
както върху тяхната интерпретация, 
така и върху обекта и предмета на пред-
ставяне, разглеждане и възприемане. 

Ще започнем поредицата с кратко 
въведение и ще илюстрираме идеята си 
със сравнителното есе за стиловете на 
Густав Климт /14.07.1862 – 06.02.1918/ и 
Анри Матис /31.12.1869 – 03.11.1954/, 
както защото то е единственото, което 
прави паралел между двама автори, като 
едновременно търси общото в противо-
положностите, така и защото желаем да 
свържем есетата с рождените дати на 
творците, които са предмет на тяхното 
разглеждане… и ще продължим с есета 
за Матис и за Пикасо /25.10.1881 –
08.04.1973/, защото не можем да не отбе-
лежим рождената дата на последния, и 
защото не можем да отминем човешкото 
и творческо приятелство между двамата 
титани на изкуството на 20 век. 

 

редакционна статия 
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КРАТКИ ЕСЕТА I 
 

проф. ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

ЗА ВЪЗПРИЯТИЕТО  

И СЪЩНОСТТА НА ИЗКУСТВОТО 
 

... Гениална, според мен, е тази кар-
тина или скулптура, която заедно с 
огромното усещане за красота, което ни 
доставя, ни помага да видим реалността 
по начин, по-различен от досегашния. 

Гениалната творба, вярвам, има три 
главни характеристики: 

1. Колкото и пъти да се връщаме към 
нея, тя винаги си остава неизчерпаема – 
и в този смисъл загадъчна (филмите на 
Чарли Чаплин, симфониите на Бетовен, 
картините на Ван Гог). 

2. В нея не можем нито да премахнем, 
нито да добавим нещо, без да се налага 
да променим всичко останало. Всяко 
подобно действие би нарушило орга-
ничното й единство (Караваджо, 
Рембранд) 

3. Гениалната картина /или скулпту-
ра/ не е красиво реализираният обект 
/човек, натюрморт, пейзаж и т. н./, а по-
скоро представлява красотата, като са-
мостоятелна категория, изразена чрез 
дадения обект. Тази красота гениалният 
творец носи в себе си и външният свят 
единствено го стимулира да я разкрие и 
реализира върху платното, хартията, 
стената или в пространството (Да Винчи, 
Микеланджело, Тициан). 

Да се преклоним пред тези, които ос-
ветяват пътя ни към красотата и 
истината! 

 
(из „Яростно в скръбта”, 2014 г.)  

ЕСЕ–АНАЛИЗ НА СЪЩНОСТТА В 

КАРТИНИТЕ НА КЛИМТ И МАТИС 
 

Ето го майсторът на Сецесиона. Къде 
е загадката на Густав Климт? Ще се опи-
там да ви разкрия алгоритъма му. 

За да се усети силата на художника е 
необходимо прозрението за уникалното 
единство на плоскостите в картините 
му. Защото живописта е тихото тържест-
во на плоскостта. 

Във всеки един пейзаж на художника 
можете да си зададете въпроса: „Това 
дърво вдлъбнато ли е или напротив –
изпъкнало?” 

 

 
 

„Брезова гора“, Густав Климт 
 

Този семинален въпрос можете да го 
зададете и тук, в картините, които не са 
пейзажи. Принципът е същият: нов тип 
експониране на реалността в контекста 
на плоскостите — навътре ли влизат или 
навън, като релеф?  

Това са и уроците на Матис, един от 
основоположниците на Модернизма в 20 
век.  
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Матис, при когото нямаме никакъв 
орнамент – не се лъжете! Всичко при 
него е едно своеобразно движение на 
плоскости (на места даже рисунък в 
плоскостта) – заедно с идеи за образи, 
никога образи, в това е неговият гений. 

 

 
 

„Разговорът“, Анри Матис, 1911 г. 
 

При Климт – тъкмо обратното, всич-
ко е орнамент, блестящ орнамент—той е 
първият в света в тази концепция — иг-
рата илюзия на плоскостите в 
пространството като орнамент.  

 

 
 

„Целувката“, Густав Климт, 1908-1909 г. 
 

В този смисъл Климт се явява проти-
вовес на скулптурата – но само в 
пространствено отношение, всичко в 
картините му е съвсем плътно, няма 
разстояния. Той е абсолютен художник, 
ала в съвсем различен пластичен кон-
текст от гения на Ван Гог или този на 
Сезан и Гоген, които са предтечите на 
модерното изкуство в началото и средата 
на 20 век. (Ван Гог някак отвъд всички 
времена). 

По-късно сюрреалистите (Дали, 
Ернст, Миро, Де Кирико, Клее... и толко-
ва други) ще вървят по други пътища и 
ще вършат други революции – но вече 
няма да го има онова деликатно, нежно, 
тайнствено присъствие, което цари в 
сецесиона на Климт. 

Що се касае до неговите пейзажи – те 
се отличават с необичайна строгост (сти-
гаща до пуританизъм) за този 
сенсуалист, който вижда изкуството само 
като еротика. Докато Реноар (който 
твърди, че познавал много художници, 
които биха станали велики, ако не спяха 
с моделите си), същият този Огюст Рено-
ар е изключително сенсуален в 
пейзажите (навсякъде, дори и във фона 
на картините си). 

Разгледайте обаче внимателно кар-
тината, която е по-горе, спомнете си и за 
„Целувката” на Густав Климт – ще отк-
риете токова много изящност в тях. Как 
тогава да говорим за „изобразителност” 
в живописта – може ли да ни помогне 
този термин да усетим Климт? Или Ма-
тис, или който и да е в модерното 
изкуство, да не говорим за съвременното, 
на 21 век. Ще можем ли въобще да се 
насладим и оценим абстракционистите 
като Джексън Полок, Вилем де Кунинг 
или особено Марк Ротко?  

Едва ли. 
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ТАЙНАТА НА МАТИС 
 
За да разберем тайната на Матис, ба-

щата на модернизма в 20 век, заедно с 
Пикасо, трябва да сме наясно с основна-
та му концепция. Живописта не 
изобразява нещата, като музей по исто-
рия или научни постижения. Би било, 
абсурдно, твърди Матис, дори да търсим 
това. Има фотография за тази цел. Жи-
вописта, като изящно изкуство, изразява 
идеи. Обърнете внимание на картините 
натюрморт при Матис. 

 

 
 

Анри Матис 
 

В едно и също пространство на плос-
костта се съединяват фантастично  
множество от плоскости. 

Всичко е въпрос на идеи, не на образи 
в класическия смисъл на „образи”. 

Върху една маса, например, върху 
една единствена наглед повърхност 
имаме няколко плоскости, едва ли не 
произволно движещи се една към друга. 

Ето ги уроците на Сезан, този гигант-
ски предтеча на модернизма, при това в 
19 век. 

Без импресионизма на Моне нямаше 
да имаме нито постимпресионизма на 
Ван Гог или Сезан— нито модернизма 
на 20 век: и Матис, и Пикасо. 

Никой не гради нещо върху нищото, 
всеки съществен прогрес в изкуството 
(или науката) има своите предтечи. Вид-
но не само в живописта, но и в музиката. 

 

© „Методология на изящните изкуства и 

музиката”, Иван Бързаков 
 

ДА СИ СПОМНИМ ПИКАСО 
 
Синтетичен кубизъм. Късният пери-

од на Пикасо. Тук личи едновременно 
геният на художника и своеобразната 
„арогантност” на стила му. 

 

 
 

Пабло Пикасо 
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Гений, защото нищо не можеш 
мръднеш в картините му – нито да при-
бавиш, нито да отнемеш, без да се налага 
да промениш всичко останало. Абсо-
лютна композиция – както фигурална, 
така и цветова. Вижте само как си служи 
с комплементарните цветове: червеното 
и зелено.  

Но геният не е там (това и други уме-
ят!), той е в ролята на кривата, 
подчертаваща линия-контур на жената 
вдясно.  

 

 
 

Пабло Пикасо 
 

Линия, съчетана (цветово), но и ед-
новременно противостояща динамично 
на обемите във фигурата. Постига гра-
фичен ефект (уроците на Тинторето, но 
в една тотално различна парадигма). 

Този контур съответства контрапунк-
тично на самото движение на обемите, 
един в друг, и създава плоскости в плос-
костта— дори по-умело от Матис. 

 
 

Пабло Пикасо 
 

Пикасо не харесвал за себе си абст-
рактното изкуство (Кандински или 
Мондриан, да речем), защото постига 
абстракция чрез и във формите си. 

От друга страна: 
Арогантност – защото те заставя да го 

приемеш, независимо дали го харесваш 
или не. 

В този смисъл – пълен антипод на Ван 
Гог, при когото стремежът е да стигне до 
всяко сърце. И затова е обичан от толко-
ва много. И го наричат простичко: 
(„Винсент”). Може би най-обичаният 
художник в света— от всички времена. 

Което в никакъв случай не може да се 
каже за Пикасо, при целия му пластичен 
гений. 

 

© „Методология на изящните изкуства и 

музиката”, Иван Бързаков 



êàìèíî äå ñàíòÿãî
õèëÿäè ìîëèòâè
ïðåç âñåëåíàòà

___Õàéãà: Black & White Haiga/
Haisha, 20 Sep 2020

ÃÐÀÍÈ×ÍÎÒÎ ÈÇÊÓÑÒÂÎ

×ÅÐÍÎ-ÁÅËÈ ÕÀÉÃÀ

ÖÀÍÊÀ ØÈØÊÎÂÀ

åñåí
âÿòàðúò çàñÿâà
ñåìåíà

___ Õàéãà: Black & White Haiga/
Haisha, 24 Oct 2020
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ïîñëåäíî ïîâèêâàíå
â ïúòíè÷åñêàòà ìè ÷àíòà
ñâàòáåíà ðîêëÿ

__Õàéãà: Black & White Haiga/
Haisha, 19 May 2020
___ Õàéêó: The Haiku Foundation, 
Haiku Dialogue, May 20, 2020

__Õàéãà: Black & White Haiga/
Haisha 17 Feb 2020
__Õàéãà: "Ïåðî îò æåðàâ", 
Öàíêà Øèøêîâà, 2019

__Õàéêó: Under The Basho, UTB 2019 -
One-line Haiku, 28 August 2019

ñóòðåøíè êàìáàíè ïðåäè ãðîõîòà íà òðàôèêà

äúæä
ïîä ñòðÿõàòà
êëîøàð ñ êèòàðà

___ Õàéãà: Black & White Haiga/
Haisha, 15 Jan 2020
___ Õàéãà: "Ïåðî îò æåðàâ", Öàíêà
Øèøêîâà, 2019
___ Õàéãà: 150-òè Õàéãà êîíêóðñ
 02.2017
___ Õàéêó: The Mainichi, Best of 2017
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âñå îùå âÿðâàì
â ëþáîâòà

___ Õàéãà: Black & White Haiga/
Haisha 4 Feb 2020

ðàçõîäêà â ñàìîòà
àðîìàòúò íà ñåíî
ðèñóâà ñïîìåíè

___ Õàéãà: Black & White Haiga/
Haisha, Nov 2020
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ïîñëåäíèÿò íè äåí
çàåäíî

___ Õàéãà: Black & White Haiga/
Haisha, 22 Jan 2020
___ Õàéãà: Under The Basho, UTB 2020 -

Haiga & Visual Haiku, 30 March 2020

áåç ÷àäúð
ïåÿ ïîä äúæäà
òîëêîâà îòäàâíà

___ Õàéãà: Black & White Haiga/
Haisha, 14 Aug 2020

äâå òîïëè äëàíè
è ÷àøà ÷àé
ñëàäêà äðÿìêà 

___ Õàéãà: Black & White Haiga/
Haisha, 4 Feb 2020
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НА ФОКУС 
 

Правилата съществуват, за да бъдат 
нарушавани. Традициите съществуват, 
за да бъдат границата между напора на 
днешния ден, набъбнал от бъдеще и 
вчерашния миг, утихнал в покоя на ми-
налото. 

Нашето младо издание гради и руши 
правила, традиции и рамки, за да диша 
и расте, и бъде това, което е… 

Идеята и желанието ми бе, в рубри-
ката „На фокус“ да представям по един 
съвременен български творец…  

В настоящия брой ще представим 
двама… Единият е добре познат на об-
ществеността, но като политик, наричат 
го „емблематичният земеделец“, а дру-
гият тепърва ще се утвърждава, но вече е 
направил сериозна заявка за трайно 
присъствие в различни областни на из-
куството; най-ярко в онази, граничната, 
между думите и багрите... 

На 23 ноември Българският хайку 
съюз навърши 20 години… а на 9 декем-
ври почина Георги Пинчев. 

Но не само тези събития са причина-
та за моя избор. Днес, когато се опитвам 
да обоснова решението си да представя 
точно тези личности, аз си спомням един 
отминал миг, отпреди 10 години, когато 
пътеките на битието се разслоиха, и 
друг, отпреди година, когато отново се 
вплетоха… 

Преди 10 години дойде ред да бъде 
представена петата ми печатна книга – 
стихосбирката „Светлата пътека към 
звездите“ на издателство „Буквите“, след 
близо десетилетното ми отсъствие от 
литературния живот. Организацията на 
събитието трябваше да бъде осъществе-
на изцяло от издателя, професионално – 
водещ, рецензент, гости, медии… Много 
добра идея, но, както често се случва у 

нас, екипът на издателство „Буквите“ се 
разцепи, а това рефлектира и върху об-
щността, изградена около сайта. 
Доброто начинание не се осъществи по 
замисления начин…  

Все пак, премиерата на „Светлата пъ-
тека към звездите“ не просто се състоя – 
един политик я превърна в празник на 
духа. Георги Пинчев, главният редактор 
на в-к „Земеделско знаме“… той предс-
тави новата ми поетична книга и цялото 
ми творчество по един неповторим, въл-
нуващ и незабравим начин…  

Битийните пътеки се разделят и съ-
бират, за да пресичат пътищата ни, да 
ни изграждат. 

Иван Богданов и Илияна Делева при-
състваха на премиерата, която вече не бе 
премиера на издателство „Буквите“, а 
моя и аз поех по моя път. Бях омагьосана 
от хайку, духовното ми общуване с Ве-
сислава Савова разцъфтя.  

Няколко месеца по-късно издадох 
следващата си поетична книга – „Искам 
себе си“, вече със знака на издателство 
„Изток-Запад“. Тази малка книжка бе 
наречена от литературната критика 
„хайбун“ и бе сравнена с „Игра на стък-
лени перли“. Започнах да преоткривам 
магията на симбиозата между думите и 
багрите и очарованието на картините, 
които се раждат от нея… и да се подгот-
вям за следващата стъпка в творческото 
си развитие – „Състояния. Хайга“… 

Светлата пътека към звездите… пре-
върна се в път, който ме доведе до 
създаването на списание „Картини с 
думи и багри“ и до Българския хайку 
съюз, който стана неотменна част от 
всеки брой на това все по-цветно списа-
ние – цветно не само с цвят, а и с 
пъстротата на различните личности и 
таланти, които събира и които го градят.  

Една от тези личности, членове на 
Българския хайку съюз, ще представим 
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на фокус в настоящия брой – Венелина 
Петкова… 

Преди година се запознахме задочно 
чрез нейните фотографии, които вклю-
чихме като илюстрация за творческата 
изява на д-р Васил Харизанов, автор на 
уникални керамични глазури за съдове, 
в експозицията на традиционна керами-
ка за икебана. Фотографии – посланици 
на духа и същността на източното изя-
щество и простота, в които се корени 
красотата и естетиката и на други фор-
ми на японското изкуство. Няколко 
месеца по-късно се запознахме „на жи-
во“, когато, в рамките на фестивала на 
чая, проведен в музея „Земята и хората“, 
станах за час нейна ученичка по суми-е. 
Личността на Венелина ме плени – едно 
физическо въплъщение на духа на хай-
га… Оризова хартия, прозирно-
жълтеникава, китайски четки, черен 
туш, разтворен в бели купички и онова 
движение на ръката – единствено, ця-
лостно, едновременно заключило и 
отключило образа и формата, които 
стихът хайку ражда, или от които се по-
ражда… 

Този единствен час ме накара да 
осъзная цялата ми припряност, липса на 
концентрация и неосъзнаване на детай-
ла, които ми пречат да се докосна 
пълноценно дори само до повърхността 
на източното светоусещане. Този единс-
твен час, повече от цялата теория, която 
бях чела до момента ми показа, колко 
далеч са моите картини със стихове, кои-
то бях нарекла „Състояния. Хайга“ до 
състоянието духа при създаването и въз-
приемането на истинската хайга. Тогава 
реших, че е време да преработя и преиз-
дам тази моя книга… 

И така, нека спазим традицията, до-
някъде, и да продължим напред…  

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА 
 

БИОГРАФИЯ 
 

 
 

Венелина Петкова е родена през 1979 
г. във Варна. Завършва магистратура 
„Изкуства и съвременност“ в СУ „Кли-
мент Охридски“. Живее и работи в 
София.  

От 2014 е член на Българския хайку 
съюз. Пише кратка проза и поезия по 
вдъхновение и вътрешна необходимост. 
Изучава източните форми на изкуство, 
философия и естетика. 

Публикации:  
NHK Haiku masters, 2019 януари и 

февруари (японска телевизия за чуж-
денци); 

Двуезична хайку антология „Отвъд 
думите“, 2018;  

онлайн сп. Нова асоциална поезия, 
дек. 2018, фев. 2020;  

Есенен салон за поезия 2018, 2019, 
София;  сп. Хайку свят;  

сп. Nota Bene: http://notabene-bg.org/ 
https://liternet.bg/publish31/venelina-

petkova/index.html  

http://notabene-bg.org/
https://liternet.bg/publish31/venelina-petkova/index.html
https://liternet.bg/publish31/venelina-petkova/index.html
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https://www.svobodata.com/краят-на-
зримото/  

 сп. „Картини в думи и багри“, 
http://www.gabriell-e-lit.com/spisanie.html  
(хайку и материал за изложбата „Вода, 
листа и вятър“), 2019, илюстрирани 
хайбуни  – 1/2020, 2/2020, 3/2020   

 сп. Кула, Казанлък (рисунки и ста-
тия) бр.1, 2020;           

сп. Море, Бургас бр. 1, 2020 
Asahi Haikuist Network, 29 май, 2020 и 

5 юни, 2020: 
http://www.asahi.com/ajw/articles/13394480,                    
http://www.asahi.com/ajw/articles/13426269  

Haiga Online – хайга: 
http://www.haigaonline.com/issue21-

2/challenge/entry.html  
Сборище на трубадури (участие с 

кратък разказ): 
https://trubadurs.com/2019/04/24/krayat-

na-rabotnoto-vreme-ot-venelina-petkova-
razkaz/ 

Участие в изложби: „Дни на източ-
ното изкуство и духовност“, 7-9 юни 
2019, Център за Източни езици и култу-
ри към Софийския университет 

„Фестивал на чая“, 15-17 ноември, 
2019, „Музей на земята и хората“, София. 
Хайга изложба „Вода, листа и вятър“  

„Есенни прелюди“, съвместна излож-
ба хайга и икебана, 8-12 октомври, 2020, 
Столична библиотека 

Отличия:        
2019, NHK Haiku masters, януари и 

февруари, финалист в конкурс за фото-
хайку; 

2018, Нац. дек. хайку конкурс „Снеж-
на луна“, награда за цялостно 
представяне; 

2017, Национален декемврийски кон-
курс за хайку „Хармония между небето и 
земята“ 

2016, Първи национален конкурс за 
хайку и танка „Носачи на вятър“… 

Но онова, което ни провокира да 
представим Венелина Петкова именно в 
тази рубрика „На фокус“ е нейната де-
бютна книга-албум „Бели петна“, която 
скоро ще стане достояние на читателска-
та аудитория.  

Едно издание с 50 авторски суми-е 
илюстрации, изписани с туш заглавия, 
съвременен хайбун, хайку и раздел –
изненада. Сигурни сме, че тази книга ще 
бъде истинско откровение за любители-
те на визуалните изкуства и на 
изкуството на словото и с нетърпения я 
очакваме.  

 

ТВОРЧЕСКА  
АВТОРЕФЛЕКСИЯ 
 

Като малка веднъж излъгах цялото 
семейство, че съм написала стихче. Про-
четоха го и направо започнаха да 
припадат. Ама ти ли го написа?!  

Да, това беше първото „мое“ стихче – 
от списание „Славейче“. По-късно наис-
тина започнах да пиша, но вече не 
показвах творбите си на никого. Започ-
нах също да свиря на пиано, а още по-
късно – да рисувам. Това са трите ми 
страсти.  

Откакто станах на трийсет, когато 
забременях с дъщеря ми, получих пъл-
ната свобода да ги преоткрия и да им се 
отдам. Постепенно те пораснаха. Сега са 
с мен неотменно, също като дъщеря ми. 
Тя – защото е още малка (на 9 години), а 
те – защото са станали част от мен, която 
не мога да отрежа.  

Главна роля в този процес – на про-
писване и осмеляване да изцапам белия 
лист – имаше Хайку. Школата на хайку 
ми даде сили, освобождение и вдъхнове-
ние, въпреки всичките си писани и 

https://www.svobodata.com/краят-на-зримото/
https://www.svobodata.com/краят-на-зримото/
http://www.gabriell-e-lit.com/spisanie.html
http://www.asahi.com/ajw/articles/13394480
http://www.asahi.com/ajw/articles/13426269
http://www.haigaonline.com/issue21-2/challenge/entry.html
http://www.haigaonline.com/issue21-2/challenge/entry.html
https://trubadurs.com/2019/04/24/krayat-na-rabotnoto-vreme-ot-venelina-petkova-razkaz/
https://trubadurs.com/2019/04/24/krayat-na-rabotnoto-vreme-ot-venelina-petkova-razkaz/
https://trubadurs.com/2019/04/24/krayat-na-rabotnoto-vreme-ot-venelina-petkova-razkaz/
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неписани закони. Имам малко мои „ис-
тински“ хайку, защото … вероятно 
защото, както казва моята приятелка и 
прекрасен човек Зорница Харизанова, 
секретарят на Български хайку съюз, в 
хайку все още се чувствам малко натясно 
и както аз си го обяснявам, въображени-
ето и емоционалността ми все искат да се 
доизкажат, все малко в повече от харак-
терното за този възникнал в Япония 
жанр. Обаче обичам Хайку! Понякога ме 
посещава най-неочаквано! 

Както обичам и Далечния Изток. Ви-
наги е занимавал сетивата и 
въображението ми. Особено традицион-
ните естетически форми – оригами, 
икебана, пътят на чая, рисунките с туш 
суми-е. А … и японските сладки.  

Поради това, първо посещавах курс 
по икебана (към школа „Согецу“, Бълга-
рия), после отворих малка чайна, която 
напълних с чай и оригами (естествено, 
бързо я и затворих). Едновременно с това 
започнах да практикувам китайска ка-
лиграфия при художника Силви Велев, а 
в момента, вече година, съм онлайн уче-
ничка на японската калиграфка Мичико 
Имаи. 

И пак едновременно с това, съм голям 
почитател на нашето си българско, на 
западното изкуство, а също и на латино-
американското, нека да кажа, че направо 
и на африканското …. Мисля, че просто 
съм един от всички естети. Ако трябва да 
се замисля още, бих казала, че с времето 
съм нарисувала своя собствена линия на 
границата между любовта към източната 
естетика и западната мисловност, по 
която обичам да балансирам като въже-
играч. А между другото, мисля също, че 
това разделение между Изток и Запад в 
нашия съвременен свят все повече влиза 
в границите на условността. По същия 

начин, както с откриването на Америка 
и бреговете на Далечния Изток, мореп-
лавателите си доказали сами на себе си, 
че всички морета, колкото и да са раз-
лични, преливат едно в друго.  

Това е най-важното, което мога да ка-
жа за себе си. А! И вече не лъжа, че даден 
стих или рисунка са „мои“.  Нито искам 
от тях да са велики произведения. Прос-
то обичам да пиша и да рисувам.  

 
Венелина Петкова 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ПО ДЕТСКИ – ТРИ ХАЙБУНА 
 

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА 
 

БАЯНКА 
 

Много назад във вековете съществу-
вал, според баба ми поне, един Змей. 
Минало известно време, той изчерпал 
всичките си лудории и умрял. Отдъхна-
ло си селото. 

 

 
 
Много назад във вековете съществу-

вал, според баба ми поне, един Змей. 
Минало известно време, той изчерпал 
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всичките си лудории и отлетял. Отдъх-
нало си селото. 

Много назад във вековете съществу-
вал, според баба ми поне, един Змей. 
Минало известно време, той изчерпал 
всичките си лудории и се превърнал в 
дъждовен облак. Отдъхнало си селото. 

Оттогава насам всички баби разпра-
вят приказки за него. Някои от тях дори 
са го срещали лично. 

 

смешна рисунка 
в дневника на дъщеря ми 
отлитат на юг бабите 
 

НАСТЪПАТЕЛНОСТТА НА ВЯТЪРА 
 

 
 

Всяко малко момиче, всяко малко 
момче в градинката, близо до нас, мечтае 

някога да стане капитан, пилот, велик 
художник, ютубър или актриса.  

Най-важният човек на света, това си 
ти … 

Всяко стръкче трева, което децата 
стъпкват неволно, пуска край себе си 
зелен аромат.  

Цяло лято подметките на белите ма-
ратонки са обагрени в зелен нюанс.  

Кой може да каже къде се губи той 
после? Освен някой учен или вятърът. 

семена на глухарчета 
любовта си отива 
любовта е тук 
 

ЧЕРНО НА БЯЛО 
 

Унасям се, простряна на плажа, под 
сламена шапка и тъмни очила. Романът 
„Сегавечно”1, разтворен над песъчинки-
те.  

Пяната на вълните съставя космичес-
ки форми преди да потъне. 

Бих могла да измисля ново тайно 
писмо, както в детството. Да го скрия зад 
дивана. Някой да го измете оттам заедно 
с валмата прах и нахапани стари санд-
вичи.  

 

                                                                        
1 „Сегавечно“ (“Nowever”) – хайку новела 

от проф. Дейвид Ланю, изследовател на 
японския хайку поет Исса, преподавател по 
английски и световна литература в Универ-
ситета Ксавиер, Луизиана, САЩ 
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Дъщеря ми иска в морето. Стъпвам 

заедно с нея в пяната и поглеждам небе-
то:  

 

ято корморани  
бледите следи на цял живот,  
изтрити с гумичка 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЧЕВ 
 

БИОГРАФИЯ 
 

 
 
Земеделец по убеждение, филолог, 

дългогодишен преподавател по българс-
ки език и литература, съден като 
малолетен по политически причини, 
народен представител, журналист и 
писател. Дългогодишен главен секретар 
на БЗНС и главен редактор на в. „Земе-
делско знаме“, вдъхновител на идеята за 
създаването на в. „Литературно земедел-
ско знаме“… 

Роден е на 15 март 1938 г. в село Ма-
лево, община Хасково. Още като ученик 
/1955 г./ е осъден по политически при-
чини, съгласно Закона за разтуряне и 
забрана на БЗНС – Никола Петков като 
получава присъда от 5 г. затвор. Изтър-
пява наказанието си в периода 1955 - 
1956 г. През 1958 г. отново е осъден по 
същия закон, този път на 12 г. затвор, 
която присъда ефективно изтърпява в 
периода 1958 - 1964 г. 

Завършва гимназия в Кърджали през 
1965 г., а през 1970 г. Великотърновския 
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университет „Св. св. Кирил и Методий“ 
със специалност „Българска филология“ 
и втора специалност „История“. През 
1968 г. става студентски шампион по 
шахмат. 

Специализира литература в СУ „Св. 
Климент Охридски“ през 1986 г.  

Бил е учител основно училище, ми-
нен техникум и строително училище в 
Димитровград между 1970-1981 г. След 
това преподава български език и литера-
тура в Хасково и Кърджали между 1981 г. 
и 1989 г.  

След демократичните промени става 
член на Съюза на репресираните /1990 
г./, а по-късно е член на ръководните 
органи на същата организация – Нацио-
налния съвет /1990/ и Изпълнителното 
бюро /1991 - 1993 г./  

Член е на БЗНС-Никола Петков, пре-
именуван по-късно на БЗНС. 

Започва политическата си кариера 
като председател на общинското настоя-
телство на организацията в Хасково 
/1990-1996 г./ и член на Управителния 
съвет. Става член на Постоянното при-
съствие и организационен секретар на 
БЗНС-Никола Петков /1991/ и активно 
участва в обединителния процес между 
БЗНС-Никола Петков и БЗНС-е, резул-
тат от който е възстановяването на 
историческото наименование на парти-
ята – БЗНС, през 1992 г. През 1996 г. е 
избран за главен секретар на БЗНС, а от 
1999 г. е и главен редактор на национал-
ния седмичен вестник  „Земеделско 
знаме“. 

Депутат е в 37-то Народно събрание 
1994 г. до 1997 г. от парламентарната 
група на коалиция Народен съюз с ман-
дат от Хасково и в 38-то Народно 
събрание /1997 г. - 2001 г., коалиция 
ОДС/, където е член на парламентарна-

та комисия по култура и медии и на 
парламентарната комисия по земеделие. 

Народен представител е и в 40-то 
ОНС в рамките на коалиция ОДС с ман-
дат от Пловдив – окръг /2005 г. – 2009 г./. 
Там участва като член на временната 
комисия по земеделие и гори и на Коми-
сията по парламентарна етика. 

След оттеглянето си от политиката 
Георги Пинчев се отдава на писателска 
дейност и живее в родното си село Мале-
во.  

Вдъхновител на идеята за създаването 
на в. „Литературно земеделско знаме“, 
редовен читател и голям приятел на 
списание „Картини с думи и багри“… 

Трудно ми е да напиша, че си отиде 
от този свят на 9 декември 2020 г…  

Но се надявам, че е поел по светлата 
пътека към звездите… 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ПО СВЕТЛАТА ПЪТЕКА КЪМ  
ЗВЕЗДИТЕ… 
 

ГЕОРГИ ПИНЧЕВ 
 

Първото ми запознанство с Габриела 
Цанева стана през 1996 г. задочно. Тогава 
ми попадна в ръце нейната документал-
на повест „Миналото в мен“, отпечатана 
две години по-рано. Даде ми я за прочит 
един николапетковист-земеделец, тъй 
като творбата е посветен на разстреляна-
та от комунистите земсистка – 22 
годишната Цветана Попкоева. 

Останах силно впечатлен от възпро-
извеждането, от проекцията на 
миналото в тази повест, защото всичко 
бе дадено през вътрешния духовен пог-

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/37_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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лед на непознатата до този момент за 
мен млада писателка. Впечатли ме есеис-
тичния стил, експресивността, силната 
образност, съзерцателното анализиране 
и езиковото изразяване. Този стил окон-
чателно се оформи като присъщ само на 
Габриела Цанева, което я отличава и 
оформя като самобитен творец и в оста-
налите й литературни творби, излезли 
досега на хартиен или електронен носи-
тел, като „Догонвам бягащия ден“ - 
стихосбирка, издадена през 1998 г., авто-
биографичния роман „Треви под снега“ 
(2000 г.), сборникът с есета и лирика 
„Реши се и ще си свободен“ с подзагла-
вие „Отключени души“ (2001 г.), в който 
е включена стихосбирката „Врабче вър-
ху антената“, както и доста по-късно 
виделите бял свят като електронни кни-
ги стихосбирка с изразителното заглавие 
„Заскрежени птици“ (2008 г.) и новелата 
„Шофьори“ (2008 г.). 

Днес ще говорим за най-новата й ли-
рична книга с 92 стихотворения 
„Светлата пътека към звездите“, за чието 
представяне сме се събрали тази вечер 
тук. 

Романът „Треви под снега“ е не само 
духовна биография на самата Габриела 
Цанева през времето на ученическите и 
студентските й години, но и на цялата 
наша младеж непосредствено преди и 
след Десети ноември. Есеистичният и 
богат на метафори стил от „Миналото в 
мен“ в тази втора и значителна творба е 
вече окончателно оформен. И тъй като 
през това време се познавах вече и на 
живо с Габриела Цанева от съвместната 
ни работа в ръководството на БЗНС се 
убедих, че е вярна мисълта на Бюфон 
„Стилът - това е самият човек“. Защото, 
който познава по-отблизо г-жа Габриела 
Цанева в живота знае, че и като личнос-
тно поведение в обикновения бит тя е 

вглъбена, съзерцателна натура, изклю-
чително етична и коректна. И точно при
това пряко контактуване разбрах колко е
естествена лирическата героиня на пое-
тесата Габриела Цанева в нейните
стихосбирки.

Разнообразните превъплъщения на
нейната лирическа героиня не са измис-
лени пози, а реални отклици от
ставащото в заобикалящия ни свят, пре-
чупени и пресяти през интелектуалното
и емоционалното сито на поетесата.

Лирическата героиня във всичките
поетични творби на Цанева не е самотна
отшелница, която се е затворила в кула
на песимизъм, а е личност, която актив-
но анализира живота, за да отрече
меркантилното в него, с цел да даде път
на нравственото, което поетесата одухот-
ворява, като го зарежда с благородство,
човечност и красота.

Нова крачка като поетично развитие
в тази посока е току-що излязлата тази
година стихосбирка „Светлата пътека
към звездите“.

Обърнете внимание в духовната и ло-
гична връзка на заглавията в
упоменатите от мен нейни стихосбирки
- „Догонвам бягащия ден“, „Врабче вър-
ху антената“, „Заскрежени птици“ и сега
- „Светлата пътека към звездите“...

С отключените думи на духа една и
съща лирична героиня се стреми да до-
гони и върви заедно с бягащото време в
неутолимия си човешки стремеж към
духовно извисяване нагоре, към звезди-
те, към вселената! Цитирам: „Врабче е
кацнало върху антената - надпява се с
Вселената“.

Не случайно стихосбирката „Светла-
та пътека към звездите“ започва с
лирическата миниатюра „Изход“. Без
сянка на каквото и да било отчаяние
лирическата героиня изповядва, че, ци-
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тирам: „Ще трябва да намеря изхода“. 
Защо й е необходим този изход? Тук 
„изход“ е тежко натоварена ключова 
метафора на човешкото търсене на иде-
алното в света. И ето отговора на 
поетесата защо е необходим този изход, 
който, цитирам: „Ще ни позволи да гле-
даме отгоре – като богове и погледът да 
стигне надалеко“... Посочена е и главна-
та цел на постигането на това 
„надалеко“ - да се намерят, да се преотк-
рият изгубените духовни измерения в 
днешното електронизирано общество, 
които да осмислят с човешко съдържа-
ние живота на хората. 

На това духовно търсене и постигане 
на Изхода поетесата е посветила лири-
ческите състояния и във водещото 
стихотворение „Светлата пътека към 
звездите“, от което е взела заглавието на 
новата си стихосбирка. Лирическата 
героиня иска да се движи само напред, 
към „Изхода“, защото връщането назад 
или лутането в кръговрат е духовна кон-
чина на духа. Преди да завърша ще 
отбележа, че всъщност темите, които 
разработва поетесата Габриела Цанева, 
са извечни в изкуството. Във всякакви 
изкуства. Това са вечните теми за борба-
та между Доброто и Злото в големите 
религии. От своята духовна наблюда-
телница като съзерцателен лирик, 
поетесата раздробява тази тема със свои-
те специфични и присъщи само на нея 
стилови похвати в „Приказка за Доброто 
и Злото“. Доброто и Злото за изначални-
те вътрешни състояния на Човека – 
внушава поетесата. Без вътрешната бор-
ба между тях в човешкия дух, казва 
Цанева, „светът ще бъде сив и сух“. 
Обобщението на поетесата е, че „Свойс-
твото да се съмняваме ни прави хора“. 
Наистина, още в епохата на Ренесанса 
това е било изразено в ред изкуства, но 

същото е изречено и внушено от Габри-
ела Цанева по нов и убедителен начин, а 
това е постижение. 

Привършвам тези щрихи с убежде-
нието, че „Светлата пътека към звездите“ 
е крачка в развитието, в творчеството на 
Габриела Цанева. 

Убеден съм, че като поетеса и като ав-
тор на проза, ще ни поднесе още по-
успешни творби. Дай Боже! Бъди здрава, 
многоуважаема Габриела и - само Нап-
ред! 

Благодаря ви, че ме изслушахте, Дами 
и Господа! 

 
Георги Пинчев, 

12.05.2010 г., Столична библиотека 

в. „Земеделско знаме”, бр. 20/20.05.2010 
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ГОСТУВА НИ 
 

ГАСТРОЛ 
 

БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ 
 

РЕЦИТАЛ „ХАЙКУ ЗА ХАЙКУ” 
 
* 
зимна вечер  
случайна рима 
в белия стих 
 

Петър Чухов 
 
* 
стар бележник с хайку 
вятърът разпилява 
пейзажите 
 

Кирил Недялков 
 
* 
луна и клошар... 
без да знаят 
стават част от хайку 
 

Людмила Христова 
 
* 
хайку и хайга  
само няколко думи  
и два-три щриха 
 

Цанка Шишкова 
 
* 
мразовит ден 
с дима от комините 
вятърът пише хайку 
 

Людмила Христова 
 
 
 
 

* 
записвам хайку  
стряска ме  
свирукането на чайника 
 

Весислава Савова 
 
* 
хайку стихове 
озаряват дните ни 
някои светят 
 

Стоянка Боянова 
 
* 
години по-късно 
чете новите си хайку облечена 
в същата снежнобяла дантела 
 

Венелина Петкова 
 
* 
краят на зимата – 
недописани хайку 
и вкиснало вино 
 

Зорница Харизанова 
 
* 
и последното хайку  
в коша...  
нямам резервен план 
 

Диана Тенева 
 
* 
хайку стихосбирка 
колко бързо се сменят 
сезоните 
 

Петър Пламенов 
 
* 
хайку върху крилете 
на птица 
пролетно хайку 
 

Иванка Янкова 
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* 
ах, хайку, хайку 
танцуващи листенца 
от разцъфнала вишна 
 

Красимира Казанджиева 
 
* 
безшумно капят 
цветовете на вишната  
целият свят е хайку 
 

Людмила Христова 
 
* 
хайку рецитал 
пухкавата й коса 
усмирява облаци... 
 
Венелина Петкова 
 
* 
гледам облаците  
все по-бързо се сменят  
хайку моментите 
 

Весислава Савова 
 
* 
подреждане на библиотеката 
в кутия с любовни писма 
първото ми хайку 
 

Христина Панджаридис 
 
* 
в цъфнала вишна 
трели на славей – 
пролетно хайку 
 

Иванка Попова-Велева 
 
* 
магични тристишия –  
хайку светът прави делника  
празник 
 

Десислава Дамянова 
 
 
 

* 
дъждовни гори – 
зелени оазиси 
в моето хайку 
 

Минко Танев 
 
* 
виторога луна 
весело хайку 
в съня ми... 
 

Люба Александрова 
 
* 
сборник с хайку ли? 
детето  
пуска лястовички от хартия 
  
Антоанета Николова 
 
* 
хайку 
три кратки маха 
на ветрилото 
 

Димитър Палазов 
 
* 
луна в локвата  
колко хайку  
започват така  
 

Eлисавета Шапкарева 
 

* 
птичи стъпки в пясъка – 
хексаграмите на чайките  
по които гадаем за лятото 
 

Десислава Дамянова 
 
* 
в лятната нощ 
хайку –  
песен на щурец 
 

Виолета Солникова 
 
 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2020 

 

113 

 

* 
от гората в твоето хайку 
птица  
над леглото ми 
 
Александра Ивойлова 
 
* 
пухчето 
изплъзва се от дланта 
и от думите 
 
Петър Пламенов 
 
* 
дъга  
докато пиша хайку за нея 
изчезна 
 
Детелина Тихолова 
 
* 
хайку  –  
поетът изпраща послание 
с трикрила птица 
 
Иванка Павлова 
 
* 
Бяла пеперуда  
на рамото ми. 
Здравей, хайку! 
 
Лъчезар Селяшки 
 
* 
гинко какво ли  
ще напишат другите  
за това водно конче? 
 
Весислава Савова 
 
* 
гинко 
нетърпеливи светулки 
кацат по роклята ми... 
 
Зорница Харизанова 

* 
съботна вечер 
петдесет нюанса 
хайку настроение 
 
Ценка Цачева 
* 
моят хайку стих 
с тютюнев дим обвих 
и мисъл скрита 
 
Даниела Симеоновска 
 
* 
седя и гледам 
пълната луна... 
никакво хайку 
 
Людмила Христова 
 
* 
обяснение в любов 
очаква вечеря в ресторант 
той й посвещава хайку 
 

Христина Панджаридис 
 
* 
миг  
споделен с думи в три кратки реда 
дописва ги друг 
 
Цанка Шишкова 
 
* 
вечер без жабешки квак  
пропускам още едно  
хайку  
 
Eлисавета Шапкарева 
 
* 
по пътя 
отбрулено от вятър листо – 
моето хайку 
 
Цонка Великова 
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* 
хайку за хайку 
поръчвам си  
пица „Четири сезона” 
 
Станислава Немска 
 
* 
тъга по лятото  
начело на лястовичето ято 
моята хайку идея  
 
Станислава Немска 
 
* 
есенен фонтан  
водата пръска на интервали  
5-7-5 
 
Милко Христов 
 
* 
сенки 
на голи клони по стената 
есенно хайку 
 

Петър Пламенов 
 
* 
и пак е есен 
с нови хайку и хайга  
нощта ме дари 
 
Цанка Шишкова 
 
* 
шепот на листа  
моят глас е само  
хайку благослов 
 
Диляна Георгиева 
 
* 
след танца на скорците  
последните листа трептят  
в ритъма на есенно хайку  
 
Десислава Дамянова 
 

* 
ту идват, ту си тръгват 
думите в тишина  
пиша хайку 
 
Диляна Георгиева 
 
* 
хайку на лист 
за рецепта – 
лек за болно сърце 
 
Лазар Топалов 
 
* 
заключих в хайку 
това мигновение 
за да го запазя 
 
Лиляна Райчева 
 
* 
хайку стих – 
картина с няколко щриха,            
но за майстори 
 
Цонка Великова 
 
* 
започната мисъл 
неизказани думи – 
хайку за двама 
 
Даниела Симеоновска 
 
* 
три къси реда 
надживяват вековете 
хайку и сенрю 
 
Стоянка Боянова 
 
* 
съзвездия от думи 
хайку прокарва път 
към сърцето 
 
Иванка Янкова 
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* 
хайку 
думите свършват 
смисълът е в мен 
 
Иванка Янкова 
 
 
* 
времето днес 
скъсено до миг 
като хайку стих 
 
Лиляна Райчева 
 
 
* 
ако се загубя 
изпрати ми едно хайку 
ще намеря пътя 
 
Пепа Кондова 

 
 

Материала подготви: Зорница Харизанова 

 
 

ДУНЯ ПАЛАНДЖЕАНУ –  
ПОРТРЕТ В СТИХОВЕ 
 

ПРЕДСТАВЯМЕ РУМЪНСКАТА ПОЕТЕСА ДУНЯ 

ПАЛАНДЖЕАНУ С НЕЙНИ СТИХОВЕ И КАРТИ-

НИ НА ХУДОЖНИКА ОГНЯН БАЛКАНДЖИЕВ 
 

ЖИТЕЙСКИ ПЪТЕКИ 
 

Писател, поет, прозаик, публицист, 
личност в културния живот на Гюргево, 
Румъния. Тя е родена на 14 март 1954 г. в 
Гюргево. 

 

 
 
Председател на литературния кръг 

„Лучафарул”, основател и координатор 
на трансграничното дружество за лите-
ратура и изкуство "Дунавски съзвездия", 
което основава в Гюргево през 2002 г., 
една истинска културна и духовна 
платформа, която обединява писатели, 
хора на културата и изкуството от ду-
навските градове, Гюргево (Румъния) и 
Русе (България). Литературният дебют 
на Дуня Паланджеану е през 1994 г.  със 
стихосбирката "Провинциални писма". 
Автор е на няколко книги с поезия, про-
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за и публицистика. Ето някои от тях: 
„Провинциални писма” – стихове, 1994; 
„На разговор с моя ангел хранител”, 
проза, 1995; „Молитва за утрините на 
града” – стихове, 2002; „На кулата с ча-
совника”, лирика, 2013; „Литературни 
спомени”, публицистика, 2014; „Дунавс-
ки миниатюри” – стихове, двуезична 
(румънски и български), 2015; „Утихнала 
снежинка” – хайку, 2017; „Поеми за Бал-
чик” – поезия, двуезична (румънски и 
български), 2019 г. 

Понастоящем поетесата пише актив-
но, публикува в месечното списание за 
литература и изкуство „Валахия”, изда-
вано в гр. Гюргево. Нейни творби 
намират място в редица антологии, из-
давани в Букурещ. Дуня Паланджеану е 
организатор на културни събития, свър-
зани с литературата, представяния на 
книги и автори, срещи с подрастващите 
в младежкия дом „Йон Виня”, литера-
турни четения, художествени изложби, 
придружени с музикално-артистична 
програма. 

Нейна е идеята за появата на румънс-
ко-българската антология „Дунавски 
съзвездия” през 2018 г., в която са вклю-
чени стихотворения на съвременни 
автори от Гюргево и Русе. 

 

ЯБЪЛКОВ ЦВЯТ 
 

Любими, 
водопадът от сълзи 
щях да изпия като вино 
призори, когато чашата с отрова 
се напълни от отчаяние, 
така тъжна е раздялата, 
която лежи помежду ни, 
днес ти си слънце, аз – луна 
и няма пътища за нас. 
 

Любими, 
годините минават в бяг 
и аз не съм само едно вдишване, 
миговете се повтарят, 
но сега е твърде късно, 
толкова горчива е раздялата, 
какво ще ни остане – дъжд вали, 
днес ти си слънце, аз – луна 
и няма пътища за нас. 
 

Ябълков цвят 
като прах от звезда 
ябълков цвят 
нощем в твоя прозорец, 
ябълковият цвят 
ще ти разказва за мен, 
ще шепти през годините – 
не ме забравяй. 
 

 
Любов, худ. Огнян Балканджиев 
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НА ПРИКАЗКА  

С МОЯ АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ                     
 
На приказка с моя ангел хранител 
 
Ето 
съдиш ме и ме питаш 
какво направих с живота си 
и аз 
се скривам в шумоляща хартия 
хвърлям бързо отровата на думите 
изрисувам крилете си в бяло 
да приличам на теб 
да ти се харесам 
забравяйки 
че от утре 
самотата 
като една уморена и тъжна балерина 
ще се завърти в стаята 
и в душата ми 
подушвайки празнотата 
на неизпълнени желания. 
Ти, 
покажи ми магически знак 
да мога да те повикам 
в утрините 
когато ще липсваш 
само с едно просто 
движение на клепачите.       
 

     
Вяра, худ. Огнян Балканджиев            

 

АНГЕЛЕ, БЪДИ ДО МЕН 
 
На килима от мъниста 
две унесени звезди, 
но не спящи са звездите, 
а изтощени от сълзи, 
с моите очи поглеждат, 
търсят синята зора, 
маковете ги люлеят, 
пазят от прокоба зла 
и тревите ги люлеят 
на земята да останат, 
лудо биле ги зави... 
 
Ангеле, бъди до мене, 
дни очаквам по-добри, 
утрото ще се промъкне 
през завеса от мъгла, 
капки дъжд догоре пълнят 
каната на есента.                      
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РУСЕ, МОЯ ЛЮБОВ 
 
Добър вечер, Русе, 
тихо бродя по твоите улици 
и никога не се насищам 
по сивия асфалт 
под тежестта на дни и нощи – 
лакоми птички измерват 
пясъка от пясъчния часовник. 
Дунавът те прегръща 
с неуморна вълна, 
стари сгради със своите истории 
разпръскват аромата на спомените, 
хората преминават леко, уверено, 
със стъпки, пълни с надежда. 
На кафенето следобедът стои лениво 
в глътка горчив ликьор, 
грациозен под оголените вейки. 
Есен е във Русе, 
сърцето ми блести и потреперва 
в меда на дюлята. 
 

 
 

Русе, худ. Огнян Балканджиев 

 

ТЪГА ПО РОДИТЕЛИТЕ 
 
Мамо, ти си росата в градината, 
венчелистче, сладост, светлина, 
звън на цигулка, пеперуда, звезда, 
мамичко моя. 
 
Татко, синя зора те прегръща, 
вятър в ливадата полъх подема, 
пътешественик облак, лунен месец 
на прага стоиш, мили татко. 

 
Годините минават, днес тъжа за вас, 
в ъгъла на стаичката спят рояк щурци, 
ябълката ви очаква в двора, непокътната  
за вас, скъпи родители... 
за вас, скъпи родители... 
 

 
Надежда, худ. Огнян Балканджиев 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2020 

 

119 

 

КАРТИЧКА ЗА СПОМЕН 
 
Това е времето, когато корабите спят, 
тела, облени в светлина, 
диво чезнещи  
в процепа на хоризонта, 
длани на водорасли, 
лъщящи от дъното, 
раковини, избуяли 
сред сините пясъци, 
тътен от бездната 
изпод безмълвните ми колене. 
 
Това е времето, когато корабите спят, 
поразителна тишина 
сгушена 
в черупка усмивка, 
мисълта ми 
огърлица, трепкаща на мачтата, 
само аз никъде 
никъде...    
 

     
 
худ. Огнян Балканджиев             
 

ЗЛАТНАТА ПТИЦА 
 
Златна птица 
се спря в градината 
с блестящи пера 
и аромат на комунига 
обиколи лозите 
с чудат клюн 
потопен във фонтана 
помръкна. 
 
Гроздовете на деня 
ухаят на дъжд 
сухи листа 
въздишки, пръст… 
Златната птица 
си намери гнездо 
в сърцето на стомна 
изоставена, счупена. 
 

 
 
худ. Огнян Балканджиев 
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ИДВА ЕСЕН, ГРОЗДОВЕТЕ КАПЯТ 
 
Идва есен и лозата оредява, 
вятърът надува бузи вън, 
свири през прогнилите листа, 
съска, реже, сякаш е коса. 
 
Идва есен в глухата лоза, 
къпе я отгоре дъжд 
и се чува как въздиша тя, 
но блести под лунен лъч. 
 
Идва есен, гроздовете капят, 
пивко вино в каната стои, 
жар-копнеж у мен гори. 
 

Подбор на стиховете и картините и превод 

от румънски: Надежда Радева 
 

РЕПОРТАЖИ 
 

20 ГОДИНИ  
БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ 
 

ЗОРНИЦА ХАРИЗАНОВА 
 

На 23 ноември 2020 г. Българският 
хайку съюз (БХС) чества своята 20-та 
годишнина. Домакин на честването бе-
ше Клуб „Писмена“ при Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. 

Съюзът получи поздравителен адрес 
от проф. Гергана Петкова – ръководител 
на катедра „Японистика“ при СУ „Св. 
Климент Охридски”. Приветствие към 
членовете му отправи доц. д-р София 
Филипова, главен редактор на сп. 
„Хайку свят“, бивш председател на БХС, 
която разгледа историята на творческата 
дейност на Съюза за изминалите 20 го-
дини. Гостите бяха поздравени от 
дългогодишните членове на БХС Елиса-
вета Шапкарева и доц. д-р Петър 
Пламенов. Кратко приветствие отправи 
и председателката на литературния са-
лон „Евгения Марс“ – писателката и 
актриса Божидара Цекова.  

Програмата продължи с рецитал 
„Хайку за хайку” от стихове на членове 
на Съюза в изпълнение на Красимира 
Казанджиева и Зорница Харизанова. 

Илиана Илиева, зам.-гл. редактор на 
сп. „Хайку свят“, представи новия двоен 
5-6 брой на изданието. Юбилеят на Бъл-
гарски хайку съюз съвпадна с честването 
на 87-я рождения ден на преводачката и 
журналистката Сидония Пожарлиева, с 
90-годишния юбилей на д-р Лиляна 
Райчева и доц. д-р София Филипова, 
едни от учредителите на Съюза и негови 
дългогодишни членове.  

Поздравителен адрес към рожденич-
ките отправиха поетесите Стоянка 
Боянова и Венелина Петкова.  
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В края на тържеството присъстващи-
те се насладиха на рецитал от хайбуни 
на Елисавета Шапкарева, Стоянка Боя-
нова, Венелина Петкова и Илияна 
Делева. Събитието започна и завърши с 
музикалното изпълнение на Кристиян 
Симеонов (флейта).  

 
П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С 

Скъпи приятели на Япония и творци 
на хайку в България! 

Поздравяваме ви с 20-годишния юби-
лей и заедно с вас празнуваме 
дългогодишната ви активна дейност за 
популяризиране на поетичния жанр 
хайку в България.  

Изкуството на поезията е уникална 
симбиоза от ритъм, картина и звук. То 
съчетава в себе си музиката и образите 
на вселената и ни помага да почувстваме 
света в нас и около нас. Благодарим на 
българските хайку творци за умението 
да фокусират енергията на Всемира в 
капка вода. Благодарим ви за неуморна-
та грижа да поддържате духа на 
поезията жив!  

В тези времена на изпитания имаме 
нужда именно от поезията на живота, за 
да продължим храбро и мъдро своето 
пътешествие в динамичния свят на 21-ви 
век. Желаем ви творчески успехи, из-
пълнени с мъдростта на японските дзен 
изкуства и пропити с българско вдъхно-
вение.   
Ч Е С Т И Т   Ю Б И Л Е Й ! 
23.11.2020 г.  

 
Проф. д-р Гергана Петкова, Ръководи-
тел Катедра Японистика, СУ „Свети 
Климент Охридски 

ПОЕТИЧНА СРЕЩА  
С „ЛОВЕЦ НА СВЕТЛИНА” 
 

МИЛЕНА ФИЛИПОВА 
 
Едва ли има по-поетичен сезон от 

есента. Затова избрахме именно един 
есенен ден в началото на месеца на на-
родните будители за нашата поетична 
среща в с. Горно Абланово в НЧ „Канев –
Пробуда – 1924“.   

Но в днешния толкова странен и 
противоречив свят, изкуството навлезе 
във все по-трудни времена. За щастие, 
творчеството никога не знае граници. 

Срещата ни премина с един творец,  
на който поетичната еуфория не спира 
нито за миг. Творец , събирал с толкова 
много любов, трудолюбие и старание 
всички мигове,  с които достига до сър-
цата и душите на хората.  

Автор с богата творческа автобиог-
рафия. Анализатор на задълбочени 
трудове, изследващи исторически лич-
ности и събития… и поет. 

Тодор Билчев, обсебения творец от 
изкуството и винаги пленен от тази ма-
гия, наричан още „ловец на светлина“, 
или както сам той скромно казва за себе 
си: „Аз съм поетът в този объркан свят“, 
наш приятел, който винаги посрещаме с 
голямо уважение и чест с добре дошъл в 
с .Горно Абланово. 

В днешното необичайно време едно 
от добрите качества на хората е да бъдат 
заедно, макар и обстоятелствата да опре-
делят дистанция между тях и  предпазни 
мерки. Те жадуват да нахранят своите 
души, да се докоснат до мъдростта на 
поета. А поезията на Тодор Билчев има 
какво да даде на хората, защото, съпре-
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живявайки болката и вкуса на горчилка-
та, сладостта, любовта и смъртта, 
неговата поезия дава очи и докосва до 
Вечността в поредните пет творби за 
2020 год. 

„Отвъд болката и красотата“, „В мраз 
криле за полет“, „Календар на вечност-
та“, „Светата троица човек“ и „Водопой 
за кръвопийци“. 

Представената пред публиката на с. 
Горно Абланово мултимедийна презен-
тация на цялостното творчество на 
Тодор Билчев предизвика интерес и 
усещането, че докосвайки се до творчес-
твото опознаваме човека, този, който ние 
наричаме наш приятел и познаваме като 
добър и мъдър, и малко тъжен, но вина-
ги влюбен в живота и хората.  

 

 
 
Членове на литературния клуб при 

читалището подготвиха рецитал по сти-
хове на автора.  

Стиховете на Тодор Билчев, които 
винаги, събуждайки съзнанието чрез 
тъгата и  омразата, любовта и добротата 

и онова невидимото, което е извън живо-
та и времето, са втъкани в красивата 
нишка на поетичното изкуство. 

82-годишната Еленка Прокопиева 
беше нетърпелива да прочете две от 
последните публикувани стихотворения 
на поета в медиите. 

Мисията на поета Тодор Билчев е ус-
пешна, убедена съм, че хората долавят 
звуците и имат сетива за онази, духовна-
та любов, която той се стреми да покаже 
чрез творбите си. Да, чрез поезията си 
той учи читателите как да заплуват щас-
тливи във вечния океан на тази духовна 
любов и им дава сили да вървят напред 
през битието в днешните така трудни за 
всички времена. 

Както при есента, когато чувстваме, 
че природата сякаш е спестявала цяла 
година даровете си за големия си финал, 
така и при срещата ни с Тодор Билчев се 
породи усещането, че поетичното му 
изкуство цяла година е събирало плодо-
вете и силата си, за да ни ги даде днес и 
да остави незаличима емоционална и 
вълнуваща следа, по която да вървим 
през тези трудни времена. 

Пожелахме здраве, надежда, още 
вдъхновения и до нови срещи на нашия 
приятел, който остави в нас мисълта, че 
винаги има хора, които даряват светлина 
на другите! 

 

Милена Филипова – НЧ „Канев–Пробуда – 

1924, с. Горно Абланово, Русенско 


