
Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2021 

 

1 

 

КАРТИНИ 
с думи 
и багри 
 

 
 

 
 
 
 

списание 
за литература 

и визуални 

изкуства 
 
 
 

 
 
 

брой 4/2021 (13)  
 

 

 
 
 
 

издателство 

gabriell-e-lit 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП 
 

д-р Габриела Цанева – 

главен редактор 

 

Надежда Александрова –  

редактор литература 

 

ЕКИП НА БРОЯ 
 

д-р Габриела Цанева 

Надежда Александрова 

Борис Цветанов – гост редактор 

Зорница Харизанова – гост редактор 

Кирил Назъров – гост редактор 

Тодор Билчев – гост редактор 

 

© Издателство gabriell-e-lit, 2021 
ISSN 2603-5103 
 
редакция: 
1000, София, бул. „Ал. Дондуков” №38 
 
e-mail:  
office@ gabriell-e-lit.com 
gabriell-e-lit.com 
 
Дизайн, предпечат и печат: 

gabriell-e-lit 
 

ръкописи не се рецензират  
и не се връщат  
хонорари не се изплащат  
такси за участие не се събират 
всеки автор запазва авторските права  
върху публикуваните произведения  
и носи отговорност за написаното в тях 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2021 

 

2 

 

ОЧАКВАЙТЕ 
НОВИЯ БРОЙ 

 

НОВИТЕ ЗАГЛАВИЯ 
 

 

ТЪРСЕТЕ КНИГИТЕ 
НА ИЗДАТЕЛСТВО 

gabriell-e-lit 
 

 

 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2021 

 

3 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
ОЧАКВАЙТЕ ................................................. 2

ТЪРСЕТЕ КНИГИТЕ ..................................... 2

АКЦЕНТИ .......................................................... 5

ЗА ИЗДАТЕЛСТВОТО И СПИСАНИЕТО .. 5

АНОНСИ ........................................................ 6

17 СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО

ХАЙКУ ....................................................... 6

„РЕКАТА МЕЖДУ НАС“ – НОВОТО

ПОЕТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ... 7

ТЪРСАЧИТЕ… .......................................... 8

НОВИ КНИГИ .............................................. 10

КНИГА ЗА ДОБРИЧ ..................................

Надежда Александрова .......................... 10

ПРЕКРАСНИТЕ РАНЕНИ ВИДЕНИЯ ......

ОТ ЕДИН СЛУЧИЛ СЕ ЖИВОТ ...............

Йордан Йорданов .................................... 14

ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ ........................... 16

ПОД НЕБЕТО В МЕНЕ НА ТОДОР

БИЛЧЕВ .......................................................

Надежда Александрова .......................... 16

ПОЕЗИЯ ........................................................... 17

НЕЗАГЛЪХВАЩИ ..........................................

ГЛАСОВЕ ..................................................... ...

ЧЕРНА ПЕСЕН ...........................................

Димчо Дебелянов ..................................... 17

ЖИВАТА ПЕСЕН ........................................

Кирил Христов ........................................ 18

В ПАМЕТТА НИ .......................................... 19

ЙОРДАН БОРИСОВ ............................... 19

ПЕТКО ОГОЙСКИ ................................. 21

ХРИСТО МЕДНИКАРОВ ....................... 22

НОВА ПОЕЗИЯ ........................................... 26

СТЪПКИ ОТВЪД .........................................

Александър Алекс. Дъбнишки ................. 26

КРАТКОСТИШИЯ ......................................

Борис Цветанов ...................................... 28

ТРЯВНА .......................................................

Иванка Попова-Велева ............................ 28

СВЯТ-СТЪКЛЕНИЦА .................................

Иванка Янкова ......................................... 29

ОТДАЛЕЧЕНИ ............................................

Катя Тончева .......................................... 30

ЕСЕННИ НАСТРОЕНИЯ ....................... 31

Милена Френкева ..................................... 31

ПУСНИ МЕ ДА ЛЕТЯ ............................. 32

Надежда Александрова Цанева ............. 32

ЕСЕН В ПАРКА ....................................... 33

Нина Тончева ........................................... 33

ТОВА СЪМ АЗ .......................................... 33

Павлина Петкова .................................... 33

АКАПЕЛНО ............................................. 37

Стоян Михайлов ...................................... 37

БЕЗКРАЯТ ............................................... 39

Тодор Билчев ............................................ 39

САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ ............................... 40

МАЙМУНАРНИК .................................... 40

Мая Цекова .............................................. 40

ПОЕТИЧЕН ЗОДИАК ............................. 41

Тодор Билчев ............................................ 41

ПРОЗА ............................................................... 43

НОВА ПРОЗА............................................... 43

ЮНИ ПРЕЗ НОЕМВРИ .......................... ....

Иванка Попова-Велева ............................ 43

ДЕТСТВО .....................................................

Иванка Янкова ......................................... 45

КРАЕВЕДКАТА ............................................

Планимир Петров ................................... 48

НОВИТЕ ИСТОРИИ НА ВАРТОЛОМЕЙ
Рени Васева .............................................. 50

ПО ЗАДУШНИЦА .......................................

Росица Копукова...................................... 54

САРА .............................................................

Севдалина Тодорова ................................ 56

ЩРИХИ ОТ ДЕТСКИЯ АЛБУМ .................

Стоян Михайлов ...................................... 58

ЧЕРВЕИТЕ ...................................................

Христо Иванов ........................................ 60

ТЪРСАЧИТЕ ................................................

Цонка Великова ....................................... 61

САТИРИЧНА ПРОЗА .................................. 64

АФОРИЗМИ .................................................

Стоян Михайлов ...................................... 64

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ .............................. 64

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ .................................... 64

МОРЕТО ......................................................



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2021 

 

4 

 

Габриела Цанева ..................................... 64

ПЪТИЩАТА НА ЗАЛЕЗА ...........................

Габриела Цанева ..................................... 66

ПЕЧАТ ВЪРХУ КАМЪК .............................

Надежда Александрова .......................... 67

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА ....................... 69

КРАТКО ЗА МОРЕТО .................................

Антоанета Николова ............................. 69

ЗА „СЪЧКИ В ОГЪНЯ“ НА МАЯ

ЦЕКОВА .......................................................

Борис Цветанов ...................................... 70

ВСЕЛЕНАТА НА..........................................

АЛЕКСАНДРИНА ШАХАНОВА ................

Живодар Душков ..................................... 73

СЛЪНЧЕВИТЕ КАМБАНИ НА

ПАВЛИНА ПЕТКОВА .................................

Живодар Душков ..................................... 74

СРЕЩА С ГАБРИЕЛА ................................

проф. Цонка Великова ............................. 77

ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО ................... 79

ПАМЕТ ......................................................... 79

ТИХА, НЕЖНА И НЕДОСТИЖИМА

ЛИРИКА ......................................................

Кирил Назъров ......................................... 79

ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА ...................................

НАРОДНОТО БИТИЕ .................................

Кирил Назъров ......................................... 80

ИСКРАТА НА РОДА ................................... 82

РАЗРАВЯЙКИ ЖАРАВАТА ........................

Иванка Попова-Велева ............................ 82

ПО ДОЛИНАТА „РАЗМЕТАНИЦА“ .........

Милка Пешева ......................................... 83

ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО ............ 87

ХАЙКУ И ТУШ ...........................................

Венелина Петкова ................................... 87

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА .............................. 94

ГРАНИЧНОТО ИЗКУСТВО ....................... 94

МЕЛАНХОЛИЯ ...........................................

Иванка Попова-Велева ............................ 94

РЕКАТА МЕЖДУ НАС ...............................

Александрина Шаханова и..................... 95

Огнян Балканджиев ................................ 95

ПО ПЪТЯ НА ЗАЛЯЗВАЩОТО СЛЪНЦЕ

Александър Алекс. Дъбнишки и ..................

Юлия Станкова ....................................... 97

ПЕЧАТ ВЪРХУ КАМЪКА ....................... 99

Анна Димитрова и .......................................

Даниел Дянков.......................................... 99

МОРЕТО ......................................................

Български хайку съюз ............................ 101

КОМЕНТАРИ ............................................. 105

КРАТКИ ЕСЕТА-АНАЛИЗИ – 5 ...............

проф. Иван Бързаков............................ 105

ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА ................................ 106

ЗА НАС ОТКРОВЕНО ...............................

Габриела Цанева .................................... 106

ГЛАСЪТ НА БАГРИТЕ...............................

Христина Въчева ................................... 109

НА ФОКУС .................................................... 113

КИРИЛ НАЗЪРОВ ..................................... 113

БИОГРАФИЯ ............................................. 113

ТВОРЧЕСТВО ............................................ 115

ПОЕЗИЯ ................................................. 115

САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ ......................... 116

ЕПИГРАМИ ........................................... 117

ИМПРЕСИИ .......................................... 118

ТВОРЧЕСТВО ЗА ДЕЦА ....................... 120

ЗА ЛИЧНОСТТА И ТВОРЧЕСТВОТО .... 121

ТОДОР ЦАНЕВ .......................................... 124

БИОГРАФИЯ ............................................. 124

ТВОРЧЕСТВО ............................................ 124

ПОЕЗИЯ ................................................. 124

СТИХОВЕ В ОКОВИ ............................. 126

ЗА ЛИЧНОСТТА И ТВОРЧЕСТВОТО .... 128

ГОСТУВА НИ ............................................... 130

ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ ................... 130

ПОЕТЪТ-ПРЕВОДАЧ ПРЕДСТАВЯ:

ПОРТУГАЛСКИ ПОЕТИ И БЪЛГАРИЯ –

2 част ..................................................... ......

Сидония Пожарлиева.......... ................. 130

АКО от Ръдиард Киплинг ...........................

превод Катя Тончева, 16 г. ...................136

 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2021 

 

5 

 

АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВОТО  

И СПИСАНИЕТО 
 

В началото на есента получихме 
предложение да издадем документал-
ния сборник „Документи за Добрич и 
Добричко, съхранявани във фондовете 
на Държавен архив – Русе“ със състави-
тели Тодор Билчев и Цветомира 
Димитрова под редакцията на Цвето-
лин Недков от Регионален исторически 
музей – Добрич и рецензент ас. Камелия 
Койчева от Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски. Кни-
га, в изцяло нова за издателството 
област. Това ни изправи пред редица 
предизвикателства от организационен 
характер, но и като философско-
естетическо осмисляне на приоритетите 
и възможностите ни като разпространи-
тели на словото и неговата графично-
визуална обосновка и изразност. 

Приехме предизвикателството, дове-
рявайки се на опита и авторитета на 
нашия колега и приятел Тодор Билчев – 
най-издаваният автор на издателство 
gabriell-e-lit. Скоро бяхме приятно изне-
надани от решението на Общинския 
съвет на град Добрич да финансира 
нашия проект, а именно – осъществява-
нето на ръкописа като електронна 
книга в двата популярни формата .pdf и 
.epub, както и като пълноцветно печат-
но издание във формат А4, поради 
естеството на илюстративния докумен-
тален материал, който трябва да остане 
и четивен. 

Интересни предложения получихме 
и за издаване на пълноцветна детска 
илюстрована книга, но засега ще запа-
зим автора и заглавието в тайна. 

Важна стъпка за развитието на изда-
телството бяха и детайлните ни 
разговори с представители и преводачи 
на чуждестранен автор, чието творчест-
во е подчинено на философските му 
разбирания за развитието на човечест-
вото по пътя към един по-хуманен, 
отговорен към природата и по-
просветен и духовно извисен свят.  

* * *  
Все повече писма получаваме на на-

шата електронна поща, свързани с 
премиерни изложби, литературни кон-
курси, нови книги и представяния, 
включително анонси с предложение за 
съдействие и популяризиране на съби-
тия, медийно партньорство и др.  

Ще споменем предложението да по-
пуляризираме Втория международен 
фестивал на портретния филм, събитие, 
което особено ни заинтригува със своята 
жанрова форма – както в личен план, 
така и като възможност за развитието на 
списанието, и по-конкретно на неговата 
визуална компонента. Във връзка с това 
публикувахме две статии в рубриката 
„Анонси онлайн“ – на 27 октомври и на 
9 ноември 2021 г. 

Предвид спецификата на събитията, 
продължителността на експозициите и 
сроковете за участие, както и възмож-
ностите на онлайн и на печатното 
издание на списанието, подредихме 
времево и тематично постъпилата ин-
формация в най-подходящите според 
нас рубрики и раздели.  

 

редакционна статия 
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АНОНСИ 
 

17 СВЕТОВЕН КОНКУРС ЗА 
ДЕТСКО ХАЙКУ 

 

Редакционният екип на списание 
„Картини с думи и багри“ с дълбока 
съпричастност и вълнение прие да 
анонсира и популяризира 17-тия свето-
вен конкурс за детско хайку с рисунка, 
организиран от Фондация JAL, Япо-
ния. У нас конкурсът се провежда със 
съдействието на Българския хайку съюз. 

 

Убедени сме, че този конкурс разви-
ва креативността и разширява духовния
свят на децата, като съчетава стремежа
към художествено изразяване чрез две
форми – визуално и вербално – създа-
ването на хайку стих с рисунка е едно
едновременно откъсване и връщане към
конкретността на сетивното изживяване
и претворяването му в изкуство.

А ето и поканата от организаторите с
правилата на конкурса:

Очакваме вашето детско хайку с ри-
сунка до 28 февруари 2022 г.

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
Фондация JAL, Япония, със съдейс-

твието на Български хайку съюз имат

удоволствието да ви поканят да участва-
те в XVII Световен конкурс за детско 
хайку с рисунка на тема „Градове”. 

 
◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 Кандидатстващите трябва да

бъдат на възраст под или на 15 г.
към 28-ти февруари 2022 г.

 Хайку стихчето на тема „Градо-
ве” трябва да бъде придружено
от ръчно нарисувано или ръчно
изработено художествено про-
изведение върху лист с размер
А-4 (21 см х 29.7 см) или лист за
писма (8.5 инча х 11 инча)

 На гърба на произведението да
бъде залепен формуляр за кан-
дидатстване, подписан от
родител/настойник.

 Могат да бъдат изпращани вся-
какви произведения на
изкуството (освен снимки и
цифрови рисунки).

 Хайку трябва да бъде изписано
на 3 кратки реда (по възможност
не с химикал).

 Всяка кандидатура трябва да
бъде оригинална и непублику-
вана творба от самото дете.
Забранена е помощ от други
лица (родители, възрастни, бра-
тя и сестри или други деца).

 Всеки участник може да участва
само с една рисунка с хайку.

Краен срок за подаване на творбите: 28
февруари 2022 г. 

    Формуляр за кандидатстване можете 

да изтеглите от следния линк:
https://drive.google.com/file/d/ 

1uZnNKgPAg6iUbPIdsf5Tz3E71X4ZBEcc

/view?usp=sharing

http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/17-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%83/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-gabriell-e-lit/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/
http://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/17-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%83/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-gabriell-e-lit/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/
https://dox.abv.bg/download?id=3b5dff583d
https://dox.abv.bg/download?id=3b5dff583d
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Моля, изпращайте Вашите творби на
адрес: Български хайку съюз, п.к. 501,
София 1000

За запитвания и въпроси пишете
на: haiku_union@abv.bg

Резултатите ще бъдат обявени през
месец август 2022 г.

Всички наградени участници ще по-
лучат грамоти и предметни награди.

Най-добрите хайку от света ще бъдат
публикувани в антологията на конкур-
са „Хайку от децата по света“, том 17.

Всички права (за стиха и за произве-
дението на изкуството) ще бъдат
запазени от организаторите.

Редакционният екип на сп. „Карти-
ни с думи и багри“ и организаторите
от Фондация JAL, Япония и Български
хайку съюз пожелават успех на участ-
ниците!

 

редакционно съобщение 

 
 

„РЕКАТА МЕЖДУ НАС“ – 
НОВОТО ПОЕТИЧНО  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
 
Чие?! Отново на българо-румънската 

творческа „работилница“ от таланта и 
труда на поети и преводачи от градове-
те Русе и Гюргево, които предат 
пътеките на духа, които свързват съсед-
ните народи и култури. 

В края на ноември т. г. академичното 
издателство на РУ „Ангел Кънчев“ и 
„Дема прес“ представят пред българс-
ката и румънска общественост 
двуезичната стихосбирка на Александ-
рина Шаханова „Реката между нас“. Тя 
съдържа избрани произведения от пое-
тичната й книга „Частица от 
Вселената“, подбрани от преводачите 
на румънски език – българските поети 
Адриан Василев и Надежда Радева. 

Почти към всяко от тях има графики 
на художника Огнян Балканджиев, а 
някои са илюстрирани със снимки на 
авторката. Като предговор към новото 
издание е използвана рецензията на 
Живодар Душков, написана за стихос-
бирката „Частица от Вселената“, който 
публикуваме и в настоящия брой на 
списанието. 

Всички участници в това начинание, 
което бих нарекла не „реката между 
нас“, а „реката, която ни свързва“, са 
вече познати на читателите на „Карти-
ни с думи и багри“.  

 
редакционно съобщение 

 

mailto:haiku_union@abv.bg
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ТЪРСАЧИТЕ… 
 

Цонка Великова и издателство „Фа-
раго“ отново са търсачи, този път на 
надежда. 

Още в началото на годината, малко 
след виртуалното ни запознанство, ав-
торката на „Търсачи на късмет“ (изд. 
„Архимед“, С., 2017) и „Търсачи на щас-
тие“ (изд. „Фараго“, С., 2020) сподели с 
мен намерението си да напише още 
един сборник с къси разкази, с който да 
завърши словесния триптих за онова, 
което е неназовим стремеж в живота и 
неуловима липса на пълнота в душата, 
за нещото, което ни прави това, което 
сме – когато осъзнаем, че го имаме, или 
че сме го изгубили, или че можем да го 
достигнем, или че трябва да го отми-
нем…  

И тъй като тя е много сладкодумен 
събеседник, разказа ми две от истории-
те, които иска да включи в новата си 
книга. Сега, когато ръкописът вече е 
придобил своето завършено очертание, 
аз с нетърпение започнах да чета – пър-
во онези две притчи, които вече 
познавах… 

Но не е същото. Разказът, дори пре-
разказан от автора не е като написания. 
Много силни, мъдри болезнени. Мини-
атюри, които се забиват дълбоко, 
дълбоко в онова, което имаме в себе си. 
Морал? Възпитание? Инстинктивно 
разбиране за добро и зло... за стремеж 
към нещо, извън простото оцеляване...  
Въздействащи – на съзнателно и под-
съзнателно ниво. Много доброта и 
красота има в тях. Защо толкова болка? 
Но в тях има надежда – винаги отворен 
край, винаги място за онова, което би 

могло да се случи, за да бъде историята 
различна... 

 Нека читателят сам прецени, в 
аванс… И нека заедно очакваме книга-
та! 
 

ТЪРСАЧИ НА НАДЕЖДА 
          
Млад мъж спрял каруцата си до един 

седнал край пътя старец и унило позд-
равил. 

– Добър ден, дядо!  
– Дал бог добро, сине!  
– Дядо, а ти защо всеки път като ми-

навам от тук, все край пътя седиш? – 
заговорил се младият мъж.  – Нямаш ли 
си дом? 

– Имам сине. Как да нямам? – излъ-
гал бездомникът. – Но какъв по-хубав 
дом от небесния купол? Сутрин изгрев, 
вечер залез, а през нощта и луна и звез-
ди. А вкъщи – хем затворен, хем сам. 
Пък, като стоя у дома, кой ще ми върши 
работата? 

– Че каква работа? 
– Как каква? Много важна работа 

имам. Възвръщам надеждата на тия дето 
са я загубили.  

– Как така? За първи път чувам за та-
кава работа.– оживил се младият мъж. 

– Виж сега! Толкова много хора вър-
вят по пътищата. Едни – насам, други – 
натам. И всички са тръгнали от дома си 
с някаква надежда. Кой да търси изгу-
бен близък, кой –  щастие, кой късмет, 
кой богатство, кой работа, кой лек. Но 
след известно време някои си изгубват 
надеждата. Тогава спират при мен. Аз 
ги изслушвам и им помагам да си я въз-
върнат.  Защото за къде е човек без 
надежда? Тебе като те гледам и ти си от 
тия дето са си изгубили надеждата. 
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– Как позна? 
– Познах, защото, ако всичко ти е на-

ред, нямаше да спреш и да говориш с 
дрипав старец като мен. Щеше да ме 
подминеш, както си ме подминавал 
преди. 

– А колко вземаш за връщане на на-
деждата? – попитал младият мъж и 
понечил да извади пари от джоба си.  

– А, не! Аз пари не вземам! Доста-
тъчна ми е наградата! 

– И каква е тя? 
– Наградата ми е да видя в очите на 

хората да проблесне светлинка, а като 
тръгнат – да вървят с изпънат гръб и 
ведра стъпка. Какво повече ми трябва на 
мене, стареца? 

 

ПОДАРЪКЪТ        
 

Млада жена отивала да занесе храна 
на жътварите. Изведнъж огромна змия 
препречила пътя, навирила глава и 
впила поглед в жената. Тя изпуснала 
бохчата с храна и се вцепенила от страх. 
Но вместо да я ухапе, змията заговорила 
с човешки глас: 

– Не се бой! Лошо няма да ти сторя. 
Напротив, отдавна искам да ти се отбла-
годаря, но все не успявах да те срещна.  

Премрялата от страх жена едва съб-
рала сили да попита: 

– И за какво? 
– Затова, че преди години, когато 

всичките ми невръстни братя и сестри 
бяха посечени и птиците изкълваха 
останките им, ти ме пожали. И до сега 
усещам топлината на дланта ти. 

Младата жена с усилие се сетила за 
какво говори змията. Било отдавна, още 
като била малко момиченце. Веднъж, 
когато цялото ѝ семейство копаело на 

нивата, някой се развикал, че е попад-
нал на змийско гнездо. Всички се 
спуснали натам и един през друг започ-
нали да разсичат с мотиките наскоро 
излюпените змийчета. Тя случайно за-
белязала едно кой знае как успяло да 
допълзи до крака й змийче. Дожаляло ѝ, 
скришом се навела, взела в шепа крех-
кото телце, отишла до близките храсти 
и незабелязано го пуснала.  

– Ако не беше ти – продължила зми-
ята – сега и мен нямаше да ме има. А и 
много свои рожби да отгледам. Затова 
искам да те възнаградя с моята най-
голяма дарба. Но понеже няма как да ти 
предам отровата си, те награждавам отсе-
га нататък да можеш да убиваш с думи 
и мисли. Казала това змията и се шмуг-
нала в гъсталака. 

Жената не можела да повярва, че се 
отървала. Радостна от избавлението си, 
напълно забравила за необикновения 
подарък. Съвсем наскоро обаче забеля-
зала, че ако случайно кажела или си 
помислела нещо лошо за някого, на 
човека или му премалявало, или се раз-
болявал, или му се случвали всякакви 
други беди. С такава страшна сила я 
била надарила змията. Жената започ-
нала много да внимава какво мисли, и 
какво говори. И макар, че никак не ѝ 
било лесно, се стараела да е само добро. 
Но дарът от змията се предал на децата 
ѝ, чрез тях на внуците, а после и на 
всичките следващи поколения. И така 
до днес. А както знаем...  

 

Цонка Великова, „Търсачи на надежда“ 
 

Материала подготви Габриела Цанева 
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НОВИ КНИГИ 
 

КНИГА ЗА ДОБРИЧ 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 

ЗА РЪКОПИСА И ИЗДАНИЕТО 
 

В края на последното тримесечие на 
2021 г. издателство gabriell-e-lit осъщест-
ви като електронна книга сборникът 
„Документи за Добрич и Добричко, 
съхранявани във фондовете на Държа-
вен архив-Русе“ със съставители Тодор 
Билчев и Цветомира Димитрова. Редак-
тор е Цветолин Недков от Регионален 
исторически музей-Добрич, а рецензент 
е ас. Камелия Койчева от Шуменския 
Университет „Епископ Константин 
Преславски“.  

По този начин навлязохме в една но-
ва за нас територия – краеведската 
литература. Изданието е спонсорирано 
от Община град Добрич. Печатното 
издание ще зарадва читателите ни в 
празничните дни между Коледа и Нова 
година. 

Книгата съдържа 83 документни 
приложения, сред които снимки, статии 
от вестници, плакати и програми от 
културния живот, свързан с Русе и Доб-
рич, лични писма и пощенски 
картички, кореспонденция с институ-
ции, вкл. с ДА-Русе и др.  

Композиционно, съдържанието е 
разделено в пет основни части.  

Първата част е озаглавена „Общест-
вено-политически живот“, която 
включва две подзаглавия – „Обществе-
ници и обществени организации“ и 
„Поборници, опълченци, участници 

във войни и бунтове“. Лично мен ме 
впечатлиха спомените на Стоян Василев 
от с. Шабла, свързани с Дуранкулашки-
те селски бунтове от 1900 г., както 
документите, свързани с живота и съд-
бата на немските преселници в с. Али 
анифе, Добричко и сведения за интер-
нирането им от румънците след 
завземането на Добруджа. 1 ян. 1927 г. – 
29 март 1943 г. – исторически факт, кой-
то не познавах. 

Втората част е озаглавена „Просвета 
и култура“ и бих я нарекла сърцевина 
на изследователските находки, а може 
би и на изследователските търсения. 
Тук намираме документи за най-старото 
средно светско училище в България, 
наред с известната Априловска гимна-
зия в Габрово, а именно Русенската 
първа мъжка гимназия. В нейната 
„Юбилейна книга на Русенската на-
родна мъжка гимназия „Княз Борис” – 
Русе, 1935 г. търсим името на най-
добруджанския български писател, 
Йордан Йовков, за когото знаем, че е 
бил за кратко ученик в това престижно 
училище. Но търсенията на съставите-
лите не се оказват ползотворни в тази 
насока. Затова пък, натъкват се на друг 
факт, свързан с Йовков, с който ще за-
познаем нашите читатели по-късно в 
изложението. 

От този раздел на книгата ще нау-
чим и за извънучилищните дейности, 
свързани с междуучилищен обмен, по-
чивно дело и др. 

Много интригуващ е разделът „Кул-
тура“, в който се запознаваме с 
биографиите и дейността на интересни 
личности с добруджански корен, оста-
вили ярка следа в националната и 
регионална културна история и тради-
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ции в областта на музиката, поезията и 
литературата, изобразителното изкуст-
во, а също във физкултурата, спорта и 
туризма. Много интригуващ е разделът 
„Култура“, в който се запознаваме с 
биографиите и дейността на интересни 
личности с добруджански корен, оста-
вили ярка следа в националната и 
регионална културна история и тради-
ции в областта на музиката, поезията и 
литературата, изобразителното изкуст-
во, а също във физкултурата, спорта и 
туризма. Правят впечатления имена на 
хора, свързани чрез творческата и жи-
тейската си съдба с Добрич и Русе, като 
музикантите Йордан Иванов, Борислав 
Михайлов, Стефан Вачев, Георги Вачев, 
прима балерината на Русенската дър-
жавна опера Надежда Руменин, 
актьорът Константин Димитров, поети-
те Стоян Коев, Веса Караджова, Мила 
Доротеева, Панайот Чивиков, художни-
кът Васил Букуров и др. 

Третият основен раздел в книгата е 
„Промишленост и горско стопанство, 
където тежестта пада върху лечебното и 
ветеринарно дело. 

В четвъртата част, озаглавена „Духо-
вен живот“ е разгледана дейността на 
църковната институция. Като въведение 
е направена кратка ретроспекция на 
новата българска църковна история, а 
именно след събитията от 1864 г. Тук 
изпъква името на митрополит Симеон 
Варненски и Преславски, като е разгле-
дана в детайли негова биография и 
приносът му към духовността, както и 
връзките му с Добрич и Добричко, сле-
ди от които намираме във фондовете на 
Държавен архив – Русе. 

В последната, пета част, са събрани 
всички намерени от изследователите-

съставители на книгата документи, кои-
то не могат да се класифицират в 
другите четири категории и е озаглаве-
на „Други“. Там ще намерим отглас от 
събития, свързани с честването на 1300 г. 
от създаването на българската държава 
и мемориалния комплекс, в който из-
пъква най-големият в страната 
паметник на хай Аспарух.  

Наред с това, присъстват и докумен-
ти, свързани с дунавския речен флот и 
някои семейни спомени, които стават 
достояние на обществото след попада-
нето им в Държавния архив – Русе. 

 

АКЦЕНТЪТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 
В един толкова разнообразен като 

съдържание труд е може би трудно да се 
акцентира върху конкретен проблем 
или събитие и всеки обективен поглед 
би бил затруднен в това отношение. 

Но погледът ми на филолог и дълго-
годишен преподавател по български 
език и литература не е обективен и без-
пристрастен. За мен сърцето на този 
документален труд с множество дос-
тойнства тупти с ритъма на пеещите 
каруци на Сали Яшар. Беглата следа, 
или по-скоро липсата й (тъй като, както 
става ясно от текста, във фондовете на 
ДА-Русе не са открити писмени данни 
от присъствието на ученика Йордан 
Йовков в Русенската мъжка гимназия) 
прави това малко зрънце история тол-
кова ценно.  

Но нека дадем думата на съставите-
лите Тодор Билчев и Цветомира 
Димитрова и да надникнем в текста на 
нашето издание. 

* * * 
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Тук трябваше да присъства името на 
най-добруджанския български ученик, 
това на писателя Йордан Йовков, който 
също през този период за кратко пре-
минава през тази гимназия, но, за 
съжаление, документи за това не мо-
жахме да открием. Открихме само 
нещо, което косвено касае писателя и 
затова не пропускаме да го включим тук 
в нашата книга. Това са пис-мата от ИМ 
– Добрич до нашия фондообразувател 
Димитър Роев за издирване родовите му 
корени, които водят до близкото му 
родство с известния с пеещите каруци 
Йовков герой Сали Яшар и неговото 
село Али Анифе, за което по-горе вече 
разказахме. А сега, ето и писмата: 

„Баща ми е бил чичо на Сали Ашар – 
живеели в Шумен. Изработвали пеещи-
те каруци.“ – само това е записал Д. Роев 
на гърба на едно от писмата, изпратени 
до него от Добрич. А самото писмо гла-
си: 

„Уважаеми господин Роев, 
Извиняваме се, че закъсняваме с отговора 

на Вашето писмо, но Литературен музей 
„Йордан Йовков“ няколко месеца нямаше 
уредник. Пише ви човекът, който току-що 
бе назначен на упоменатата длъжност. 

Сведенията, с които разполагаме са из-
вадени от книгата на Димо Минев „Йордан 
Йовков. Спомени и документи.“, Варна, 
1969 г. Ще Ви цитирам спомените на Кос-
та Йовков (най-малък брат на писателя) и 
Ловчо Стоянов (учител, приятел на Йов-
ков). 

 

Коста Йовков 
 

„В село Харман (дн. с. Кардам) имаше 
добър майстор на каруци, но не се казваше 
Сали Яшар. Селото Али Анифе в Добричка 
околия е далеч от Чифуткьой (дн. Йовково). 
В нашето село имаше един татарин Джа-

пар. В Добруджа считат най-хубави кару-
ци, които дрънкат…“. 

Ловчо Стоянов 
 „Селото Али Анифе се намира от ля-

вата страна на шосето Добрич – Езибей – 
Армутлии (дн. път Добрич – Крушари). 
Казва се Али Анифе Калфа, за разлика от 
Дурут Калфа. Йовков е знаел името на 
селото като любимо и приятно за изгова-
ряне име. Самото село е малко. Али е име на 
турчин, а Анифе е име на туркиня. 

Сали Яшар е турско двойно име. Йовков 
е живял в Чифуткьой между татари и 
турци; живял е и в Саръджа (дн. Росица), 
където през него време по-голяма част от 
населението се състоеше от турци. Той е 
наблюдавал и млади и стари турци и кадъ-
ни. Избрал е за своите герои имена, които са 
по-благозвучни и приятни за него: Сали 
Яшар, Джапар, Шакире.“… 
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ДА – Русе, Ф. 1400,оп. 2, а.е.29, л.1, 2, 2-гр. – 

Писма от литературен музей „Йордан Йовков“ – 
Добрич до Д. Роев за изясняване на родовите му 
корени – 1993 г. 

 

Последват призивни думи към Роев 
от уредничката Кремена Митева за съ-
действие по изнамирането на 
роднините на Д. Роев, които не касаят 
Йовков и затова пропускаме. 

Но няма да пропуснем, че на гърба 
на едно от двете писма някой, вероятно 
Д. Роев е изписал: „Прототипът на Сали 
Яшар“. А под писмото стои датата 
27.04.1993 г. – Добрич  

Това е малкото Йовково зрънце в 
Държавен архив – Русе. Но нека не заб-
равяме, че обширните добруджански 
житни поля винаги са покълвали от 
множество малки зрънца. 

 

КОЙ Е ДИМИТЪР РОЕВ 
 

За да представим на читателите на 
списанието един малко по-пълен порт-
рет на източника, от който черпим 
информация за прототипа на един от 
най-запомнящите се и любими герои в 
българската литературна класика, а 
именно – майсторът на пеещите каруци 
Сали Яшар, помолихме Тодор Билчев, 
за повече информация. След няколко 
дни получихме резюмето на неговото 
проучване. 

РОЕВ, ДИМИТЪР СИМЕОНОВ (1916-1999) 
Роден на 18 февр. 1916 г. в с. Злата-

рица, Великотърновско; учи във 

Военноморското училище във Варна 
(1933-1936); стажант-капитан в Параход-
ство „Българско речно плаване“ – Русе 
(1936), началник на пристанище Тутра-
кан, представител на Стопанско 
обединение „Воден транспорт“ в Кора-
бостроителен завод „Иван Димитров“ – 
Русе; лектор-преподавател в Техникум 
по корабостроене – Русе (1970-1975); 
един от създателите на литературен 
кръжок „Н. Й. Вапцаров“ в Русе; автор 
на над 1000 сатирични стихотворения и 
епиграми; награден с орден „Кирил и 
Методий“ - III степен (1975); умира в 
Русе 21.04.1999 г. 

Автобиография на Димитър Роев 
(1976); преписки с Централен военен 
архив – Велико Търново, за издаване 
удостоверение за участие във Втората 
световна война (1984), с Военноморски 
музей – Варна за участие в срещи-
конференции на ветерани (1984-1986); 
биографични бележки от Дора Янева (б. 
д.); списък с отличията на Д. Роев (б. д.). 
Нареждане за ремонт на моторен кораб 
„Клисура“ протокол, инструкционна 
карта, акт за строително-ремонтни ра-
боти (1971-1972). 

Поеми и хумористични произведе-
ния на Д. Роев (1963-2001); преписки с 
редакции на вестници с приложени 
епиграми и сатирични стихотворения 
от Д. Роев (1954-1987); преписки с Хрис-
то Радевски, Радой Ралин, Иван 
Коларов и др. с приложени стихотворе-
ния (1963-1986). 

Групови снимки на Д. Роев с различ-
ни лица (1940-1976). 

Aвтобиография (1976); свидетелство 
за раждане (1916); свидетелство за за-
вършен шести клас (1933); скици на 
кораби и машини, планове и схеми из-
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работени от Роев (1937); лични дневни-
ци като студент (1937-1938); служебен 
международен паспорт, спестовна 
книжка, свидетелства и удостоверения 
за трудов стаж (1939-1953); входни карти 
и легитимация (1953, 1955); грамоти 
(1965-1988); скръбна вест (1999). 

Писма от Д. Роев до литературен 
кръжок, за събрание-концерт послучай 
„100 г. морско образование – Варна“ 
(1949, 1981); статии, стихотворения, 
епиграми и разкази (1939-1999) 

Портретни и групови снимки на Д. 
Роев с екипажи на кораби (1930-1990) 

Стихосбирки на русенски поети 
членове на литературен клуб „Н. Й. 
Вапцаров“ с председател Д. Роев с ав-
тографи от авторите (1996-2000); 
некролог за 40 дни от смъртта Стоянка 
Роева - съпруга на Д. Роев (2002). 

 
* * * 
В един документален труд, както и в 

бележките, с които трябва да бъде пред-
ставен може би няма много място за 
размисли, свързани с житейското пре-
осмисляне на онова, което оставяме след 
себе си. Но точно в мига, когато оставя-
ме един ръкопис, роден и изграден от 
писмените знаци на една отминала 
епоха усещаме силата на съхраненото, 
„замръзнало във времето“ слово. 

И, без съмнение разбираме, че имен-
но писменото наследство, което 
създаваме и правим достояние на об-
ществото, поверявайки го на фондовете 
на Държавния архив, е една от следите, 
които можем да оставим след себе си… 

Да, в заключение ще възкликна: 
„Писаното слово остава и в него живее 
частица от истината“! 

ПРЕКРАСНИТЕ  
РАНЕНИ ВИДЕНИЯ  

ОТ ЕДИН СЛУЧИЛ СЕ ЖИВОТ 
 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 
 
Внимателно препрочитам ръкописа 

на най-новата стихотворна сбирка на 
Тодор Билчев „Душа като снежинка” и 
плавно пред очите ми изниква транспа-
рант, влачен от самолет. На него с много 
едри букви е написано: „И бавно зимата 
от нас си заминава…”. Всъщност това е 
стих от краткото му лирично открове-
ние „Обич”, което много обилно е 
напоено с квинтесенцията на чувствата 
и вълненията на автора. Защото са бур-
но и томително преживени от сърцето и 
душата му, изстрадани са през дългите 
дни и нощи на размисъл и от тях са 
изкристализирали вяра и оптимизъм, 
необходими на всеки земен човек. Но 
стига ли се лесно до такъв светъл мо-
мент в битието? „Не!” – казва ни Тодор 
Билчев чрез стихотворенията, които 
предлага на вниманието на почитате-
лите си.  

Причината за тази категоричност на 
позицията му е, че по пътя към удовлет-
ворението, възторга и радостта на всеки 
от нас е възправена една душевна Гол-
гота със забития най-отгоре Кръст, от 
който няма и няма спасение за чувстви-
телните личности. В началото на 
книгата са тъжно-миньорните стихове, 
от които напрегнато струи примирено 
настроение и очакване за неизбежна 
рана. Но изведнъж проблясва стихът: 
„Отваря се за светлина небето…” и в 
сърцето на лиричния герой бавно прос-
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ветлява, угасналите чувства се възземат 
и той става по-добър, по-състрадателен, 
морално извисен и великодушен. 

Буреносни пориви напират от всеки 
ред на тази книга. Те в известна степен 
се родеят с Пенчо Славейковите чувства 
в неговия „Сън за щастие”. При Тодор 
Билчев лайтмотивът е неосъществената, 
а понякога и истинска любов. Но и обич 
във видения. Жената на сърцето му е 
главен обект на поетическите терзания. 
Ето: „Затуй недей да криеш  нищо/от 
несподелената вина./Аз знам, сърцето 
ти е чисто,/мечтана силно, хубава же-
на…”. Или: „До днеска аромата/все 
дишам на жената…”. 

Преклонение на лиричния герой 
има и към хората, които през годините 
са го изградили като човек и гражданин 
на Родината. Майката, бащата, учите-
лите са стожерите на живота му.  

Тодор Билчев в образа, както на мал-
кото момче, така и на зрелия родо-
любец, винаги помни откъде е тръгнал 
и кой го е направлявал по пътя за самоо-
съществяването му като човек и творец.  

Видно е как в поетичния цикъл 
„Сърце сред село” ярко живее неговото 
родно Обретеник, бащината къща, ни-
вите и горите. Силно е привързан към 
тях лиричният герой, спомените му са 
живи и ярки, признателността му е 
жарка, напоителна и красива. А живата 
природа – от светулката до орела – до-
пълват тази мила родна картина, която 
може би ще остане недорисувана в сър-
цето му. 

Има стихотворения в тази книга, ко-
ито са с изключителна кинема-
тографична образност. Вижте: „Изстис-
ква утро портокалов сок/в очите още 

спящи на деня./ И сякаш огнена глава 
на Бог/от морско дъно слънцето изгря./ 

В последния цикъл на книгата „Гра-
витация” авторът отново обръща поглед 
към човешките болки и тежнения. В 
творбата „Истината за лъжата” той каз-
ва: „Глътка по глътка – горест е само,/в 
битките честен – рамо до рамо./Капки 
от слънце – черна тъмница./Ведър и 
свестен – върл пияница./ 

Така е в живота, но Тодор Билчев 
твърдо отстоява тезата си: „Бъди какъв-
то си…”/. „Невъзможни бягства”. Дори 
и в най-съкровените си мисли човек 
трябва да е честен /”С чадър под мис-
лите”/. А, когато любовта на жената го 
отминава, той винаги намира време да ѝ 
напомни, че човекът, който наистина я 
обича, съществува от плът и кръв. В 
крайна сметка авторът знае, че събития-
та в живота са като махалото на 
часовник – с люшкане към доброто и 
злото, с душевни върхове и падения, 
наподобяващи понякога бездни от кра-
тери, в които, обаче, макар и по 
изключение, пониква внезапно цвете, 
очакващо да го полее някой със сърцето 
си. Такива са стихотворенията в насто-
ящата нова книга – сълзи и възторзи, 
смях и тъга, тайни и откровения.  

Което за пореден път доказва, че го-
лемите чувства са неумолима константа, 
неподвластна на времето. Надявам се то 
да пощади и човешките вълнения, 
изографисани в стихосбирката на Тодор 
Билчев. Дали съм прав в съжденията си, 
читателите ще кажат. 
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ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ 
/януари – март 2022/ 

 

ПОД НЕБЕТО В МЕНЕ НА 
ТОДОР БИЛЧЕВ 

 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 
Това е една многопластова книга с 

четири разнообразни раздела. 
Първият, озаглавен „Да имаш, да 

нямаш“ е за любовта, вторият е изгра-
ден изцяло в новата поетична форма 
апева и така е озаглавен – „Апева“, тре-
тият, „В прегръдката на драката“ без 
колебание може да бъде определен като 
сатира, а четвъртият, със заглавие 
„Илюзия реалност“ е посветен, най-
общо казано, на нещата от живота, но 
разгледани с окото на поета и филосо-
фа, което ги разслоява в тяхната 
многоцветност и дълбочина. 

Самовглъбяването и способността на 
автора да навлиза и в най-сложнвите 
аспекти на човешкия живот е една от 
характерните черти на поетичното 
творчество на Тодор Билчев,  но те осо-
бено силно се усещат в четвъртата част 
на настоящата стихосбирка. Авторът, 
опитвайки се да си обясни житейските 
пътеки, дава на читателя и своя отговор 
на многобройните въпроси на ежедне-
вието, но и на една от фундаменталните 
философски категории - за смисъла на 
съществуването.  

Разглеждайки живота като една илю-
зия, която сме принудени да приемем за 
реалност, ние не спираме да се взираме 
в просторите на необятието, търсейки 
себе си навсякъде и с изненада откри-

вайки се в самите себе си, където е зак-
лючено небето на търсещия човешки 
дух.  

Тези са причините четвърта глава да 
носи заглавието „Илюзия реалност“, а 
цялата книга да носи името на послед-
ното стихотворение – „Под небето в 
мене“. 

Като разгърнахме книгата и стиг-
нахме до нейния финал, оставяме на 
любознателния читател удоволствието 
да открие магията на любовта, изящест-
вото на новата поетична форма апева и 
мъдростта на сатирата в първите три 
части на двайсет и втората стихосбирка 
на Тодор Билчев „Под небето в мене“, 
която вече е под печат. 

 

ПОД НЕБЕТО В МЕНЕ 
 

Аз съм пътят и истината, и животът; 
Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. 

                                                         
                               Йоан 14:6         
 

Към пътя си търси пътека всеки, 
до Истината, който ще го изведе. 
По нея, към него, смирено вървейки, 
човекът все крачи от невръстно дете. 
 
Отдолу земята, отгоре небето. 
А кръстът е той, между двете, разперен. 
Но всички пътеки вървят през сърцето. 
Затуй истински път е все ненамерен. 
 
И чак във мига си, единствен, когато 
погледне във себе си човекът небе, 
ще види там нещо, отдавна познато. 
А пътят му Истина ще се назове. 
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ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

ЧЕРНА ПЕСЕН 
 

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 
 

/28.03.1887 г. – 02.10.1916 г./ 
 

ЧЕРНА ПЕСЕН 
 
Аз умирам и светло се раждам - 
разнолика, нестройна душа, 
през деня неуморно изграждам, 
през нощта без пощада руша. 
  

Призова ли дни светло-смирени, 
гръмват бури над тъмно море, 
а подиря ли буря – край мене 
всеки вопъл и ропот замре. 
  

За зора огнеструйна копнея, 
а слепи ме с очите си тя, 
в пролетта като в есен аз крея, 
в есента като в пролет цъфтя. 
  

На безстрастното време в неспира 
гасне мълком живот неживян, 
и плачът ми за пристан умира 
низ велика пустиня развян. 
 

ОТДАВНА Е СЛЪНЦЕТО ЧУЖДО ЗА 

МЕН... 
 
Отдавна е слънцето чуждо за мене, 
аз тлея на мъките в тъмен вертеп. 
Живот-красота, о, живот-наслажденье, 
докрай ли ще бъда разлъчен от теб! 
  

Докрай ли молитвите в мрак ще замират, 
докрай ли в гърдите ми скръб ще цъфти 
и моите погледи прах ще намират 
там, дето са търсили златни мечти. 

ПРОБУЖДАНЕ 
 
Събуждам се и гледам – стръмен път 
далеч пред мен извива в мрачините, 
зад мен мъгли – печално там стърчат 
на моя срутен храм развалините - 
душата ми облъхва леден страх, 
- защо живея, и защо живях. 
  

Събуждам се и слушам – звук след звук 
от химни погребални се раздават, 
далеч се нейде слага тежък чук, 
мечтите ми погинали сковават, 
изникнали в душевни дълбини 
в безсънни нощи и през сънни дни. 
  

Събуждам се и плача аз от жал 
зарад несрети минали и бъдни, 
че туй кое съм страстно бленувал, 
не се сбъдна и няма да се сбъдне - 
че в тъмен облак слънцето се скри, 
преди душа ми с лъч да озари. 
 

СИРОТНА ПЕСЕН 
 
Ако загина на война, 
жал никого не ще попари – 
изгубих майка, а жена 
не найдох, нямам и другари. 
  

Ала сърце ми не скърби – 
приневолен живя сирака 
и за утеха, може би, 
смъртта в победа ще дочака. 
  

Познавам своя път нерад, 
богатствата ми са у мене, 
че аз съм с горести богат 
и с радости несподелени. 
  

Ще си отида от света - 
тъй както съм дошъл бездомен, 
спокоен като песента, 
навяваща ненужен спомен. 
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ЖИВАТА ПЕСЕН 
 

КИРИЛ ХРИСТОВ 
 
(23. 06. 1875 - 7.11.1944) 
 

СРЕЩА В ПОЛЕТО 
 

Вървя самотен, тих. Около мен 
градини и ливади зеленеят. 
Звънци на стадо татък нейде пеят. 
Загасва в облаците душний ден. 
 

Аз чакам те. Изглеждат се очи ми. 
Сърцето ту замира, ту трепти, 
и ангелът хранител в мен шепти 
Като молитва чудна твойто име. 
 

Но ето, идеш! Зърнал те едвам – 
и дивна светлина небето рони, 
и дишам аз вълшебно благовоне, 
и целий свят превръща се на храм. 
 

ЕСЕНЕН ДЪЖД 
 

Вън есен е. Развяват се булата 
на дъжд. Като прашец, ситни, ситни. 
Налита вятърът, звънтят стъклата. 
Ненаваляло се – редица дни. 
 

Минава татък шоп, нехайно цопа 
из локвите. Дъждецът си вали. 
Врата се някъде от вятър хлопа. 
Аз слушам и душата ме боли. 
 

ЖИВАТА ПЕСЕН 
 

Те свързват бездните със небесата - 
безбройни струни, арфа от лучи. 
Докосвам се - и мракът на съдбата 
започва като химна да звучи. 
 

Но късно... Вгледам ли се в теб унесен - 
и глъхнат звукове един след друг: 
Изпята е най-хубавата песен, 
изтръгнат е от всяка струна звук. 
 

САМОТА 
 
Фучи фъртуната. Навънка зима люта 
с дълбоки преспи е затрупала света. 
Фучи фъртуната, нетърпеливо бута, 
същ пътник закъснял, залостени врата. 
  

Премръзнала е - хе, припира тя, не чака... 
Да й отворя ли? Ще ли ми донесе 
от живи хора вест?... – Открехвам; тя изплака 
и ввря се бедната като бездомно псе. 
 

ПАСХА 
 

Усмихнат сирото, Господний дом 
нататък в утрото белее. 
 

Града наоколо му от зори пустее, 
прелива се вълна подир вълна насам: 
те всички идат на Голгота 
като една душа 
и погледите викат: „Ето ме - живота! - 
Аз не греша!“ 
 

И като че се святка околвръст страната 
сред пролетен за празник жаден ден - 
и нощ на всички прагове е с кървав мак в косата. 
 

И тихо се понесе над главите на сганта 
безмълвен - сякаш звук самотен от 
камбана. 
Върху корава длана 
на бич държалата ддесница на Христа 
разцъфна като роза, първа рана. 
И слушат те от близо и далеч: 
Звучи така безумно родна реч! 
„Просто им, Татко, те не знаят 
що вършат.“ 
И като прегазен труп 
във покривалата си свити вкуп 
под кръста три жени ридаят. 
 

И в неподвижна черна глъбина 
избиват огнени езици: миг широко запламтява  
и пропаст под нозете озарява, 
продънена внезапно, настръхна сетня светлина. 
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В ПАМЕТТА НИ 
 

ЙОРДАН БОРИСОВ 
 

13.03.1928 – 25.12.2021 
 

БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ 
 

Йордан Борисов е роден на 13 март 
1928 г. в село Руска Бяла, Врачанско. 

Гимназия и учителски институт за-
вършва в град Враца. Бил е член на 
БЗМС от 1944 г. до 1947 г. 

През 1950 г., по време на военната си 
служба в град Пловдив, е осъден на 12 г. 
лишаване от свобода за това, че е напи-
сал литературни творби против 
комунистическата власт. Изтърпява 
наказанието си в Пловдивския затвор и 
в лагера на о. Персин, Белене. 

Работи като учител в Родопите, а по-
късно в родния си край. Печата стихот-
ворения в местния и централния печат, 
както и в литературните сборници „Ис-
кър“, „Присъствие“, „Детелина“ I, II, III 
и IV т. и литературните алманаси „Ес-
кус“ и „Околчица“. 

Редактор е на в. „Литературно зна-
ме“ и сп. „Земеделска мисъл“ и е член 
на редакционната колегия на в. „Лите-
ратурно земеделско знаме“ от 2012 до 
2013 г. 

Автор е на книгите „Душа под 
ключ“ – стихотворения, (1993), „Детели-
ни“ – гатанки, (1997), „Отключени 
думи“ – стихотворения и поеми, (1998), 
„Поет на нацията“ – роман, (първа кни-
га), (2003), „Поет на нацията“ – роман, 
(втора книга), (2005), „Градът на кесте-
ните“ – стихотворения (2007) и др. 

Член-учредител и председател на 
Съюза на писателите земеделци в Бъл-
гария от създаването му.  

Умира на 25.12.2021 г. във Враца. 
 

ПОЕЗИЯ 
 
ВИТИНСКИ ИМПРЕСИИ 
 

1.  
Така са ниско тук звездите – 
в среднощ докосват се с ръка... 
Дочуваш шепот на горите 
и сладък ромон на река... 
 
Не може тук да не мечтаеш 
за топли устни на жена... 
За грешка – да не се разкаеш 
в поклон пред тази планина! 
 

2. 
Неземно, сякаш тук е всичко – 
и незалязлата луна, 
която в облаците тича, 
и утринната ведрина... 
 
Войнишките ни стъпки дръзко 
единствени в зори кънтят, 
догдето слънцето пролъсне 
по стръмния Витински път... 
 

3. 
В зори пристигаме за труд 
с лопати, кирки и колички... 
И чуй се тътен – тук нечут 
от горските смълчани птички... 
 
Избяга заек... Еж се скри... 
Сърничка хукна през гората... 
До вчера сънните гори 
загубиха си тишината... 
 
СЛЕД ДИВИЯ ПОРОЙ 
 
Реката вчера беше буйна, 
а днес е баричка тя пак... 
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Буча водата мътноструйна, 
а днес бълбука жабуняк. 
Остави камъни и пясък 
и подари ни сив покой. 
На гарвани се чува крясък 
след дивия жесток порой. 
 
Подскачат плахо край водата 
кадънки долетели две. 
И литват горе в небесата, 
где жерав жерави зове. 
 
ХРИЗАНТЕМИ 
                                     На Дора 
 
Цъфтят във късните ни дни, 
засмени бели хризантеми... 
Цветя за хубави жени 
със пръстени и диадеми. 
 
За теб изплитам стихове 
и славя всяка твоя песен... 
Долитат и отлитат ветрове –  
последните във мойта есен... 
 
Цветя последни – скръбен вик .  
откъснати във късен ден... 
Отива си последен миг 
от обич тиха озарен... 
 
МОЯТ ПЪТ 
 
Не съм воювал със бердана 
и сабя Ботевска въртял, 
но на Околчица в Балкана 
сълзи проливал съм от жал. 
 
Осеях моя път с балади, 
от Добруджа до Три уши. 
И бях на Янини грамади 
със свещ за братските души. 
 
След мен вървяха злобни псета  
разстрелваха ме всеки ден. 
Изправях се и с лъвска чета 
вървях, от Юди несразен. 
 

ДУША ПОД КЛЮЧ 
 

Светилникът в душата ми 
 
Светилникът в душата ми заключена 
угасваше на дигата в Персин. 
И само стих сред нощите измъчени 
разнежен шепнеше за моя син. 
 
И аз, заключеник, Икар на остров див, 
на сън пера събирах за крила. 
И молех се на Бог  здрав и жив 
да полетя над родните села. 
 

Непогребаният 
 
Познатите върби все тъй мълчаха. 
И лодката удари нос в брега. 
При гроба онзиденшен трима спряхме 
и в ужас там видяхме чифт крака. 
 
В нощта тук беше бурята лудяла. 
И ято врани долетяло бе. 
Загребах пръст и грозните пищяли 
засипах под вечерното небе. 
 
ЗИМА 
Импресия 
 
Мастилен облак ни захлупва. 
Комини бълват черна смрад. 
Одеждите си бог изтупва 
над вчера слънчевия град. 
 
Сърдито слънцето избяга. 
Мъглата улиците скри. 
Декември куфара си стяга  
и сняг градините покри. 
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ПЕТКО ОГОЙСКИ 
 
01.01.1929 – 24.01.2020 

 

НА БАЩА МИ 
 
на Георги Михайлов 
 

Суха прахан,  
кремък и огниво, 
ти замахнеш –  
огън създадеш. 
 

Колко кратко е 
и колко мило... 
и ръка корава  
подадеш... 
 

Аз целувам 
сухата десница 
и усещам  
праханта у мен. 
 

Ти си мойта  
паметна искрица, 
аз съм твоя  
незавършен ден. 
 

ИСТИНИ 
 

Сърцето ми е пълно 
с милост 
и със ярост!… 
 

Милост зарад яростта, 
ярост – зарад мисълта… 
Анод и катод – 
вместени в сърцето ми 
като в акумулаторна кутия. 
Проводници – 
оголените мои нерви 
с опрени краища в зениците, 
изстискват еднороден кондензат – 
сълзи… 
 

Еднакво парливи, 
еднакво солени, 
еднакво горчиви… 
И от милост, 
и от ярост… 
 

Колко са общи 
крайните истини! 
 

 
 

Петко Огойски, личен архив 
 

МИСЪЛ 
 

Как да си отида от света? 
Как да си отида? 
Тялото  ще легне във пръстта 
и ще съм невидим... 
 

Но  къде ще иде  
Мисълта, 
Съвестта 
къде ще иде? 
Задължен съм, 
задължен съм 
пред света  
с радости, с обиди!.. 
 

По човешки ли живях, 
в мъката си, 
в свойта радост? 
Гост ли на земята бях? 
Взех ли, или дадох? 
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Колко малък дял в света 
е от мене взидан?.. 
Как да приспя мисълта, 
за да си отида?.. 
 

БЕЗСМЪРТИЕТО 
 

Все тази жажда и свещен нагон 
ме води към върха предречен, 
на който в храма Пантеон 
 

по някакъв закон предвечен 
пребъдват вече вековете, 
безсмъртно смъртни богове... 
 

Затуй превърнах тялото 
в „превозно средство на духа”, 
далеко вече е началото, 
но по-далече е върха... 
 

И пак нагоре литва мисълта ми... 
Но там белеят кости и чернеят ями, 
а в твърдите за паметник скали, 
очакват гладни баладичните орли!.. 
 

 

ХРИСТО МЕДНИКАРОВ 
 

18.04.1930 – 14.11.2019 
 

БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ 
 

Христо Стоянов Медникаров е бъл-
гарски публицист, поет и писател. 

Роден е на 18 април 1930 г. в село 
Разпоповци, Еленско. Завършва гимна-
зия в Елена, а след това висше 
образование – руска филология в Со-
фийския университет. Учител е в Елена 
и Велико Търново и след това, в периода 
1971 – 1990 г., е журналист във вестник 
„Борба“ във Велико Търново. 

Член е на Съюза на българските пи-
сатели и Съюза на българските 
журналисти. Заслужил краевед. Носи-
тел е на национални награди за 
есеистика и поезия. Превежда руска 
поезия. Участва в антологии и сборни-
ци. За книгата си „Размисли и 
прозрения“ през 1996 г. е номиниран от 
Международната академия за изкуства в 
Париж. Носител е на наградата „Злат-
ното перо“ на Съюза на българските 
журналисти и на орден „Св. св. Кирил и 
Методий“ I степен. Почетен гражданин 
е на Елена. Умира на 14 ноември 2019 г. 

Автор е на книги с литературни изс-
ледвания, поезия, есеистика и разкази, 
сред които: „По следите на Емилиян 
Станевите герои“ (изследване, 1982); 
„Люлка под Балкана“ (документална 
повест, 1992); „Стожер на духа“ (в съ-
аторство, 1993); „Есенни ручеи“ 
(стихове, 1993); „Размисли и прозрения“ 
(1994); „Родени от Балкана“ (в съавторс-
тво, 1995); „По диктовка на сърцето. 
Биографичен очерк за Верка Сиракова-
Недялкова“ (1998); „Български вълшебс-
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тва“ (есета и къси разкази, 1998); „Песни 
за българския дух“ (1998); „Посечената 
вяра на зографа“ (разкази, 2000); „Елен-
ски балканджии-шегаджии“ (2001); 
„Пъстроцветия“ (разкази, 2002); „Живо-
писецът Йордан Попов. Биографичен 
очерк“ (2003); „Живот за родния край. 
Биография на Стоян Медникаров“ 
(2005); „Нашепнато от Балкана“ (стихо-
ве, 2005); „Еленска духовна твърдина 
1837 – 2007″ (в съавторство, 2007); „Ро-
дословие и роден край на Емилиян 
Станев“ (2008); „Идвайте си“ (стихове, 
2010); „Камъчета от реката“ (разкази, 
2010); „Весели еленски бивалици“ (2012); 
„Неразделни като в паметта“ (в съавтор-
ство с Пенчо Чернаев, 2014); „Обич и 
памет за роден край“ (2015). 

 

IN MEMORIAM 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

БЛЯСЪК В ДУШАТА 
 

На Хр. Медникаров – с дълбок поклон 
 

И склопил мисли под вратата, 
заслужили здрависал с песни, 
за нищо нямаш ти вината 
и най си ведър и чудесен. 
 

Пак “Идвайте си” призоваваш, 
защото мъдър си и знаеш - 
рода така се продължава, 
на мястото си да изтрае. 
 

И днес пред мен стоиш изправен. 
За птиците ми рецитираш. 
Самотни как гнезда не правят 
и бременни с мъка умират. 
 

В сълзи очите ти изтичат – 
планински бурен, мътен поток, 
на внучка име щом изричат 
словата във този свят жесток. 

А ти напътстваш я умело, 
и в странство, българче да бъде. 
Красива, горда, умна, смела. 
Мечтата българска да сбъдне. 
 

Дано така не си отиде, 
макар със мъката закърмен. 
Със зло ти никой не обиди… 
Не винаги е ножът дървен. 
 

Поклон, приятелю велики. 
Ще помня вечно светлината. 
В сърцето нося аз лика ти. 
А блясъка свещен – в душата. 
 

КОЛЕДА В РАЗПОПОВЦИ 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

На Хр. Медникаров 
 

Над Разпоповци зелените гори 
пухкав сняг отново в светлина покри. 
В Коледната свята и свещена нощ 
тук легендата пристъпва с нежна мощ. 
 

И се спуснаха по снежни баири 
селските разпоповски богатири. 
А ги води Станевият Емилиян, 
най-великият и толкова голям. 
 

Нова роля пак си Гец репетира. 
“Идвайте си…”, Медникаров рецитира. 
А Търсанков с ключ читалищна врата, 
в миг отвори я широко пред света. 
 

Селските герои скромно слязоха 
и на сцената сега излязоха. 
Тиха, свята нощ над селото вали. 
Всички тук са. Него не забравили. 

 

15.12.2021 г. 18.33 ч., Русе 
 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ИДВАЙТЕ СИ! 
 

Идвайте си, докато все още 
светят две прозорчета в шумака 
и до късно в есенните нощи 
двама старци трепетно ви чакат. 
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Идвайте си. В старото огнище пън догаря – 
сух пън от граница 
и до него спомени разнищват 
стар баща и майка ви – светица. 
 
Идвайте си, докато на двора 
тегне с грозде старата лозница, 
жълти тикви светят на стобора 
и, поели топлата десница, 
 
целунете майка си, че може 
тази среща сетна да остане… 
Не ще има кой софра да сложи, 
с топла питка сладко да покани. 
 
Ще заглъхне къщата, а двора 
ще потъне в бурени и лайка. 
Тук ще дойдат други, чужди хора, 
ще я няма бедната ви майка… 
 
Ще мълчат, оголени липите, 
небесата ще се спуснат сиви… 
Майките ви чакат пред вратите – 
идвайте си, докато са живи! 
 
ЗАРЪКА 
 
На внучката ми Елена в Англия, родена от 
майка българка и баща англичанин, по слу-
чай рождения ѝ ден 
 
Много подаръци ти ще получиш,  
мила Елена, от мен не видяна, 
но с първото мляко, дано засучеш 
песен за Йово и хубава Яна. 
 
Туй е към твоята майка заръка, 
тук, край Балкана хайдушки родена, 
и ще е моята болка и мъка, 
ако остави те обезродена. 
 
Искам да знаеш езика на Вазов, 
на Яворов – дивните, звучни куплети, 
тръпки по тебе, от тях да полазват, 
редом с английските, вечни сонети. 
 
Знай, че във твоите жили протича 
кръв албионска и кръв от Балкана, 

Байрон и Ботев страстно обичай, 
с Дикенс заспивай, ставай с Багряна. 
 
Няма в България кралски палати – 
Тя е от дух и от хубост родена, 
но в манастирите, древни и святи, 
ти ще усетиш духа ѝ, Елена! 
 
С теб ще пребродим балкани, полета, 
ще влезем в тракийска могила в Свещари, 
ще чуем безсмъртно „Многая лета”, 
душата ти български глас да опари. 
 
Горд съм, че носиш кръв нестинарска – 
с британската хладна смеси/ я! 
пристъпвай в дворците им ти по болярски 
с чара на светлата Талева Ния! 
 
II 
 
Елена, моя златокоса фея, 
От приказка на Андерсен дошла, 
Вихрушка във чужбина те отвея… 
Не мога с нищо да се утеша! 
 
Гласчето ти звъни по телефона 
като звънче на българска шейна 
и като сладък, до премала ромон 
на бистър ручей в нашта планина. 
 
На моя път се мержелее краят, 
но залеза в седеф е озарен. 
На ябълки-тамянки в мен ухае 
и грее в здрача кленът позлатен. 
 
Под дъбчето в Лъчката ще остана, 
упокоен, при моите деди… 
 над мене ръст ще вдига, горд Балкана – 
дано духът ми в теб се прероди! 
 
От вик на кръв ли дойдеш, позована, 
със поглед всяко хълмче погали, 
на гроба ми свещичка запали 
и в родната ми люлка под Балкана, 
на български за мен се помоли! 
 
Извикай ми с глас радостен, не с мъка: 
„Изпълних, дядо, твоята заръка!” 
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РУДНИЧАРЯТ 
 

На Константин Терзиев 
 

Ти сам откри си рудника край Марян. 
В недра балкански рудата е скрита. 
И не сгреши. Попадна на дамара. 
В такъв момент молитва се прочита. 
Зашушнаха еленски летописи – 
въведоха те в своята епоха 
и чорбаджиите така описа, 
че оживяха те пред нас в Метоха. 
 

След тях легенда дивна ти издири 
и тя език кристален забълбука 
през девствени гори, край манастира 
на Малката Света гора в Тозлука. 
 

Насели я със образи безсмъртни, 
познали обич и съдби трагични. 
И оня камък паметен откърти, 
от който и до днес кръвта се стича… 
 

И Петко Тодоров не бе забравен 
със негова и наша орисия – 
да бъде от чужбинското подмамен 
и късно наша хубост да открие. 
 

Дълбай безшумно, чужд на всяка слава! 
Блести пред тебе златоносна жила. 
Реката бистра да те вдъхновява, 
Балкана в теб да влива дух и сила! 
 

2008 
 

ЛЕТОПИСЦИ 
 

И туч, и железо, и камен стопят се, 
само писаното слово остаеть во веки-веков. 

 

Софроний Врачански 
 

Имало ги, има ги все още. 
Векове са преди нас живели. 
Скърцали перата гъши нощем, 
буквите са вече избледнели. 
 

Паметта духа ни да повдига 
за предци, за подвиг или песен 
с шило в камък, със перо на книга, 
пишел Йовчо пред свещта, унесен. 
 

И горели с пламък светлозарен 
в нощ бездънна, думите-завети 
с жива жар сърцата ни да палят, 

като стих от Ботев да ни светят. 
 

В древността тук паметни народи 
своя свят в могили съхранили, 
но духът им в нас, безсмъртен, броди, 
кон тракийски в жилите ни цвили. 
 

И зоват предци от мрак гробовен: 
- Летописци, знайни и незнайни, 
изпълнете своя дълг синовен – 
разгадайте българските тайни! 
 

2006 
 

ПО КОЛЕДА 
 

Дали да ида тихом в планината, 
след гаснещата есен в тленни клони? 
Дали да склопя мисли пред вратата 
като очи на мъртви вихрогони? 
Че няма да съм там когато зими, 
смразяват пепелта на мойта къща 
и белите рождественски килими 
виелицата обредно разгръща. 
Без бъдник ще замръкне в тишината 
огнището безмълвно от години. 
И в преспи ще се дипли самотата 
погребала човешките пъртини. 
Че само в сън душата ми пристъпва 
по Коледа кандило да запали, 
в притихналата къща като в църква 
под ветрове-божествени хорали. 
Тогава тихо, в призрачни валежи, 
предците ми ще плачат по капчуци. 
Та Бог да се смили и ги оснежи 
със смях и стъпки на деца и внуци. 
 
СЪВЕТ 
 

Не вземай във ръката си писалка, 
не е ли ангел бял над теб надвесен – 
ще се получи само залъгалка, 
но не и стих за песен. 
 

* * * 
Закъснелите птици на свиват гнезда - 
те са бременни с болка и песни. 
Закъснелите птици по снежни бърда 
с песен издъхват в късните есени. 
 

Материала подготви Тодор Билчев 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2021 

 

26 

 

НОВА ПОЕЗИЯ 
 

СТЪПКИ ОТВЪД 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

КВАДРИГА „ПОМНЯ“ 
 
Помня потайния миг на началото. Бяха 
стъпки и когато спряха, то дойде. И се огледа 
желанието в очите на другия и видя себе си. 
Радостно. Като да бе Нарцис в потока на 
погледа. 
Бяха само мигове, но станаха ключ. Заедно 
го превъртяхме. 
Не бе врата за самотници. Скрихме се зад 
нея с нашето начало. Скрихме нашето начало 
от нечисти погледи. Защото 
 

„Не Вашего разума дело 
Судить воспаленную кровь.“ 
 

Марина Цветаева 
Офелия – в защиту королевы 

 
*** 

 
Помня поклонническия път на ръцете си; 
чакани, те спираха и в тези моменти, разкъсван 
между сладостта на покоя  
и радостта от движението,  
се загубвах в себе си. Откъсваше ме от 
тях зовът на храма – едновременно и виждан, 
и докосван, с неговите отворено-затворени  
двери, цял тръпнещ в очакване на камбаните… 
Как падаха тогава, разчупени, оковите;  
как безгласно  
виках думите-воал да скрия късчето небитие. 
После сам ги прогоних. Сега 
 

„Есть в мире – черные стада. 
Другой пастух“. 
 

Марина Цветаева 
„Сказавший всем страстям: прости…“ 

 

*** 
 
Помня миналото. 
Понякога го викам и то все още се отзовава. 
С образите си – все така безпокойни, все така 
непритихнали. Нетърпеливо очакващи. И сред 
тях − пътят към храма с топлата му пулсираща 
тъмнина, стъпките ми към него… 
Все още очаквам, посрещам тихия покой 
след отишлите си думи. 
А той не забравя да се върне с неведоми  
стъпки  
отново в неназовимото, 
 

„Там, в памяти твоей голубоокой, 
Затерянным – так далеко-далеко.“ 

 
Марина Цветаева 
„Когда нибудь,…“ 

 
*** 
 
Помня недошлото бъдеще. 
И ако се обърна назад, ще го видя. Сътворява-
но. 
Веднъж, само веднъж го сторих. Следващият 
път ще бъде от друго място. 
И по друго време… 
А дотогава са думите: 

„В моей руке – лишь горстка пепла! 
…. 
И это все, что я возьму с собой 
В край целовании молчаливых.“ 

 
Марина Цветаева 
Из „Пригвождена“ 

 
А не е ли Феникс истинското име на бъдещето? 
С извечната клада от нявгашни дела.  
И частица горд страх. 
 

„Птица-Феникс я, только в огне пою!“ 
 

Марина Цветаева 
„Что другим не нужно – носите мне!“ 
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СТЪПКИ И ПОГЛЕДИ 
 

СТЪПКИ СЛЕД СТЪПКИ 
 

От онези дни до днес е изминало много време. 
Между мен тогава и мен сега стои Тя  
и по някакъв необясним начин в представите 
ми е заживяло убеждението, че в своята све-
жест е станала 
огледало, в което се оглеждат всеки две мои 
съседни прераждания. 
Една Алис в одеянието на мъжка плът  
преминава през огледалото на нейното  
съществуване − 
винаги само в една посока. 
Срещал Я бях, срещнах Я и сега. Погледнах Я, 
но прогледнах след нейния шепот. Само ня-
колко думи, може би само две. Не са 
единствено устните, но и словата, които правят 
истинската усмивка. 
И очите. А тя ме гледаше, говореше ми и се 
усмихваше с гърдите си. Прелестни, забравили 
всяка мегаломания. Сякаш поредица мои  
възхищения във 
времето бе черпила от тях неспирно и алчно 
копнеж. 
Тук и там в своето пребиваване във времето 
бе оставяла по някое от своите имена.  
Суламит внезапно застина в паметта ми и 
пред мен, като пламтящ метеор премина пред-
ставата за едно древно възхищение. 
 

Колко си хубава и колко приятна 
О, възлюбена, в очарованията си! 

 
Старият Завет, Песен на песните 7,6 

 
Нямах право да задържам в себе си тази пред-
става.  
Нито Нея. Просто огледалото пред мен за кой 
ли път ми напомняше известна истина.  
Болезнена. И винаги бременна със страх. 
Искаше ми се да вярвам, че там някъде, умо-
рени лик и образ ще спрат в своята земна  
двойственост. 
Един в друг. 
Поселени в огледалото… 

ПОГЛЕДИ 
 

„…тъй много съм видял и всичко бе така обемно 
като очите на жена, които времето ми връща” 
 

Руи Белу, Слънцето и сянката 
 
Очите ú бяха бистри и ясни, с оня хубав зелен 
цвят на росно поле, в което всяка капка става-
ше поглед.  
Лъчи излизаха от него, обливаха ме,  
измиваха ме и ме правеха чист като миг на 
зачатие. 
Влязох в очите ú и се видях. От мен като птици 
отлитаха не само дрехи и плът, но и всичко 
утаявано в съзнанието ми през годините. И 
тогава очите ú ме родиха и тя застана до мен. 
Нищо не спираше ръцете ни, а и не само тях. 
Нямаше допир, който да си отказвахме, нито 
слова да възпираме.  
Всичко бе позволено, всичко бе взаимно,  
всичко бе покой и бягство от него, страх от 
него, усещани заедно. 
Така си отиде времето като случаен пришелец 
в живота ни. 
Вече ни нямаше. Но пак усещахме 
 

„…живот от друго време когато той не бе 
пътуване навън…” 
 
Руи Белу, Слънцето и сянката 
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КРАТКОСТИШИЯ  
 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

СМЪРТТА НА СВИРАЧА 
 

Засвирих 
на най-нежната струна 
човешките песни 
на Човека Железен отсреща 
и ето: 
Човекът Железен 
със нерви железни 
проплака 
сълза от олово, 
която ми пръсна сърцето... 

 

ПЕТИЯТ ЕЛЕМЕНТ 
 

С предизвикателства живей, 
но не обиждай  
Любовта, 
че тя най-силна е в света. 
И отпечатък 
все оставя - 
всяка бръчка  
по лицето 
е зачеркната мечта. 

 

ЛЮБОВ 
 

Не само 
за хляба 
живее човека, 
но разбира го 
само 
когато достатъчно страда... 
Че една любов 
винаги 
повече струва 
от пустата грижа за хляба... 

ТРЯВНА 
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

поетични импресии 
 

Тук времето е сякаш спряло, 
да може то да съхрани изцяло 
духа на Тревненската школа 
и на строителя прочут – Никола. 
 
Градил е той и тук, и вред 
чешми, мостове, черкви – безчет. 
Душа на всичко той е давал, 
с неземна красота го е дарявал. 
 
И ето стройна кула тук е извисил, 
с часовник нов той я е украсил – 
да вижда всеки отдалече 
как времето неспирно си тече. 
 
* 
Тук сгушило се е градчето, 
във пазвите и до сърцето 
на гордия Балкан. 
 
Хайдушки песни тук са пели, 
легенди, приказки редели. 
Юнаци храбри са възпели, 
строшили турски ятаган. 
 
Славейкови са тук живели, 
баща и син – поети звездочели. 
Венци от песни те са сплели 
за женска хубост, чест и за любов. 
 
* 
Все тъй е приказно градчето, 
запазило во век’ в сърцето 
мита за чудния облог. 
 

Баш майстори са се събрали 
и дума мъжка са си дали 
да украсят с дърворезбовани тавани 
дома на чорбаджи Христо Даскалов. 
 

Запретнали за работа ръкави, 
от Гергьов до Димитровдeн не спали, 
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с любов и плам се трудили, не яли – 
„уста” да ги признаят се стремели. 
 
Кога отворили вратите 
на гостите към одаите, 
две огнени слънца изгрели. 
 
Таваните от прелест засияли – 
дъха на множеството спрели. 
Народа скупчен сякаш те огрели 
с лъчите си, изваяни с длето. 
 
Тук слънце майско затрептяло, 
а там – на юли златното житò. 
И как да разрешиш тогаз, без страст, облога 
на тез мъже титани, артисти в своя занаят? 
 
Легендата мълчи, не казва 
кому честта се пада, а кой страда… – 
да може всеки днес да прецени, за себе си, 
и да се поклони пред техния талант. 
 
Тук времето е сякаш спряло, 
да може то да съхрани изцяло 
духа на нашия народ. 
 

СВЯТ-СТЪКЛЕНИЦА 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

СВЯТ В СТЪКЛЕНИЦА 
 

На Минко Танев 
 
Свят в стъкленица,  
прозрачен и чуплив. 
Отпивам 
слънчеви милувки. 
Дантелен облак. 
Вятър –  
хвърчило от мечти 
посегнеш към цвете, 
струна прекъснеш. 
Господи, раним живот. 
Припламват мигове. 
 

ЗА ЗВАНИ И БЕЗБОЖНИ 
 

Кандило в църква стара.  
Христос в триптих. 
Грехове  
пред олтара 
бял и чист… 
Опрощение. Прошка. 
Благослов.  
 

За звани  
и безбожни. 
 

КАТО ВОДАТА 
 

Като водата съм. 
На дъното слънцето ще хванеш. 
Наредени сребърни мъниста 
са моите мечти изстрадани. 
Като водата съм. 
Мислите в очите ми ще прочетеш. 
Душата ми, омайниче живнало, 
едва ли ще разбереш… 
Като водата съм. 
Два пъти не можеш да влезеш. 
Хвърлиш ли камък, 
моята болка в теб ще се засели. 
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*** 
Лунна целувка 
Луната, като минзухар 
закичи будното небе. 
Освети прозореца на душата ми 
и за теб ми прошепна… 
Подарих ти лунен лъч. 
Помилва ли те? 
 
*** 

На Асеновград 
 

Притихналата лятна вечер се разхожда 
и кротко си шепти с брезите, 
в сребриста Чая се оглежда, 
пилее вятъра косите. 
И крепостта е сякаш птица – 
след полет мирно си почива. 
Сънят ни пазят воини мълчаливо, 
а за закъснели влюбени 
от виното маврудово отпиват. 
Отново хор без диригент ме буди – 
светли звуци на красиви птици, 
сред дъх на люляк, на смокини,  
във въздуха танцуват пеперуди. 
Градът зениците разтваря 
и улиците оживяват. 
Камбанен звън ни разлюлява – 
разпалва огън в сърцето. 
 

Стремежите добри 
в утрото изгряват. 
 
*** 
Озонът свършва – 
остава ли разум. 
Изпомпваме всички резерви 
температурата скача –  
окаляни преспите. 
В небето урагани се вихрят. 
Валят градушки. 
Нароиха се вождове. 
Бродят кошмари. 
 

Светът се надява – 
очаква спасение. 

ОТДАЛЕЧЕНИ 
 

КАТЯ ТОНЧЕВА 
 
Зад лицата ни засмени,  
след моменти споделени,  
оставаме отдалечени 
зад маски и неволи тленни…  
 

Всеки тайната си крие,  
сякаш недостоен грях  
извършен е когато 
нормата престъпиш. Страх!  
 

Страх от предателството черно,  
страх от болка неизмерна 
в случай, че нечий рамо  
се окаже твърдо и студено.  
 

Срам! Срам, че слабост ти показваш 
и обществото те отрязва.  
Но срама за него е защото  
сила в слабост не показва.  
 

Зад лицата ни засмени,  
кой какъв се крие? 
Що сме ний отдалечени,  
щом сме хора всички ние?  
 
Един – измамник, друг – другар,  
трети - беден, пети - цар,  
седми - вика, десет мълчат,  
сякаш погълнат им гласът...  
 

Един – научен, друг – глупак,  
трети – грешник, пети – прав,  
седми – мил, десети – в страх 
и още много с свой си нрав…  
 

После сочим ний се с пръст,  
кой как изглежда, кой носи кръст,  
кой талант е, кой с авторитет,  
кой просяк е, кой с частен самолет…  
 

Зад лицата ни засмени 
сякаш няма пустота. 
Но защо отдалечени  
живеем заедно в света? 
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ЕСЕННИ НАСТРОЕНИЯ 
 

МИЛЕНА ФРЕНКЕВА 
 

ЕСЕННИ ТРЕПЕТИ 
 
От есенни мастила оцветени, 
листа празнуват заедно с дървета, 
попива есента дълбоко в мене, 
макар че лятото в сърцето свети. 
 

Като река ухания ще плисне, 
в писмата на прииждащия вятър 
ще ми напише три дъждовни мисли, 
от гроздов сок копнеж ще капе сладък. 
 

Ще зрее като розова смокиня, 
завиваща спирално сетивата 
и тайнствена къпина в черно-синьо 
по царствения път от старо злато. 
 

На мушмулите в шоколада късен 
ще я намеря, но във форма спяща 
и с дюли в слънчев мъх ще я откъсна, 
макар че си живея в лято плажно. 
 

А после ще се сгуша сред уюта 
на бавния ѝ сладостен порядък 
и в цветното море не ще се лутам, 
в най-цветната вълна отгоре сядам. 
 

ЕСЕННА ЩАСТЛИВОСТ 
 
Не го чета сезона в мрачно сиво, 
че буквите са бледи, не личат 
и мойта дребна есенна щастливост 
мъглата плесва с най-щастлив печат. 
 

Усещам, че я дразня и унива, 
макар че ежи се със сив поток, 
наесен се събуждам в цветно диво, 
а сивото расте, но в кратък срок. 
 

Расте навън, навътре – забранено, 
че цветната флотилия блести 
и всички цветове са наредени 
в щастлив и скромен, още топъл стих. 
 

ЕСЕНЕН ДЪЖД 

 
Привлича есенната гравитация 
в празнуваща невидима спирала 
и капките по жиците накацали 
копнежът връщат ми в искрящо бяло. 
 
Вали си – неочаквано говорене 
на думи позабравени, далечни 
и пълни се сърцето чак догоре 
с дъждовната и съкровена вечност. 
 
Дъждът не позволява имитация, 
животът се разлива – свеж, естествен, 
блести, попил от новата си грация, 
поръсен от дъжда, разнежен кестен. 

 

ЕСЕННА БЪЛГАРИЯ 
 
Последно слънце с жълта паяжина 
погалва есенните цветове, 
денят подобно златен път ще мина 
над часовете – обли върхове. 
 
Ухае ми на топъл хляб домашен, 
на грозде, сирене и бистър мед, 
ухае на родина, Отче наши, 
с любов я вдишвам и вървя напред. 
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ПУСНИ МЕ ДА ЛЕТЯ 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА  
ЦАНЕВА 

 

АКО ТРЯБВА 
 

Ако трябва нещо да оставя  
в този свят, от други сътворен – 
нека да се раждам всеки ден, 
за да мога с вик новороден 
да събуждам мъртвите край мен.  
 

Ако искам нещо да оставя 
в този свят, за мене сътворен – 
нека да е труден моят ден, 
днес забързан, утре – устремен, 
но да вярват хората във мен. 
 

За да мога нещо да оставя 
в този свят, за другите след мен – 
ще ми трябва само слънчев ден, 
с небосвод от бури пощаден. 
 

ЕСЕН В СТЪКЛАТА 
 

В прозореца ми сенките надничат 
на тротоарните дървета 
и с клоните си – пръсти устремени 
разсичат челото ми. Спрете! 
В прозореца ми есенният вятър 
догонва птичите криле. 
Отварям го. Като из кратер 
протягам две ръце. 
И стоплям с шепите си отмалели 
премръзналото птичешко сърце. 
А вятърът се блъска пак в стъклата 
и направлява есента на шир и длъж. 
И клоните в прозореца ми тракат 
и мракът се сгъстява отведнъж, 
а в тъмнината тръгват към земята 
отронените капки дъжд. 
 

СЪН 
 

Събуждам се в два. 
Небето чернее. 
Над него – грее  

луна. 
Сънят бяга, след звездите вървя. 
Нощни друмища  
пред мен се разстилат. 
Върху сънища  
бели летя. 
Мечтите следя. 
Протягам ръце... ще ги уловя... 
 

Светло небе цветна дъга. 
Свърши сънят. Започва деня. 
 

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? 
 

ПУСНИ МЕ ДА ЛЕТЯ… 
 

Много трудно вървя през пространството-
време. 
Все се спъвам, и падам, и ставам. 
Губя представа – къде съм. 
Изоставам. 
 

Изпреварват ме хора, коли,  
костенурки и охлюви, 
с изранени нозе тичам по пътя – напред. 
И протягам ръце, и крещя срещу вятъра, 
и стихията грозна нежно зова: 
 

„Намери ме, прегърни ме, издигни ме, 
понеси ме над калната мръсна земя, 
превърни ме в мушица 
и далеч от всичко ме пусни да летя!” 
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ЕСЕН В ПАРКА 
 

НИНА ТОНЧЕВА 
 

ЕСЕНЕН ДЕН  
 
Прекрасен, чуден, омайващ  
ноемврийски ден!  
Небето синьо, светлосиньо.  
Високо кръстчета рисуват  
птиците прелитащи.  
Накичени дърветата  
с отблясъци от нежни  
слънчеви лъчи.  
Ветрецът ласкаво игрив  
ухажва стройните липи;  
трептят, танцуват в ритъм бърз  
златистожълтите листа.  
Вълшебна есен, красота!  
 

В ПАРКА 
 
Във тиха паркова алея 
разхожда се жена сама. 
Душата й тревожи се, копнее, 
но благодарна е на есента. 
Природата изпраща щедро 
със полъх и със шепот 
есенна любов. 
Душата възхитена стихва, 
с поклон приема 
този благослов. 
А любовта познава тя, 
човешката душа, дори 
сама да е във есента! 
 

ТОВА СЪМ АЗ 
 

ПАВЛИНА ПЕТКОВА 
 

ПРОМЕНЛИВА И ШЕМЕТНА 
 

Променлива  
и шеметна,  
непредсказуема.  
Обичам ли —  
стихия съм  
и бразда в чернозема.  
Но чувствата  
лъжа ли изрекат,  
ръцете нека  
ръждата да обхване  
от ласката измамна!  
Такава съм –  
за обич съм родена. 
 

ПАЯЖИНА ОТ ЛЪЧИ 
 

От лъчите на слънцето  
изплетох паяжина.  
Сега ловя  
неизплакани сълзи,  
удари на влюбено сърце,  
полъха на самотни дни,  
на откраднати прегръдки,  
на несбъднати мечти,  
на препънати въздишки,  
на усмихнати очи,  
на порои, на вълни...  
Изплетох паяжина от лъчи  
и сам денят ми се заплете 
 

СЕСТРА НА СЛЪНЦЕТО СЪМ  
 

В нощите  
сребролунни  
пътека чертая  
към Безкрая  
и със звезди я  
покривам.  
Тъгата да изтрия  
от душата,  
макар че  
вън е есен 
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и зима наближава…  
Макар че  
слана  
цветята попарва...  
Цвят-мечта  
за тебе запазвам.  
Нека стихии  
лудуват на шир.  
В сърцето си  
топлина приютявам –  
да топли идните ни дни.  
Тих благослов  
вятърът довява. 
 

***  
От мастилницата на живота  
с писеца Време пиша.  
Съдба съм.  
Надежда и  
желание.  
Стих съм!  
И мечта!  
Струна в ръцете  
на съдбата.  
Напиши ми писмо – 
нека бъда твоето сбъдване  
от олтара небесен.  
Утеха за дните ти!  
В самотата –приятел.  
С паяжина от сребърни нишки  
ще сплитам въздишки… 
Намери ме! 
 

ЧАКАЙ МЕ! 
 

На следващата гара,  
когато на последния влак се кача,  
събрала под слънцето  
огромния товар на тъгата,  
чакай ме!  
Вятърът настройва акорди,  
за да изпрати последния спомен.  
Тишината е многотонна тежест.  
Последно сбогуване,  
сърдечна меланхолия виси между нас.  
Смехът в зениците се смалява.  
Натрупаните болки превиват гръб  
и стъпка след стъпка следват залеза.  
Чакай ме!  

Преди хоризонтът кървав да стане  
последна прошка за себе си да измолим.  
Ще дойда!  
И като утринно цвете  
в стих ще се разтворя. 
 

***  
Хайде, настигни ме!  
От ветровете ласо изплети  
и ме хвани!  
Пространството е моят дом и път.  
Тичай, за да напиша с перо от гълъб  
стих за тебе, моя любов! 

 

НАПИШИ МИ ПИСМО 
 

Старомодно, ще кажеш, и ретро.  
В друго време живеем —  
с интернет, sms, е-поща.  
Напиши ми писмо  
с адрес и подател.  
Нека усетя дъха на мастило,  
а в ръката ми  
листът да запее.  
Думите да танцуват —  
чувствата между теб и мен.  
Хербарий —  
изсъхнало цвете  
в знак на обич  
прибави.  
Изпрати го по вятъра  
с есенните листа.  
При мен ще долети.  
Напиши ми писмо... 
 
***  
Градина в люляков цвят.  
Венчелистчета  
между мене и тебе.  
Облаци в небето се гонят  
след априлски дъжд  
между мене и тебе.  
Врабци кълват по капандурата  
премълчани слова и сълзи  
между мене и тебе.  
Смалява се денят.  
Нощ подрежда звездите.  
Между мене и тебе  
стръкче цвете. 
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СЛЪНЧЕВИ КАМБАНИ 
 
* 

Ту 
меко 

времето, 
ту кишаво. 

Идва пролетта. 
 
* 

На 
клона 

мартеница. 
Поверие, 

вяра за здраве. 
 
* 

Цвят 
до цвят 

пролетта 
шари света. 

Слънчеви мисли. 
 
* 

От 
игри 

детството 
изваяно. 

Мечти-хвърчила. 
 
* 

Пляс. 
Море. 

Гларуси 
и по плажа 

голи гърбове. 
 
* 

Пак 
тук си – 

с луната. 
Нощният бриз 

е с лък на стрелец. 
 

* 
И 

губи 
тишината. 

Зноен рефрен 
пише лятото 

 
* 

Но 
като 

музика 
се лее звън. 

Стадото пасе. 
 
* 

Кос 
на клон 

кълве плод. 
Златна есен. 
Кехлибарена. 

 
* 

Есен. 
Устни 

момински 
с вкус на шира – 
като гроздове. 

 
* 

Студ 
и лед 

ще сковат 
земя, небе. 

В браздите – семе. 
 
* 

Пес. 
Зима. 

Колиба. 
Сняг засипва 
нечии стъпки. 

 
* 

Дух. 
Светъл 

в свята нощ. 
Ярко греят 

коледни звезди. 
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* 
Тъй 
ухае 

на люляк 
в косите ти. 

Пролетно ми е. 
 
* 

Щом 
с ръка 

докосна 
лицето ти – 

славей запява. 
 
* 

Пътувам към теб. 
Огнен дъжд съм. 

Пространства 
за мен. 

Ти. 
 
* 

Мрак. 
Хващам 
корени. 

Катеря се. 
Мрежа от лъчи. 

 
* 

Ах, 
звучи 

някъде 
Равел или 

е бурен вятър. 
 
* 
И 

ще си 
тръгнем 

все същите – 
скитащи щурци. 

 
* 

Ще 
свети 

пътят ти, 
от времето 

разстлана дъга. 

* 
Я. 

Ято. 
Сенките 

се гонят към 
здрач и тишина. 

 
* 

Как 
ще се 

събудя, 
сърцето ми 

препуска в галоп. 
 
* 

Ще 
плаче 
земята 

неистово 
скитаща в здрача. 

 
* 

От болка и гняв 
се превива 

безумно 
време. 

Ах. 
 
* 
И 

дано 
намери 

себе си сред 
небесната вис. 

 
* 

Да 
бъда 

клоун аз – 
омръзна ми. 

Животът е цирк. 
Как 

страдаш 
тайно ти, 

усмихвайки 
се на съдбата. 
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АКАПЕЛНО 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

АКАПЕЛНО ЗА РЕКА 
/ сонет / 
 
Откак 
се помни планината 
и мури 
в дебрите си вие – 
снага - красавица 
реката 
из пазвите и 
дивно вие! 
 
Върби 
си вейчици подвили 
в кристалните води 
надничат... 
Тревички бреговете кичат - 
цветчета 
нежно – пъстрокрили! 
 
По бродчета поспри се плитки, 
заслушан в музика пенлива! 
Реди, шепти реката тиха 
 
слова за четници и битки... 
Таз красота в душа прелива, 
на тръпки във отрада лиха. 
 

НЕПИСАН ЗАКОН 
/ сонет / 
 
С упорство 
дръзнал на аскет, 
в гори високи где въздиша - 
аз в рамка 
на звънлив сонет, 
житейски стих поредно пиша. 
Сред хората 
витае той – 
на равно и по стръмнините... 
Пленява любовта очите –  

омаята 
на див шибой! 
Ваятелка на 
чудеса, 
нас хората ощастливява... 
Мечтите рее 
в небеса – 
сърцата с детска глъч ни сгрява! 
 
„Любов, 
любов ще ни спаси,“ 
неписан наш закон гласи ! 
 

ЕСЕНТА... 
 
Пак липите ронят листи, 
балерини се въртят... 
Златожълти и сребристи 
по земята да заспят. 
Как април в зелено клони 
бе липите украсил – 
с майски вятър те поклони 
пращаха ни с жеста мил. 
Юни ги във цвят окичи 
с дъхав, поен аромат... 
В сянката им всеки тича, 
с близостта им пребогат! 
Влюбени се там прегръщат, 
под липите си шептят... 
В утрините чак се връщат 
със мечтите да заспят. 
 
Есента с бои се връща 
дървеса да оцвети. 
С учениците прегръща 
пак просветни висоти! 
 

ИМПРЕСИВНО ... 

 
Ето я и есента надникна 
в дядовата примамлива къща... 
Орехът за поздрав се провикна, 
че при нас навреме пак се връща. 
 
Дядо и се радва от обора, 
как я чака от горещо лято... 
Че донася тя за всички хора 
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плодовете, рожби на земята! 
 
Майка ми приседнала на прага, 
все намира нещо да зашие. 
Котката насреща в дрямка блага, 
кротичко опашката си вие. 
 
Баба пък си търси очилата: 
„там на масата ги снощи сложи”? 
Стягат я и болките в краката – 
„толкова ли грешница съм Боже”? 
 
Тати е далече гурбетчия, 
с празника „Димитровден” се връща. 
Здравеняк, той камък ще превие, 
но пък всички в къщи ни прегръща! 
 
Лично аз, на сливата възкачен, 
отвисоко на Света се радвам ... 
С детските очи навред вторачен, 
есенната красота прокрадвам! 
 

ЗА ЧАРОВНИЦАТА  СТРАНДЖА  
 
Човече странник в нашата страна, 
омаян дръзнал поглед да извръщаш – 
поемай курс към Странджа планина, 
та прелести с очите да прегръщаш! 
Навярно затова е поделена – 
на две държави бисер с благослов! 
С поляните, гори, вода студена 
и птиците гнездещи тук с любов! 
Посреща госта с диплени поли 
и с китка зеленика го закича... 
С потоци сладко тя му ромоли, 
та удивен да слуша и наднича! 
Във дебрите си хладни крие дар - 
по кичести поляни тя го вика... 
Разкрива му елена Хлопатар – 
Орфеевия зов към Евридика! 
Хайдути тук са бродили безброй – 
Илинденското знаме тук се вяло... 
Тя помни още в кървавия бой – 
победно свободата как изгряла! 
И нищо, че Индже го няма днес – 
за него пее песен планината... 
Послушай как повтаря я с унес 
и свежда клони за поклон гората! 

Опиянен набрал височина, 
Велека долу с шепот ще те мами... 
Тя луда е омайница сама – 
магия е открай за любовта ни! 
Заслуша тук легенди чудновати, 
от времена на кърви и покой... 
А всичко, що във Странджа „си изпати” -        
в сърцето бисер си остана твой! 
 

СИНЬО ЛЪЧЕЗАРИЕ 
 
Здравей отново синьо лъчезарие – 
очите ми пленява твойта шир... 
Прозорец чист, вратата на България - 
в далечината с кораб богатир! 
Очаквано, мечтано земно щастие – 
мил пристан за приятели далечни. 
Сънуван отдих с трепетно участие – 
от пясък с раковини песни вечни! 
С чадърите пъстрееш отдалече, 
пак гонят се вълна подир вълна. 
Ти синьо лято в щедрост ме облече, 
тук хората в любов да закълна! 
Да слушам вечер трепетно прибоя 
и на Луната поздрава мечтан. 
Ти синьо лято - ти магийо моя, 
в сърцето си мечта и сънен блян! 
Когато за прощално те погледна 
и в синята безбрежност потопя, 
кълна се – обещавам си поредно, 
лазурния ти бряг да навестя! 
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БЕЗКРАЯТ 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

КЛИМАТИ 
 
Искрена есен с менци бакърени 
плиска сълзите медено-кървави 
по обрани полета кахърени 
на петлите с гласа утринно-първи. 
 
Само дърветата могат напролет 
да разцъфнат отново и се родят. 
В лято човек е единствено в полет. 
В зима крилете му ще се вледенят. 
 
А по хлъзгаво-ледени пътища 
зимата бавно със сняг ни покрива. 
Няма надежда скоро за връщане. 
Що неродено е, то не загива. 
 
Но по ледено-хлъзгави пътища 
бавно зимата със сняг ни затрупва. 
Скоро надежда няма за връщане. 
Само със смърт се живота изкупва. 
 
Пак по пътища хлъзгаво-ледени 
бавно със сняг ни засипва зимата. 
Менци подрънкват, кърваво-медени. 
Няма връзка животът със климата! 
 

ЗЕЛЕНИТЕ ПОЛЯ  

НА РОДНИЯ БЕЗКРАЙ  
 
Те нямат начало и край. 
И вечни са в този безкрай. 
Живи от корен до върха, 
гдето и птиченце пърха. 
 
А пък тревата пробива 
гнило листо на коприва. 
И над света се провиква 
семка, кълнила, от тиква. 
 

Троскот лази по земята, 
плъзнал се към красотата. 
От слънчогледова пита 
слънце към Бога излита. 
 
Жълт синап молитва пее. 
С поглед за света копнее. 
Тича в бързея водата 
с песен звънка към реката. 
 
Мъничка мушичка бръмка, 
сгушена под синя трънка. 
Над зелените поляни 
свири щурчо отзарана. 
 
Медена пчела тогава 
в семка цвета пресъздава. 
Става прекрасно от нищо. 
Нежно, омайно и чисто. 
 
Всичко е така красиво! 
Родно, безгранично, живо. 
Тук, в безкрая на полята, 
вечна, свята е душата. 
 
Но човекът се явява. 
Край безкраят вечен става. 
Че крадецът и подлецът 
тук на всичко са венецът. 
 
Пък поляните зелени 
в кръв са вече оцветени. 
Китната, добра родина 
много скоро се спомина. 
 
А отечеството мило 
чуждо гражданство добило. 
Някаква държава крета 
на абсурда под секрета. 
 
Толкоз робства преживели, 
как след туй ще бъдем цели? 
Че на свободата роби 
в този цирк сме, безподобен. 
 
Българското звънко слово 
днес не е парче олово, 
дето врагове сразява, 
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знаме шипченско развява. 
Свива се във тишината. 
Гробищно мълчи устата. 
Слово агарянско, ромско, 
днес вещае му погрома. 
 
А зелените поляни 
в тръни чезнат… Неорани… 
Черни гарвани чертаят 
на Безкрая светъл…края… 
 

В КРАТЕРА НА СТАРОСТТА 
 
Жълт листец се от дървото 
есенно, пред мен, отрони. 
Сълза капна от окото. 
Мъката далеч прогони. 
 
Но остана във душата 
този лист – в сърцето спомен. 
Белег черен от тъгата. 
Кратер в старостта. Огромен. 
 

ПОЕТ 
 
От сън до сън, в безсъние люто 
живее, уж буден, ала насън. 
И името му не е прочуто. 
Божествен, от него, чува се звън. 
 
Но само понякога любовта 
край него бързо като премине, 
изчезва от погледа му скръбта, 
зове се поет с истинско име. 
 

СЛЕПИЯТ ХУДОЖНИК 
 
Рисуваше художникът незрящ 
от виждащия по-добри картини. 
От този свят, сънуващ или спящ, 
напред бе той със светлинни години. 
 
Макар, че нищо тук не виждаше, 
бе вперил погледа си надалече. 
С ръце невидимо съзиждаше. 
От Господ за художник бе наречен. 

САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ 
 

МАЙМУНАРНИК  
 

МАЯ ЦЕКОВА 
 

РАЗМИСЪЛ В ПОЛУНОЩ 

В КУЧЕШКАТА КОЛИБКА 
 
В малката си колибка чуди се Шаро, 
припомняйки си времето старо: 
затова ли изтърбушихме свинарника, 
да заседнем в маймунарника. 
 

ОТВОД 
 
Не ставам бе, хора за крал - 
малко съм крал... 
 

ДЯДО В ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЕК 
 
Няма вече вадене на ряпа, 
цял ден дядо във таблета зяпа, 
после Дядо белобради 
любовна стихосбирка взе да вади.. 
 

ДРАСКАНИЦА ПО СТЕНАТА 

НА ОБЩИНАТА 
 
Имало едно време 
кой да те приеме. 
 

РЕВОЛЮЦИОНЕР ДНЕС 
 
Подкрепи и мен ръката 
да си напълня торбата. 
 

ИНТЕРВЮ С МАРИОНЕТКА 
 
Попитах аз една марионетка: 
„Как стоят при теб нещата?“ 
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„Идеално – тя ми отговори.- 
Вече съм в Играта!“ 
 

ДЕТЕ ГОЛЕМЕШЧЕ - 

ВУНДЕРКИНДЧЕ 
 
Още пеленаче 
за депутатско място плаче. 
 

ТЪНЪК НАМЕК 
 
Тънки сметки всеки прави, 
тънки сметки кой от кой. 
В тънки сметки са и нашите нрави. 
Скоро ще видим дебелия край. 
 

СРЕЩА СЪС ЗАПЕТАЙКА 
 
Хвали ми се малка Запетайка, 
поставена на длъжността височка: 
"Смей се, че съм малка Запетайка, 
но на всички слагам Голямата точка!" 
 

ПОУКА ОТ СТАРО-ПАТИЛО 
 
Учи баба свойто внуче 
на най-добрите идеали: 
Не си ли днес ти наше куче – 
кучета те яли... 
 

ЗА ПОЛЗАТА ОТ ПИСАНЕТО 
 
Все си пиша нови смешки, 
все си нося стари дрешки. 
 

КОМЕНТАР КЪМ ХИМНА 
 
Както в химна наш се пее – знам,  
като в Рай селцата греят: 
гледам ясно тук и там 
все самотни Ева и Адам.. 
 
Подбор на текстовете: Борис Цветанов 
 

ПОЕТИЧЕН ЗОДИАК 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 
Зодия Водолей  
са хората, родени между дати  

20 януари и 18 февруари 
 
Както лее се водата, 
тъй Духът ти полетява. 
Символ си на свободата.  
Тъй сърцата ти пленяваш. 
 
Зодия Риби 

са хората, родени между дати  

19 февруари и 20 март 
 
Всичко знаеш и разбираш. 
Но в страдание изгаряш. 
Сам дори не подозираш,  
че със Бога разговаряш.. 
 
Зодия Овен 

са хората, родени между дати  

21 март и 20 Април 
 

На Овена от рогата 
се търкулна на земята. 
В пръст изтече светлината. 
но изгря – роса в тревата. 
 
Зодия Телец 

са хората, родени между дати  

21 април и 20 май 
 
Той с рога дарен е също. 
Но с рогата на Телеца. 
Силно люби и прегръща. 
На живота е венеца. 
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Зодия Близнаци  
са хората, родени между дати  

21 май и 20 юни 
 
Днес едни са, утре други. 
Вечно си менят лицата. 
Техните добри заслуги -  
че приличат на децата. 
 
Зодия Рак  

са хората, родени между дати  

21 юни и 21 юли 
 
Вътрешно вълшебство чудно. 
Външна красота омайна. 
Че в семейство не е трудно  
с тях да бъдеш, нито тайна. 
 
Зодия Лъв 

са хората, родени между дати  

22 юли и 22 август 
 
С лъвски лапи, с чест и гордост 
ти оставаш на земята. 
И ги отстояваш с твърдост,  
за мнозина непозната. 
 
Зодия Дева 

са хората, родени между дати  

23 август и 22 септември 
 
С чиста мисъл, с благи чувства. 
И за всичко подредена. 
Всичко в нея е изкуство.  
Винаги е тя на сцена. 
 
Зодия Везни:  

са хората, родени между дати  

23 септември и 22 октомври 
 
Със любов дарена Свише, 
тя везната подравнява. 
За любов чете и пише.  
Щом е нужно – и дарява. 

Зодия Скорпион  
са хорат,а родени между дати  

23 октомври и 21 ноември 
 
Цел пред тебе е такава - 
във борбата да изгаряш. 
Ти човека наблюдаваш.  
Но през себе го повтаряш. 
 
Зодия Стрелец 

са хората, родени между дати  

22 ноември и 21 декември 
 
Щастие, късмет и мъдрост 
със стрелите ти политат. 
През живота ти със дързост  
преминаваш и отлиташ. 
 
Зодия Козирог:  

са хората, родени между дати  

22 декември и 19 януари 
 
Твоите рога са кози. 
Но живот по тях се стича. 
А делата сериозни  
ти почиташ и обичаш. 
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ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

ЮНИ ПРЕЗ НОЕМВРИ 
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

ПЪТЕКИ В БАЛКАНА 
(ХАЙБУН) 

 
Когато си в Балкана, по която и пъ-

тека да тръгнеш, все ще те отведе 
някъде, до някое дивно място – я в ня-
коя махала, я до някоя чешма или 
параклис. И във всеки един от случаите 
ще се насладиш на своето „откритие“ и 
ще се поздравиш за своя избор. Стига да 
не бързаш, разбира се, за някъде. Защо-
то когато човек бърза, му се струва, че 
може да се е „изгубил“, тръгвайки по 
„неправилната“ пътека или пък, че в 
лутане си е изгубил времето „напраз-
но“. Ала закъде може да бърза човек тук, 
в Балкана? И каква спешна работа може 
да има? Тук е толково красиво, спокой-
но и тихо, че забравяш и за работа, и за 
всичко друго. По-близо си до Бог.  

 
неведоми пътеки 
водят към целта 
щом Бог е в нас       
 
„Моята“ пътека тръгва от едно равно 

място, от една полянка, цялата покрита 
с пъстри цветя и треви – сини метличи-
ни, жълт кантарион, бял равнец, алени 
макове, глухарче, розововиолетов слез, 
цикория, детелина... А как ухае на ма-

щерка и риган! Дори и магарешкият 
бодил е разтворил красивите си цветове, 
по които жужат неуморни пчели и съ-
бират прашец.  

Та той е благодатна билка! Сигурно 
не е случаен фактът, че Енциклопедия 
Британика го е взела за своя емблема, 
така както френската Енциклопедия 
Ларус – глухарчето. Едната показва как 
от нея можеш да събираш знания, а 
другата – как знанието се „разсява“ като 
пухкавите семенца на глухарчето, носе-
ни от вятъра.  
 

знанието сея 
при всеки полъх – 
аз съм Ларус 
 
Да не пренебрегваме скромната, но 

лековита лайка. Пръснала се е навред и 
радва очите с грейналите си като безб-
рой малки слънчица цветчета. Няма ги 
само някогашните събирачи – децата, 
приклекнали в тревата да берат с чев-
ръсти пръсти цвета ѝ. Някои от тях, 
въоръжени с дървен гребен, загребват 
от корен уханния цвят и пълнят с него 
малките си кошнички. Учат се на труд в 
досег с природата. Пък и защо да не 
зарадват стария билкар със своята по-
мощ?! 

 
берачи на билки 
търсачи на късмет – 
безгрижно детство  
  
Пътеката ми почти се губи в буйната 

тревиста растителност, която ми стига 
до над коляното. Но ето, че прекосява 
поляната и тръгва полека нагоре по 
склона. Първо върви покрай сухо дере, в 
което се виждат само белите камъни, 
които е влачил пороят, после навлиза в 
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боровата горичка. Тя е още млада. Не е 
чак толкова отдавна времето, когато 
бригадири залесяваха тези оголени 
склонове на планината. Наоколо се носи 
младежкият им смях – топъл, закачлив, 
звънлив. Или може би това е вятърът, 
който разклаща върховете на боровете. 
Мирише на смола.   

 
планински бор –   
хубост, спираща дъха 
мирис на смола  
 
Възхищавам се не само на красотата, 

но и на гордата осанка на това вечно 
зелено дърво:   

 
безсилни бури – 
бор не се огъва 
винаги остава прав    
  
Пътечката се стеснява и се изкачва, 

изкачва... Ето я и първата махала, по-
точно махаличка – от две-три къщи 
само. Привели са се, сгушени в капина-
ка, та не можеш да различиш добре 
къщичките от стопанските сгради. Пок-
ривите са от каменни плочи, обрасли с 
мъх. До каменния дувар – туфи от здра-
вец. Изглежда някога тук е кипял живот, 
но сега е тихо и някак пусто. Няма и 
следа от човешки крак. Невъзможно е да 
научиш дори името на това място, за-
щото няма табела. Няма улица – само 
пътеката, камо ли площад с поща, кмет-
ство или школо. И църква няма. Няма и 
хора! Така е вече в тези малки махали, 
пръснати из Балкана.  

Тук навярно е живяло едно семейст-
во. После то се е увеличило и младите са 
се отделили под свой покрив. Така къ-
щите са станали от една – две или три. 
По-късно се е обособила махала, а от 

„долната“ махала се е отделила „горна-
та“. И ето ти някое Долно Гърневци и 
Горно Гърневци. Много от имената на 
махалите са показателни за родовата 
принадлежност на обитателите им – 
Тодювци, Райковци, Бейковци, Яковци, 
Вълчовци и т.н. Не са едно и две.  

Но къде ни води пътечката? Тя про-
дължава да се изкачва. Катери се нагоре  
– много е упорита. Ето, че стига до едно 
равно място, откъдето се открива чудна 
гледка. Тук можем да си починем след 
изкачването и да се полюбуваме на див-
ната красота на природата. 
Въодушевена от тази красота и изпъл-
нена с патриотични чувства, си 
спомням изведнъж прочутия стих на 
Христо Ботев: 

 
... гора зашуми, вятър повее, 
Балканът пее хайдушка песен. 
 
Ноември 2021, Велико Търново 
 

ЗДРАЧАВАНЕ  
(ХАЙБУН)  

 
по здрач 
ведно с лист от календара 
отлита денят 
 
Топла юнска привечер. Слънцето 

клонѝ на залез и сенките на тополите 
край пътя стават още по-дълги и по-
тънки. Източили са се сякаш искат да 
достигнат хълмовете на запад, зад които 
всяка вечер слънцето отива да си легне 
за през нощта. Любопитни са да над-
никнат поне веднъж в неговите покои. 
Сигурно там е топло и уютно – при 
слънцето винаги е светло и топло... Но 
не могат. Не им стигат силите и ще 
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трябва да почакат до сутринта, когато 
отпочинало и жизнерадостно то ще ги 
огрее от изток, прегръщайки ги с неж-
ните си утринни лъчи. 

Заедно с мрака, като воал, над полето 
се спуска тишина. Всичко живо е при-
тихнало. Птиците са се прибрали в 
гнездата си. Те трябва да си починат – 
нали първи ще се събудят и възвестят 
настъпването на новия ден, през който 
неуморно ще хвърчат и ще пеят, а за 
тази работа са нужни сили. Прибрали 
са се в убежищата си зайците, лалугери-
те и другите полски гризачи. 
Срамежливият таралеж се е свил на 
кълбо и е прибрал иначе настръхналите 
си бодли – не се готви за битка я, а за 
сън.  

Само лекият ветрец все още не се е 
успокоил. Притичва из полето и разлю-
лява класовете на ръжта, нежно гали 
алените макове по синурите и разнася 
упойващия аромат на билки и полски 
цветя. Нали току-речи след ден-два е 
Еньовден! 

И сред тази тишина едни светулките 
с техните коремчета-фенерчета му пра-
вят компания и осветяват пътя му в 
припадналия мрак.  

 
юнска нощ 
полето вече спи 
ароматна тишина 
 
Ноември 2021, Велико Търново 
 
 

ДЕТСТВО 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

МИСЪЛ ЗА ДЕТСВОТО 
 

Изгради мост от светлина  
между себе си и другите до тебе 

*** 
Единственото добро е познанието, 
а единствено зло – невежеството 
 

 Сократ 
 

Мъдростта не ни се дава,  
а трябва да я открием аз себе си, 
след като изминем онзи път, който нито 
някой може да извърви вместо нас, нито да 
ни спести. 
 

 Марсел Пруст 
 

Когато си спомням за моето детство, 
като че ли ме обзема едно странно чувс-
тво на радост и тъга.  

Радост за преживените щастливи ми-
гове на прохождането в света, на 
проникване в себе си и близостта с дру-
гите, магията на споделянето, обичта, 
вълшебството на видимото и невидимо-
то, и откривателството. Казват ти да не 
пипаш горещата печка, но пак посягаш, 
докато сам не се опариш. Опитът и поз-
нанието те водят по пътя на 
помъдряването.  

Много е важно да запазиш детската 
си чувствителност, любознателност, да 
се стремиш да научиш повече неща за 
себе си и за другите, да опознаеш света, 
да видиш неговите добри и не дотам 
добри страни. А това предполага да 
можеш да различаваш доброто от злото, 
да отстояваш позитивни нравствени 
ценности и да имаш желание и воля да 
действаш за да реализираш мечтите си, 
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да спазваш вселенския закон- най-
напред да дадеш, а след това да вземеш. 

Всеки ден, час, миг разбираш нещо 
ново, мъчиш се да проникнеш в смисъ-
ла му и то става все едно е твое и ти 
помага по пътя по който вървиш до 
някой връх. След това почваш да сли-
заш, но познанието, споделеното, това 
което си дал и взел е в теб и ти е полез-
но. 

Дълбоко в мен, трепти желанието да 
се върна в детските си дни, да помечтая 
пак, вперила поглед назад в годините, 
да се сбъднат и невъзможните неща. Те, 
детските мечти не винаги се сбъдват, но 
ни помагат да пораснем. Стръмните 
пътеки са по-добри от асфалтираните 
магистрали. 

Гложди ме и тъга.  
Чувството, породено от мисълта, че 

няма как да се намесиш в миналото. 
Станалото, станало.  

Щастливи мигове, съмнения, труд-
ности. Отдавна съм разбрала, че нищо 
от това, което е било няма и не може да 
се повтори. Няма връщане назад. А мо-
же би, според науката, за в бъдеще ще 
можеш да пътуваме и в миналото. 

Но сега имам съзнание за едно богат-
ство – придобити познания и опит, 
които са само мои, спечелени с много 
труд и желание да бъда себе си. 

 

РОДЕН ДОМ 
 

Човек пораства, дори и да не го иска – 
 

древна мисъл 
 

Припламва светлина –  
летя на крилете на птица 
към моето детство  
 

Моят роден дом – слънчево, светло, 
радостни звуци. Приплискващите въл-
нички на реката, вятърът, който 
почуква на прозореца и ме вика навън 
да играя, крякането на жабите, слънче-
вият лъч прескочил от клоните на 
черницата до лицето ми да ме погали. 
Казват ми „Добро утро“. И аз се усмих-
вам и ги поздравявам. Сякаш съм птица 
в майчино гнездо и всеки миг ще излетя 
към все още непознатия, но привличащ 
ме като магия свят. 

Израснах в подножието на Родопа 
планина, която обгражда като венчален 
пръстен моят град, с накацали като гъ-
лъби бели параклиси по скалите. Реката 
е на една ръка разстояние от дома ни и 
нейния ромон – нежен и понякога 
стряскащ,  ме приспива и буди. По цял 
ден, заедно, с другите деца, бяхме на 
реката. Имаше, точно срещу нашата 
къща, един голям бял камък, който бях-
ме кръстили „лъзганячката“ и се 
пързаляхме на него. Шумно, закачки, 
водоскоци, веселба. Обичах да седя на 
този заоблен, напечен от слънцето ка-
мък, краката ми де се плискат във водата 
и да разговарям с нея. Дали е запомнила 
моите думи и ще ги повтори ли, ако я 
запитам? Е, тя си тече тихо и спокойно, 
но казват, че има памет и те връща в 
спомените. А вечерникът? Той се раз-
хождаше рано сутрин и през нощите и 
ни разхлаждаше в горещото време. Той 
ми беше приятел. С него, разтворила 
широко прозорците, за да проникне във 
всички кътчета на детската ми душа, 
разговарях по детски. Гледах звездите, 
мечтаех си да се докосна до някоя от тях 
и тя да стане моя. Приказен принц и 
принцеса, стопляни от любовта си, сто-
яха на лунния сърп и се люлееха. А аз 
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мечтаех ли, мечтаех, а вятърът ме гале-
ше по косите, сякаш ме докосваше 
нежна майчина ласка. 

Всеки ден звъняха камбаните на 
всички църкви в града ни. Кога весело, 
кога тъжно, зависи какво искаха да ни 
кажат. Камбанен звън изпълваше с ра-
дост душата ми за големите 
християнски празници – Коледа, Ве-
ликден, Цветница. Разкази за чудесата 
сътворени от светците, поуките от Биб-
лията – за магията и силата на любовта, 
за вярата, за опората в семейството, вза-
имната подкрепа, споделянето и 
разбирателството между хората. 

Звънят на камбаните като любима 
песен  известяваше прииждащата вечер 
и като че ли привличаше хубавите съ-
нища да ме посетят. И досега звънят 
камбани в сърцето ми, когато си спом-
ням моето детство, моят роден дом. 

 

ДЕТСКИТЕ СПОМЕНИ 
 

Пътят пустееше. Нямаше почти ни-
кой по него. Чак до края на селото се 
нижеха стройни брези. И зелено, зелено. 
Листата бяха отрупали клоните на дър-
ветата и почти не пропускаха слънчеви 
лъчи. Само отблясъци. Хвърляха някак-
ва сянка – хем сянка, хем светлина. 

И аз вървях, погълната от мислите 
си. Отивах при моя приятелка от детс-
ките години. 

Тя живееше сама на село. Мъжът й 
отдавна си бе отишъл от този свят. Де-
цата й - двама сина и една дъщеря, се 
бяха разпилели на различни посоки. 
Единият намери своето място в столи-
цата, другият - в малко градче край 
морето, а дъщерята замина за Гърция да 
гледа стари хора. 

Да, дойдоха такива времена - дъще-
рята, вместо да е край остаряващата 
майка, на чужди хора трябва да слугу-
ва... Преди им казвахме гурбетчийски 
години, а сега - емигрантски. 

Така с мислите си пристигнах в на-
чалото на селото. 

Къщата беше току от първите. Бях 
идвала много пъти тук, знаех я. Малко, 
спретнато дворче, с лехичка от пъстри 
цветя - мушкато, циганчета и хризанте-
ми, но по-голямата част, засята със 
зеленчуци. В края на двора - кокошар-
ника. Имаше и доста дървета: един стар 
орех, две череши и много сливи. На 
пролет всичко побеляваше от сливов 
цвят и ставаше по детски закачливо. 

Кучето беше вързано, но като ме усе-
ти залая. Пристъпих по стълбите и 
звъннах. Почаках. Ще ми отвори ли 
някой? 

Отвътре се чуха стъпки и една 
стройна, слаба жена с посребрени коси 
се показа на вратата. 

- Госпожо, какво Ви води насам? Кого 
търсите? 

Аз се усмихнах, свалих шапката, 
слънчевите очила и чак тогава и на 
нейното лице светна усмивка. Позна ме! 
Прегърна ме през раменете. Ръцете й 
трепереха от вълнение и радост. 

В този миг двете се пренесохме в дет-
ството, където имаше много смях, 
веселие и топлина.  

Стана ни светло и радостно.  
И се усмихвахме дълго през сълзи на 

щастливите детски спомени. 
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КРАЕВЕДКАТА 
 

ПЛАНИМИР ПЕТРОВ 
 
Дошла в селото една засукана мада-

ма да проучи историята  на селището. 
Жените в кметството я огледали пре-
тенциозно и си казали наум: „Аха! От 
големия град, от голямото журналисти-
ческо „Добрутро” ще да е!... Такава жена 
и мъж-великан поваля в леглото, и къща 
на два ката подпалва!” А кметицата 
нямала време да се впечатли от шикоз-
ната й визия, защото се изправила пред 
трудния въпрос: къде да я настани? 
Нямало хотел в селото, добре познавала 
своите селски гласоподавателки – никоя 
нямало да приеме самотна, необвързана 
градска жена, защото всяка ревниво 
пазела целомъдрието на мъжа и дома 
си. 

И решила кметицата да изпрати 
Краеведката на най-сигурното и удобно 
място – къщата на бай Кольо Петела. 
Всички знаели, че той е най-големият 
занисия и мераклия на младите жени, 
но в къщи, пред  жена си, баба Мита, не 
смеел с весело око чужда жена да пог-
ледне. Защото, говорело се в селото, че 
заради такива „разголени”, улични пог-
леди, тя го налагала яко не само с 
точилката, но и с кобилицата. 

*** 
Посрещнали гостенката, както се по-

лага с голямо внимание. Бабата – с две 
ококорени заради хубостта й очи, дядо-
то, скришом, с половин око. А малките 
му мустачки настръхнали като на кота-
рак пред сватба на покрив. Седнали да 
вечерят. И понеже баба Мита от улич-
ната порта усетила, че  жената е 
отворена и приказлива като нея, веднага 

повела дълъг разговор за началото на 
нейното житие-битие: 

- Как се казваш? 
- Дойна. 
- На коя от бабите си кръстена? На 

мъжката или на женската? 
- На кравата! Защото след раждането 

ми и тя започнала повече мляко да дава. 
- На кравата ли!? Каква крава? Да бях 

умряла, нямаше да зная, че имало и 
такова кръщение… А баща ти… 

- Татко не бил съгласен, но мама като 
му се озъбила… млъкнал. Отстъпил. 

- Глей ти, каква съдба! – сетила се 
стопанката по някое време, след като 
най-после удостоила с поглед мълчали-
вия си съпруг на масата. – Че то и моя 
Кольо има нещо подобно и много инте-
ресно съвпадение преди раждането си… 

- Тъй ли? – усмихнала се гостенката с 
най-чаровната си усмивка, обърнала се 
към  стопанина, а той, като я погледнал 
пак през рамо, „на верев”, още по-ниско 
свел глава. –  Кажи, бабо, кажи, какво 
интересно… 

- Ами-и… когато майка му била 
трудна с него… предния ден връзвала 
доматите в градината на коловете. Кога-
то стигнала до най-високия, до най-
дебелия кол, тогава започнали и родил-
ните й мъки… Нали така, Кольо! 

- Не знам… не помня – отговорил 
машинално бай Кольо, зает със своите  
нахални „голи” мисли, относно  мла-
достта и красотата на  гостенката. 

- Че какво, какво общо има това… 
разсмяла се гостенката –  връзването на 
доматите с раждането? 

- Как какво? – прекъснала смеха й ба-
ба Мита. – Общото е… големия кол! 
Имало нещо съдбовно, че точно тогава 
той започнал да се ражда…  
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- Кой? Кола ли? – засякла я отново 
Дойна, която още не можела да осмисли 
ситуацията от спомена на баба Мита. 

- Ама ти май не ме слушаш! Не кола, 
а  ей тоя тапунгер започнал да се раж-
да… Затова  майка му го кръстила 
Кольо, на името на кола значи. 

Гостенката пак се засмяла, но бързо 
прибрала смеха си и казала: 

- Интересно семейно предание! Ама 
ти, бабо  Мито… да не ме занасяш? 

- Никаква занисия, дъще… Казвам ти 
самата истина, както съм я чула от май-
ка му, лека й пръст. А има и друго 
интересно съвпадение като доказателст-
во.  

- Какво… 
- Там, където в градината е бил побит 

високия и дебел кол за връзване на до-
матения стрък, точно там най-едри 
домати се раждат от оня рожден ден на 
моя човек, та до ден днешен… Нали, 
Кольо! 

- Така е! – потвърдил разсеяно стопа-
нинът, все още в плен на женската 
младост и красота на педя от него, която 
сякаш го хипнотизирала. И добавил 
машинално: - Това го знае цялото село…  

- Затова лятно време, -  продължила 
своя разказ домакинята, - когато  жените 
минават  по нашата улица и надничат 
пред мрежестата ограда, ми викат: „От-
късни ми, Мито, от доматите на 
Кольовия корен, от дебелия му кол, че 
мно-о-го са вкусни!” Затова казах одеве, 
дъще, че с моя Кольо имате долу-горе 
обща съдба за кръщенията си. 

След вечерята баба Мита куцук-
муцук се качила по дървените стълбите 
на втория етаж на къщата, за да покаже 
стаята на  гостенката. Приготвила й 

леглото с чистите чаршафи и там  дълго 
си говорили.  

*** 
В тази история липсват подробности 

за двете седмици, за да стигне тя по-
бързо до последния ден на раздялата. В 
историческата утрин, когато баба Мита 
и дълбоко замисленият й и кротък съп-
руг чакали Краеведката да слезе за 
отдавна приготвената закуска, стопан-
ката не издържала на чакането.  

Прегърбена, като се придържала с 
две ръце по  парапета на външната 
стълба, се качила на горния кат, лично 
да покани жената на масата. Нали си 
била в своята територия, влязла без да 
чука в гостната стая. И от пръв поглед се 
хванала за главата: „Леле, мале!” Разт-
реперила се, краката й омекнали, но  
онемяла и изплашена, заслизала шумно 
по стълбите, чак тогава се развикала: 

- Кольо-о-о!... Ела бързо!... Нещо е 
станало… жената горе… Кольо-о-о! 

- Какво жената! – посрещнал я бай 
Кольо,  както винаги тих, кротък и вглъ-
бен в мислите си. При други 
обстоятелства жена му веднага би забе-
лязала щръкналите му мустачки като 
наежен таралеж, но сега тя била заета с 
тревогата си: 

- Бързо… горе… Жената лежи гола… 
на отворен прозорец… Ами ако е умря-
ла!?... Ако някой през прозореца… 

- Спокойно, жено! – бавел се нарочно 
бай Кольо. – За какъв убиец бълнуваш? 
Нали тупурдията щеше да ни разбуди! 
Не си ли чувала, че модерните жени по 
градовете, така голи си спят?…  

А в това време  Краеведката, събуде-
на от гласовете им, щастлива и 
усмихната, с лека и грациозна  стъпка, 
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се появила  на горната площадка и дос-
та театрално попитала: 

- Какво става?... Вие… защо сте така… 
изплашени?... Успала съм се…  

Влезли в кухнята, стопанката, още 
трепереща и объркана, затоплила  мля-
кото за попарата и все така мълчалива, 
седнала на стола си. Умът й сякаш бло-
кирал, не знаела  какво да попита, как 
разговор да подхване. 

А  бай Кольо, все така мълчаливо 
загледан пред себе си, едва забележимо 
се подсмихвал под мустак и телепати-
чески „разговарял” с жена си: „Дърта 
лисица си!... От петдесет години ме деб-
неш да ме хванеш… Откажи се!... Да 
беше подушила онова шише с ракията 
под кревата… с краставичката вътре, с 
което черпим най-скъпите си гости… 
сигурно щеше да се сетиш и да вдигнеш 
на крак махалата!...” 

 

НОВИТЕ ИСТОРИИ  
НА ВАРТОЛОМЕЙ 
 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

ВАРТОЛОМЕЙ  И  ПЛАШИЛОТО 
 

Вартоломей не харесваше селското 
плашило. То стърчеше, килнато малко 
назад, и зорко пазеше една нива със 
слънчоглед. Имаше високо самочувст-
вие, горделиво беше, а и саможиво. 
Понякога Вартоломей му говореше, но 
плашилото се правеше, че спи дълбоко 
и не чува. Таласъмът почти престана да 
минава покрай него. 

Тая нощ беше лунна, ярка, лъчиста. 
Дядо Иван беше пуснал транзистора, 
останал му от едно друго време, та Вар-
толомей чу прогнозата - нямаше да 
вали, топла нощ, тревите щяха да растат 
като полудели. 

Кой знае защо, таласъмът реши да се 
отбие при плашилото. Нищо че беше 
високомерно, самотно му изглеждаше, 
пък и в такава нощ всекиму се искаше 
да си побъбри с някого. 

Нивата беше на края на селото, вляво 
от пътя, който под лунното сияние при-
личаше на струйка мляко. Вартоломей 
притупваше с космати лапи в праха и си 
тананикаше. Беше му леко на душата. 
Когато чу плача, се обърка, не разбра 
веднага откъде идваше. Някак приглу-
шен и задавен плач, който сякаш се 
процеждаше през пролуките на душата. 
Такъв плач не лекуваше. Жилавите 
стъбла на слънчогледите го посрещнаха 
с неприязън. Плачът ту затихваше, ту се 
възобновяваше като жаловито хлипане. 
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Вартоломей разбра, че плаче плаши-
лото. Когато поседна на влажната земя 
до него, слънчогледите разтревожено 
зашушукаха в тъмното. 

- И аз вчера си поплаках – прошепна 
таласъмът доверително. – Може да по-
могне... 

И добави сякаш на себе си: 
 - Понякога... 
Плашилото мълчеше, но пластмасо-

вата кофа, която му служеше за глава, се 
разклати, сигурно се съгласяваше с 
твърдението на Вартоломей. Някой 
беше сложил медицинска маска върху 
лицето на плашилото и таласъмът вни-
мателно я отлепи. Срещу него зейна 
огромна уста - цепнатина в пластмасо-
вата кофа. 

- Да поговорим - предложи Вартоло-
мей, притеснен, че плашилото може 
разсърди, дето му беше махнал маската. 
Но то стоеше, леко килнато назад, и 
вдишваше с пълни гърди нощната 
прохлада. 

- Точно за това се молех - каза с об-
лекчение. - Тази маска ме задушаваше, 
макар че навярно помага срещу замър-
сяването на въздуха. Все пак живея край 
пътя. 

Помълчаха малко, заслушани в сън-
ливия шепот на слънчогледите. После 
пак заговори плашилото и Вартоломей 
си помисли, че наистина му се е случило 
нещо тая нощ, толкова бъбриво с нико-
го не е било. 

- Казаха, че ще слизаш в долния свят, 
страхуват се старците, не искат да са 
сами. Само аз и ти им останахме. 

- Знам - въздъхна Вартоломей, - но 
ще вървя лек да търся за гората, братст-
вото да питам коя зла сила я е 
омагьосала така. Посред бял ден здрави, 

прави дървета току изчезват, дори пъ-
нове няма след тях. Ако си готов да се 
срещнеш с тъмната страна на живота, 
ще те взема за другар. 

Плашилото размаха ръце и се разсмя 
с пластмасовия си глас. Таласъмът се 
сети още нещо и настави: 

- Само ми кажи защо плачеше. 
В последвалото мълчание се чуваше  

дишането на слънчогледите. На Варто-
ломей това мълчание не му дотежа, 
разбираше го. 

- Знаеш ли, - започна някак плахо  
плашилото. - Цял живот стоя забит в  
нивата, пред очите ми тези палавници с 
жълтите глави все си кимат, шушукат, 
одумват ме. Опитвам се да гледам наго-
ре, кръстът ме боли от усилието да се 
приповдигна някак... 

Вартоломей отново се загледа в стой-
ката на плашилото. Да, беше отметнато 
назад, като че искаше да вдигне глава 
към небето. Сигурно за да следи с пог-
лед  слънцето, както правеха жълтите 
съцветия  от нивата. 

- Птиците бягат от мене, не щат да си 
говорим. А аз ги обичам. Защо едни се 
раждат птици, а други - плашила?  

И плашилото въздъхна, готово да 
заплаче отново. Вартоломей го прегър-
на. 

- Не тъгувай, аз нали съм тук, пък и 
скоро ще тръгнем за долния свят. Не е 
като да летим, но ще бъде приключе-
ние, обещавам. 

- Ще ми трябва друга дреха, тая мно-
го избеля и съвсем се окъса  - рече 
плашилото. После пошушна на ухото 
на таласъма:  

- Ще ми откраднеш ли една риза от 
дядо Иван? От тия, дето пази в кафявата 
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ракла. Ама много е стиснат тоя старец, 
да знаеш. 

Вартоломей кимна, засмя се и криви-
те му зъби проблеснаха на лунната 
светлина. Плашилото стоеше очаровано 
и си представяше как прогонва завина-
ги невидимите врагове на гората. Ризата 
на дядо Иван щеше да му е по мярка. А 
когато внучката на дядото дойдеше в 
селото, щяха да си направят едно селфи. 

 

ВЪЗЕЛА 
 
Когато се върна от долната земя, 

плашилото беше влюбено. Вартоломей 
се радваше на неговите словоизлияния( 
сега то непрекъснато говореше), изс-
лушваше и терзанията, и възторзите му. 
Една  дяволица го беше прегърнала и в 
изблик на обич беше откъснала част от 
яката на ризата му. А ризата беше на 
дядо Тодор. 

- Няма да му я връщам! - заяви пла-
шилото и несръчно поглади яката с 
въображаемите си пръсти. Вартоломей 
не искаше да обижда верния си прия-
тел, но като го слушаше какви ги 
говори, взе да се притеснява. 

- Дяволската ти любима остана в 
другия свят, не можа да те последва, 
защото баща й я затвори в мазето на 
щастието. Тя вече те е забравила, погна-
ла е  други приключения и други 
любови. 

Плашилото гледаше тъжно-тъжно и 
всеки път казваше: 

- Пак ще слезем в долния свят, ще го 
кръстосаме надлъж и нашир и ще я 
намерим. Не мога да живея без нея. 

И винаги докосваше скъсаната си 
яка. Дядо Тодор така и не разбра, че е 
останал без риза, отдавна нямаше закъ-

де да се стяга, черният му вълнен кос-
тюм беше целият изяден от молци. 

Днес Вартоломей пак слушаше раз-
каза на плашилото. За кой ли път то 
мислено стоеше до своята дяволица и 
влюбено я прегръщаше. И за кой ли път 
мечтаеше да слезе в мазето на щастието, 
за да я намери. 

Бяха сред слънчогледите, плашилото 
стоеше пак килнато на една страна, а 
Вартоломей - седнал на земята. И точно 
когато таласъмът казваше, че може да 
настине в тая влага, приятелят му раз-
маха двете си пръчки, които му служеха 
за нещо като ръце, а новата му ламари-
нена глава издрънча. 

- Някой идва през нивата, долавям 
стъпките му. 

Вартоломей се ослуша. 
- Какви способности си развил на-

последък! Аз нищо не чувам. 
- След малко, след малко - рече пла-

шилото и се обърна с лице към гората. 
Слънчогледите шушнеха, предаваха си 
един на друг важно съобщение. И тала-
съмът наистина чу глас, груб, дрезгав: 

- Върви, върви, сега ще видиш ти.. 
Едър мъж с обръсната глава, облечен 

в ония дрехи, на които им викаха "за-
щитно облекло", с пушка в ръце, беше 
подкарал пред себе си мърляво босо 
момче. Вартоломей го знаеше, живееше 
в ромската махала с баба си. Беше го 
виждал да обикаля и да събира желязо. 

Претърсваше старите къщи, но вед-
нъж открадна лопатата на дядо Тодор, 
та таласъмът го догони, поговори си с 
него и върна откраднатото. Сега цига-
нето се беше свило уплашено и 
подтичваше пред човека с пушката, 
който държеше здраво приклада, а с 
цевта разбутваше зелените стебла. Жъл-
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тите глави се разлюляваха, сякаш в не-
доумение, после отново обръщаха очи 
към слънцето. 

Мъжът беше червендалест, по лице-
то му струеше пот, но в очите му имаше 
задоволство от днешния улов. 

- Ще ми обира той капаните, ей сега 
ще те вържа аз тебе, да поседиш малко 
наказан, та да ти дойде умът в кратуна-
та. 

Вартоломей залегна сред слънчогле-
дите,  плашилото се килна още повече. 
Притаиха дъх. Ловецът и детето отми-
наха. Плашилото каза:  

- Ще го върже за дебелия орех в дво-
ра си и ще го държи с дни, познавам го 
аз Възела. 

Миналото лято ми взе главата и я 
рита чак до пътя. Бил се нервирал, така 
каза на дядо Тодор. 

- Трябва да направим нещо. Тръгва-
ме след тях, разбери се със 
слънчогледите. Ще останат за малко без 
пазач, но скоро ще мръкне. 

Един кос чу думите на таласъма и 
отиде да каже на събратята си. Мечтае-
ше да поведе армия срещу 
слънчогледите, беше много самонадея-
на птица. 

Таласъмът и плашилото вървяха към 
селото, без да говорят. Къщата на Възела 
се познаваше отдалече - схлупена, тясна, 
занемарена, покривът й течеше. Когато 
валеше по-силно, мъжът слагаше кофи 
и легени. Немарлив беше Възела към 
къщата си, но всичката си енергия на 
силен физически мъж влагаше в капани 
и примки - така ловуваше. Старците 
говореха, че знаел да връзва различни 
възли и никой след него не можел да ги 
развърже. 

Вартоломей и плашилото стигнаха 
селото, тихо влязоха в двора на Възела и 
се скриха зад една купчина смет. Ми-
ришеше лошо и таласъмът закри с лапа 
носа си. Гласът на мъжа стържеше някъ-
де под къщата, момчето неудържимо 
хлипаше. 

- В мазето са - каза плашилото.- Ако 
го върже там, едва ли ще сколасаме да го 
развържем. 

- Ще режем. Възела май си държи 
алатките до леглото. Ще чакаме да зас-
пи. 

И зачакаха. Здрачът се полепи по 
клоните на ореха,  плъзна по двора, 
после се сгъсти до мрак. Чуваха как Въ-
зела трополи из къщата, хлипането на 
момчето в мазето престана. После се 
възцари тишината като единствено 
състояние на света. 

Вартоломей и плашилото бяха тър-
пеливи. Най-сетне късметът им се 
усмихна, чуха как Възела захърка в стая-
та с отворения прозорец, тишината 
застена. 

Не беше заключено, влязоха пред-
пазливо и затършуваха. Плашилото 
намери остър ловджийски нож, но по-
неже нямаше ръце като на хората, го 
даде на Вартоломей. 

Възела лежеше по очи на неоправе-
ното легло, шишето с ракията се беше 
разляло на пода и миришеше на казан-
джийница. Стъпваха на пръсти, бавно 
слизаха по стъпалата към мазето. Мом-
чето ги усети и приплака пак: 

- Пусни ме,  няма вече, няма... 
Вартоломей му изшътка да замълчи. 

Плашилото следваше таласъма, но на 
последното стъпало се спъна. Главата му 
издрънча на изронения чакъл. Възела 
вече гърмеше с пушката си, сачмите се 
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забиваха в напуканите стени. Вартоло-
мей си представи как и двамата с 
плашилото лежат вързани в дъното на 
мазето. 

И тогава се изви вятър, черна фигура 
се спусна върху Възела, който даже не 
успя да извика. Вартоломей не смееше 
да отвори очи. Само плашилото изуме-
но викаше: 

- Любима, любима, ти дойде… 
Дяволицата приклещи разярения 

мъж в ъгъла и го върза с възли, които 
никой на този свят не можеше да раз-
върже. 

- Омагьосани са, развързват се само 
когато аз кажа. Да взема да го бацна по 
гушката тоя червей,  а? Ама много му е 
отровна кръвчицата, зъл е... 

Плашилото прегърна своята любима 
и забрави за Вартоломей. Таласъмът 
сряза въжето от китките и глезените на 
момчето, което не вярваше на очите си. 
Пък то не беше и за вярване. 

- Хайде, дим да те няма! И кради по-
малко, чу ли? 

- Чух - смотолеви цигането и бързо 
изчезна в тъмното. 

Вартоломей поседна до Възела с но-
жа в ръка и кротко му каза: 

- Чудя се дали да ти резна гърлото, 
или да те пусна по живо, по здраво. Да 
превърнем и твоето мазе в мазе на щас-
тието... Ти какво ще кажеш? 

 

ПО ЗАДУШНИЦА 
 

РОСИЦА КОПУКОВА 
 
/разказ по действителен случай/ 
 
Женицата беше ниска, дребничка на 

ръст, видимо над 70 години, но жилава 
и държелива. 

Докато рейсът се напълни с връща-
щи се от Задушница християни, тя 
седна бързо до мен, толкова беше стре-
мителна, че аз неволно се усмихнах на 
енергичността й. 

- Да ги почетем, пък да се прибира-
ме. Дано са по- добре горе, - заприказва 
ме първа. 

- Които са вършили добри дела, със 
сигурност ще са добре. 

- Ох, моето чедо е грешно, ама много 
грешно.... 

Замълчах, усетила се, че пак привли-
чам нечия душа като магнит за да 
сподели някой кахър. Но такова нещо 
не очаквах. 

- Моята голяма дъщеря роди едно 
детенце без мъж, - започна майката, без 
никакво подканяне от моя страна. 

Така тихичко, да не чуват наоколо. 
- Много ми тежи, мила, ама какво да 

правя. Беше се запознала с едно хубаво 
момче, уж любов, уж това - онова, но той 
не я поиска за жена. 

- Случва се, не е болка за умиране. 
Нали си има детенце, сега са други вре-
мената....,- започнах успокоително аз, но 
тя ме прекъсна унило. 

- ....имаше, но вече ги няма. 
Стреснах се. 
- Какво се е случило? Как така ги ня-

ма? 
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- Ами ето така. Тя отрови и себе си, и 
детето. 

- Боже! 
- Да. Не можа да понесе тази раздяла. 

Нито го прокле, нито се разправя с него, 
той се ожени и тя свърши работата. 
Дума накриво не сме й казали с баща й. 
Не била красива, така й рекъл нейният. 
А ние щяхме да го отгледаме това де-
тенце. Като не е достоен да стане баща, 
ние сме на среща. Така я успокоявахме. 
Но тя не ни чу. Сега той идва, носи цве-
тя на гроба им с жена си. Веднъж се 
засякохме. 

- Страх те е от възмездието, - казах му 
строго пред жена му. 

- А той? 
- Грях имам, лельо Тинче. Дано Гос-

под ми прости отгоре. И толкова. Имал 
две деца от другата, но и двете били 
болнави. Така дочухме от доверени хо-
ра. Тяхна си работа, но аз загубих 
чедото си, че и внучето си. Беше мом-
ченце. 

- А другата красива ли е била? - по-
питах повече от любопитство. 

Но жената въздъхна и ми отговори 
искрено: 

- Да. Но като е спал с дъщеря ми и тя 
му се е видяла красива сигурно. Не хуля 
никого, не е била грозна моята, Бог да я 
прости, но тази на гроба беше наистина 
много хубава. Ама Бог не прощава. Да 
Ви кажа право, нещо ми подсказва, че 
нито на моята ще прости горе, нито на 
него, нито на жена му, защото тя е знае-
ла, че оставя жена с дете. Че това дете е 
негово, а дъщеря ми не беше някоя 
уличница, просто много го обичаше. 
Бяха млади, две години разлика двама-
та, нямаше никакви пречки. Само 
Всевишният е съдник, какво да кажа аз. 

Баща й се съсипа, аз по се държа. Живи 
и здрави да сме, имаме и друга дъщеря. 
Там пък друга история. Имаше брак, две 
деца, разведе се, че и нейният не беше 
стока, ама си намери едно селско момче, 
ожениха се, гледа й децата като свои, че 
и трето имат. А де? А кажи ми сега? 
Съдба. 

Докато да кажа каквото и да било, 
мобилният й звънна и тя се разговори. 

- Обажда се другата ми дъщеря, - ка-
за ми като затвори. - Все се плаши да не 
се срина като отивам на гробища, ама аз 
се държа. Инат съм жена, какво да пра-
вя. Можеш ли да промениш нещо? Не 
можеш. Гледаш ги, обичаш ги, после 
идва някой ... не който трябва да е и ето 
какво се случва. 

Женицата слизаше преди мен. По-
желах й здраве и кураж на нея и на 
мъжа й. 

Тя се усмихна топло, благодари ми и 
скокна бързо на улицата. 

Не знаех какво да кажа. Просто гле-
дах след нея с възхищение. Тя беше 
очевидно по- силна от трагедията, която 
ги беше сполетяла. 

А не всеки го може в този живот. 
 
6 ноември 2021г., София 
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САРА 
 

СЕВДАЛИНА ТОДОРОВА 
 
Не е име на жена, а на куче. Улично. 

Но с много домашен стаж при съседите 
отсреща. Доведоха я в един летен ден, 
след като тяхното беше умряло. Отна-
чало стопаните ѝ бяха по-резервирани – 
не можеха да забравят предишната Са-
ра. Но тя още от началото се показа 
дружелюбна.  

Беше млада, взимаше за рекордно 
време разстоянието между тях и нас. 
Хранеха я редовно, заобичаха я. А и то – 
такова свястно куче: ще походи, походи 
и хоп пред нашата врата ще легне тихо. 

Сара беше не дребно куче, а цветът ѝ 
– старо злато. Имаше светли кръгли очи, 
остра муцуна и не беше нахална. Знае-
ше, че ще ѝ дам и аз нещо и стоеше 
търпеливо пред вратата ни. Веднага си 
тръгваше, ако чуеше, че в момента няма 
да получи нищо, като че ли казваше: ,,Е, 
друг път тогава“. За да се облажи с ко-
кал, месо или парче баница, идваше чак 
до телта. Помирисваше и изчакваше, а 
после бавно хапваше, с кучешка благо-
дарност в очите.  

И четиримата ми внуци израснаха с 
нея. Понякога сутрин децата крещяха с 
все гърло, викаха я да им прави компа-
ния, докато ги тъпчех с попара. Между 
тях и кучето стоеше солидна, заключена 
желязна врата, но контактът им беше 
непринуден, говореха ѝ своите си детс-
ки приказки. 

Понякога Сара лаеше по кафявата 
катеричка, която посещаваше високия 
бор в двора. Това пъргаво зверче слиза-
ше до чешмата, където ѝ оставяхме 
орехи в една паничка. Взимаше само 

един орех или лешник и, сподиряна от 
кучешкия лаѝ, се мяташе на бора, дебе-
лата ѝ опашка красиво летеше след нея. 
Вечер и през топлите нощи сред силна-
та свирня на щурците разпознавах 
плътния ѝ глас, различавах го дори и 
когато в покрайнините на селото пищя-
ха чакалите като малки деца.  

Между възрастната стопанка и Сара 
се бяха установили дружески отноше-
ния. Кучето я изпращаше чак до 
спирката, a в деня, в който тя щеше да 
дойде от града, я чакаше пак там като не 
другаруваше много-много с другите 
кучета. Моята съседка преживяваше 
успехите в похожденията на кучето си, 
наричаше „сватби“ периодите, в които 
Сара изчезваше за дълго време от маха-
лата, лекуваше я след яростна битка с 
другите кучета и нежно ѝ говореше като 
на малко дете.  

Силите на старата жена отслабваха, 
но дружбата им продължаваше. Върве-
нето ѝ стана сковано, ходеше само до 
друга една съседка и се застояваше там 
до късно, винаги придружавана от Сара. 
Господ я повика при себе си в края на 
лятото. Остави всичко и се пренесе във 
вечното си жилище. Осиротя Сара, ко-
зината ѝ провисна, заплела боклуци, 
очите ѝ помръкнаха. Изчезваше задълго, 
без да се отзовава на повикването както 
преди. Но все така неизменно влизаше в 
двора си вечер, пазейки къщата, сега 
като истинска стопанка на имота. Така 
мина пролетта. От време на време ид-
ваше пред вратата ни като я повикам, 
хапваше бавно храната и се отдалеча-
ваше. Но това ставаше само в края на 
седмицата, през другото време оставаше 
сама, сякаш отбягваше другите кучета, 
които си имаха стопани, досущ като 
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хората в подобно положение. От време 
на време ѝ правеше компания Пъстра, 
четиригодишната котка от двора.  

В началото на лятото бях изненадана 
да узная, че Сара вече не се мярка. Раз-
насях храната ѝ нагоре-надолу из 
страничните улички на селото, но от-
никъде не зървах одърпаната козина на 
все още гордата осанка. Напразно я 
търсех и виках – дали нямаше кой да я 
храни или пък беше умряла незнайно 
къде в края на вилите? Така измина и 
горещото лято. 

Един ден бързах да се прибера, нато-
варена от магазина, когато отдалече 
видях бавно да идва към мен рижият ѝ 
силует. Изглеждаше ужасно, отслабнала 
и видимо остаряла. Движеше се бавно, 
но по всичко личеше, че ще ме изчака да 
се видим. Топлина, спомени и болка по 
изминалите години едновременно об-
ляха сърцето ми: ще я видя, още беше в 
селото ни.  

Пред очите ми оживяха прохладни 
пролетни утрини, ведри летни дни и 
побелели зимни дворове на отминали 
спокойни години, тези на възторжената 
ни младост... Та, зад Сара вървеше срав-
нително млада жена, която буташе 
бебешка количка. Каза, че от известно 
време храни това куче, но се тревожеше 
че после няма да може, тъй като и тя се 
прибира в града за през зимата. Сара 
обикаляше около нас, като че ли ни 
представяше една на друга. Изостанаха. 
Съжалих, че пак ще се покрие някъде и 
няма да я виждам. Очакваше я студена и 
гладна зима, на кого ли ще разчита? 

Но настъпи топла зима. Ужасната 
зима на корона-вируса, разтревожиха се 
хората. Не можех да ходя на любимото 
село. Така или иначе времето разкрива 

всичко скрито и прикрива всичко ясно. 
Пекна слънце, зашумяха новите листа, 
летният дъжд отми паниката в душите 
ни, пак потеглихме към зелените поля. 
Него ден заведох и внуците си, вече 
големи. Вървяхме по пътя, когато от 
странична, кална уличка изплува неве-
роятната Сара. Беше наедряла, личеше 
че има добри стопани. Разбрахме, че е 
полусляпа, глуха и я болят краката. 
Движеше се посредата на шосето, игно-
рирайки колите, които фучаха около 
нея. Отпадна чувството ми за вина. 
Обичаха я, щяха да я обичат докрая. 
Размеси се с децата, които играеха на-
родна топка, щастлива че тичат 
наоколо. Взех си сбогом с нея. И аз и тя 
бяхме остарели. 

Срещнах я пак, по-скоро от очаква-
ното. След дълга пауза, пред красивата 
къща с асмата беше спряла кола. От нея 
слезе синът на моите приятели, няко-
гашните стопани на Сара. Кучето беше 
разпознало колата отдалеч и тичало 
след нея до къщата, както някога. В кра-
ката ѝ лакомства застлаха земята. Очите 
ѝ блестяха, възможно ли бе това да бяха 
сълзи? От погледа ми обаче не убягна 
неравната походка, умората и застоява-
нето на едно място, нерешителността да 
пробяга през пътя до нас... 

Сутрин през следващите дни Сара се 
появяваше в компанията на местните 
кучета, а след обяд се губеше някъде. 
Един ден привечер пак долетя до ушите 
ми кучешката глъчка – този път бяха 
наобиколили кокал, като всяко се опит-
ваше да го захапе, сред неистовото 
ръмжене на останалите. Бяха млади и 
твърдо решени да успеят. Сара стоеше в 
центъра на гълчавата, тромава и непох-
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ватна, като мръвката все ѝ убягваше в 
последния момент.  

Развиделяването дойде с тихо, топло 
и прекрасно лятно време. Никой не 
минаваше още по улицата, само някъде 
трополеше стара кола. През оградата, не 
вярвайки на очите си, съзрях жълтия 
кожух на Сара в двора на съседите. Ни-
ма беше влязла отново в къщата след 
дългото отсъствие и откъде? Стори ми 
се, че спи и тихо се приближих. Кучето 
беше притихнало в непозната поза, рояк 
конски мухи бръмчаха ядно над главата 
му, клюмнала върху изпружените кра-
ка. Наоколо обикаляше безшумно само 
Пъстра, запазила траурно мълчание. Тя 
ме усети, но Сара не помръдна. Ясно. 
Кучето – пазач. Беше дошло да умре в 
дома, където бе живяло... 

Споменът за Сара ме държа дълго и с 
възхищение до деня, в който започнах 
своя разказ.      

 

ЩРИХИ ОТ ДЕТСКИЯ АЛБУМ 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 

УРОКЪТ НА СЕЛЯНКАТА 
 
Годините се нижат по своя път, а 

спомените от детските ми години един 
по един оживяват! Връщат ме с незабра-
вимите мъдрости и поуки на трудовите 
хора пряко,  непринудено свързани 
житейски с природата майка. Ето един 
нагледен пример. 

Животът в селото го изисква, от ран-
на пролет в двора на къщата или извън 
село да се засаждат и отглеждат зелен-
чуци. Тъй като това е свързано с обилно 
напояване, обикновено ставаше край 
реките. Точно натам ме поведе баба ми 
Мария веднъж. Нарамила мотиката и 
разсад в кофата, тя ме караше да под-
бягвам след бързия й ход. Скоро свихме 
от шосето и се отправихме към реката. 
Там на едно място тя правеще голям 
завой и почти оформяше малко остров-
че земя – нашата бахча! Работата беше 
за баба – копан и садене, а аз слушах 
упойната песен на птиците по накаца-
лите върби. Не прочетох и колко пъти 
старата жена се надвесва за вода с кофа-
та над реката. При едно такова, тя ме 
викна и насочи погледа ми отсреща. 
Изтръпнах от ужас – навита около един 
сух клон ни гледаше голяма змия! Вик-
нах в уплаха: 

- Бабо убий я веднага! Много е 
страшна! 

- Не се плаши, бабиното, и то е живо-
тинка, като нас. Щом не го закачаме, ще 
ни отвърне с добро, дори ще пази гра-
дината… 
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Много пъти ходихме да поливаме и 
берем салати, моркови, лук... 

Все надничах да видя отсреща влечу-
гото, но напразно.  

Навярно беше намерило друго ук-
ритие като „пазач на градината ни”, 
както предрече баба, защото тя, гради-
ната, стана най-хубава от всички 
наоколо.  

Та нали който „прави добро и това 
ще получи”!  

Какъв урок! 
 

СБОРЪТ 

 
 „И мало и голямо знае, кога е в село сбора – 
хоро до тъмно се играе пред много, много хора!” 

 
Сборът! Един от най-чаканите дни 

през годината, седми ноември! Тогава 
вече е попривършила основната селска 
работа – посятото е прибрано, с изклю-
чение царевицата. Тук-таме виното е 
прекипяло, някъде още лудува в бъчви-
те. Плодовете, освен дюлите, са зази-
мени, майсторите са се завърнали от 
печалба, а по дворовете се жълтеят ку-
пища тикви, дори и от дини... 

Музиката с Дико-Илиевски реперто-
ар, отдавна спазарена, е на специално 
скованата площадка и се подготвя. Цен-
търът на селото – площадът между 
кметството, здравната служба и градин-
ката с паметника започват да се 
изпълват със сергии и колички на дош-
лите търговци, бозаджии и сладкари. Не 
липсват и атракциони. Както всяка го-
дина, отлъчил се най-отгоре се 
разполага и Христо Мазния от Търго-
вище, готов да изкушава децата все още 
със сладолед! От къде ли не към село 
Лиляк се носят хора, каруци, мотористи. 

Вече и два пълни автобуса стовариха 
своите пътници. Пристигат близки и 
роднини от далечни градове, приятели 
от близките села, докато учениците и 
студентите са вече „аклиматизирани” от 
няколко дни... 

Наближава 10 часът, и бавно започва 
прииждането на хора – музикантите 
здраво са загрели. Децата се навъртат 
около сергиите, но нали няма пари – все 
прибягват до вкъщи да претърсват по-
лозите на кокошките. Дори по няколко 
пъти през деня! Момите и ергените 
пременени, с весел смях напомнят за 
себе си, а събрани на малки тумби въз-
растните вече „мътят политиката”. 
Както винаги, най-натоварени са пак 
жените с приготовленията за гостите, 
там работата все няма край: 

„Пекат се дъхави погачи, кюфтета, че-
вермета – 

тъй Празника се местен тачи от мен и 
теб, до кмета!” 

По обяд множеството се разотива, но 
тържеството си продължава, защото все 
нови гости прииждат, при все и поза-
къснели... От верандите на къщите пък 
се дочуват наздравици, смехове и песни, 
пропяват грамофони... Ето че от горната 
махала проехтя и първият гърмеж... А 
музиката свири, свири, свири! Започват 
се едни хора – ергените скачат до моми-
те, а отстрани майки гледат и 
шушукат... Седнали на трикраки стол-
чета, бабите си припомнят младостта. 
Било ли е, или е сън? Ние пък децата не 
знаем покой  -  гоним се из множеството 
с последните си сили... 

„Тъй сбора спомням замечтан,  
с деня на село най-желан!” 
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ЧЕРВЕИТЕ 
 

ХРИСТО ИВАНОВ 
 
Както всяка есен след прибирането 

на реколтата, почистихме с жена ми 
градината от тревата, за да я подготвим 
за изораване. След като изсъхна тревата, 
започнах да я събирам на купчина, за да 
я запаля. И както миналата година, счу-
пи ми се дръжката на вилата, защото я 
бяха прояли червеите. От три вили ос-
танали от дядо ми, остана само една, но 
за нея съм спокоен, тя няма да се счупи, 
защото съм сигурен, че не е проядена от 
червеите. Защо съм сигурен ли? Защото 
миналата година, след като изгорих 
тревата и вече трябваше да загася огъня, 
я забих в земята до тлеещите въглени и 
отидох за вода. Като се върнах видях, че 
вилата е паднала в жарта и дръжката й 
добре се беше опекла, а също и червеите 
в нея. Този случаен опит ме научи, че 
това е начинът за справяне с дървояди-
те.  

Да съм знаел по-рано, щях да спася 
една семейна реликва, която пазехме с 
жена ми. Колкото и странно да ви звучи, 
тази реликва беше една здрава овчарска 
тояга, направена от тъста ми. А я пазех-
ме, защото тази тояга беше спасила 
живота на тъщата. Отишла тя веднъж да 
пасе сборното стадо на техните и съсед-
ските овце и предвидливо си взела 
тоягата. В края на деня започнала да 
прибира стадото към селото, но една 
овца все изоставала допасвайки си. Тъ-
щата я ударила с тоягата за да не 
изостава, но това раздразнило един от 
кочовете. Той започнал, да се засилва, да 
я удря с рогата си, но тя не се уплашила 
и го посрещала с удар от тоягата. Наб-

лизо нямало кого да извика за помощ. 
Така се борили около половин час, до-
като кочът не се изморил и не се 
отказал. Та с тази тояга реших да изту-
пам един килим и я строших, пак 
защото я бяха прояли червеите. 

Но защо ви занимавам с моите тоя-
ги? Ами защото, както те са проядени от 
червеите, така и обществото ни е проя-
дено от тях. Наложи ли се на държавата 
ни да използва някои от своите тояги, за 
да наложи законите си, те се строшават, 
защото са проядени от червеите на ко-
рупцията. А държава без тояга не може 
да съществува, тя се разпада. 

За да си възстанови тоягите ще тряб-
ва да използва моят опит за отърваване 
от червеите. Ще трябва добре да ги из-
пече в огъня на реформите. Ако не го 
направи навреме, самата ни държава ще 
изгори в огъня на революция, защото 
рано или късно народното търпение, 
ще се изчерпи. 

 

PS: Това написах в края на септември 
2018 г. Изминаха няколко месеца и раз-
брах, че темата за вилите е много 
актуална и то не само у нас. Прочетох 
речта на един от най-богатите хора на 
планетата, собственика на „Амазон“ - 
Джеф Безос, който през същата 2018 г. е 
натрупал богатство на стойност 112 
милиарда долара, съгласно списание 
„Форбс“.  

В тази реч той се спира на задълбо-
чаващото се неравенство между хората 
и увеличаването на пропастта между 
единият процент най-богати хора на 
планетата и останалата част, все повече 
обедняваща и едва покриваща разходи-
те си. Той се аргументира, че ако 
богатите не вземат мерки за по-
справедливо разпределение на благата, 
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то бедните ще бъдат принудени да взе-
мат вилите и да направят революция, за 
да установят по-справедлив обществен 
строй. Ето какво казва: 

„И така, имам послание за хората като 
мен, за отвратително богатите, които 
живеем в добре бранените си богаташки 
балончета:  

Събудете се, хора. Това няма да продъл-
жи дълго. Ако не направим нещо, за да 
поправим гигантското неравенство в ико-
номиката, разгневената тълпа ще дойде 
пред вратите ни. И ще си носи вилите. 

Нито едно общество не може да поддър-
жа подобно постоянно нарастващо 
неравенство.  

Всъщност в цялата човешка история 
няма нито един пример, в който е имало 
подобно акумулиране на богатства, без 
вилите да излязат. Покажете ми общес-
тво с големи социални различия и аз ще ви 
покажа полицейска държава. Или пък бунт. 
Няма примери за обратното.  

Въпросът не е дали, въпросът е кога?“ 
Жалко, че не мога да го успокоя, 

Джеф Безос, да не се страхува от вилите 
на бедните, защото те са проядени от 
червеите, от които е проядено и самото 
общество… 

Пък кой знае, може и да греша? 
 
 

ТЪРСАЧИТЕ 
 

ЦОНКА ВЕЛИКОВА    
 

ЗАВЕЩАНИЕТО 
 

На смъртния си одър един баща за-
ръчал на синовете си да опитомят 
вятъра. 

Когато вятърът се появил, големият 
брат хукнал подир него. Докато го го-
нел, опознал всичките му посоки, лутал 
се по пътя, падал, ставал, а гърбът му 
винаги бил целият изранен от постоян-
ната блъсканица с другите ветрогонци. 

Малкият брат застанал на пътя да 
пресреща вятъра. Отмествал се, правел 
път на всекиго и с никого не се сблъскал. 
Вглеждал се в лицата на хората, които 
идвали срещу него, докато преследвали 
вятъра. Веднъж забелязал прекрасна 
девойка. Очите им се срещнали. Усмих-
нал й се. Тя спряла и също му се 
усмихнала. Хванал я за ръка и я въвел 
вкъщи заедно да отгледат синове, заед-
но до сълзи да се смеят, а понякога и да 
си поплакват, когато в душите им вли-
зали весели или тъжни прашинки, 
довеяни от вятъра. 

Един ден, изнемощял от тичане, с 
побелели коси и съсухрено лице, на 
вратата почукал големият брат. Докато 
го познаят, тупнал мъртъв на прага. 
През целия си живот той виждал само 
забързани гърбове и затова никого не 
срещнал. И нито имал с кого да се пос-
мее, нито с кого да поплаче. Нали 
прашинките, които вълнуват сърцето, 
влизат в очите само на тези, които гле-
дат в лице вятъра, а не на онези, които 
бягат подир него. 

След време малкият брат почувствал 
приятна ведрина и разбрал, че вятърът 
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е дошъл за него. Благословил синовете 
си и им поръчал да опитомят вятъра. 

 

Из „Търсачи на късмет“, изд. Архимед, С., 2017 
 

МУХАТА  
 

На току-що измит прозорец кацнала 
една премръзнала муха. В стаята горяла 
камина. Като усетила топлина, мухата 
плътно се прилепила към стъклото и 
видяла през него красива млада жена. 
Въобразила си, че  вижда собственото си 
отражение.   

– Толкова съм красива! Заслужавам 
всичкото възхищение на света.  

Точно тогава в стаята влязъл млад 
мъж и със светнали от обич очи приб-
лижил прекрасната си съпруга.  

– Такъв късметлия съм! С всеки из-
минал ден ставаш все по-хубава. Не 
мога да ти  се нагледам.   

Понеже била точно зад главата на 
красивата жена, на мухата й се струвало, 
че младият мъж гледа и се възхищава на 
самата нея. „Колко влюбено ме гледа! 
Наистина  трябва да съм изключително 
красива, за да  ме обича така!“   

Младият мъж протегнал ръце, пре-
гърнал нежно съпругата си и понечил 
да я целуне. В  очакване на целувката 
мухата още по-плътно се притиснала 
към стъклото и притворила  очи.  

В този момент едно прегладняло 
врабче забелязало премалялата от щас-
тие тлъста муха, устремило се към нея, 
клъвнало я с широко разтворена човка и 
с огромно удоволствие я преглътнало. 
После дълго стояло на перваза на про-
зореца и се наслаждавало на оскъдните 
слънчевите лъчи.   

 

Из „Търсачи на щастие“, изд. Фараго, С., 2020 
 

СПРАВЕДЛИВОТО ЦАРСТВО 
                                                                   
Било някога. Колко някога – само 

времето знае. Имало тогава едно царст-
во, в което предвидливи царе били 
наложили пълна справедливост за всич-
ко и за всички. Поданиците имали 
еднакви къщи с еднакви наредби в тях, 
еднакви дворове, еднакви дрехи. Ниви-
те били общи. Всичко, което 
придобивали, се разпределяло по равно. 
А ако някому нещо не достигало, ведна-
га му се набавяло. Хората живеели в 
голямо благоденствие и безоблачно 
разбирателство. Нямало завист, недо-
волства, съперничество, кражби... И 
нищо не предвещавало това някога да 
се наруши, затова и никой не допускал, 
че може да се случи. Но се случило. 
Случило се, защото, един ден, в „Спра-
ведливото царство“, както със завист го 
наричали съседите, незнайно откъде, 
долетяла и свила гнездо на дърво в един 
двор необикновена птица. Освен че 
била изумително красива, че блестяла 
като слънцето понеже всичките ѝ пера 
били от чисто злато, но и упоително и 
нечувано хубаво пеела. Като се разчуло 
за нея, от близко и далеч заприиждали 
тълпи любопитни да я видят. Не щеш 
ли, веднъж един гост взел та попитал: 

– А защо точно в този двор се е засе-
лила птицата? 

Въпросът сякаш заразил въздуха, за-
щото съвсем скоро всички жители на 
„Справедливото царство“ също започ-
нали настойчиво да се питат: 

– Ама наистина, как така точно в то-
зи двор се настани птицата? Други 
дворове нямаше ли? Нали до един са 
еднакви? Разлика нямат. 
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Неусетно се надигнало безпокойство, 
че вековната справедливост в царството 
е накърнена. За да се възстанови, изгра-
дили насред дворцовите градини 
златно гнездо и преместили птицата в 
него, но тя незабавно се върнала в пре-
дишното. Опитали още много пъти, но 
понеже резултатът бил същият, се при-
нудили да отсекат дървото. Обаче 
златната птица си направили ново гнез-
до на друго дърво в същия имот. 

Възникнали недоволство и подозре-
ние, че собственикът, в нарушение на 
установените правила, за да изпъкне 
над всички останали, по някакъв начин 
примамва птицата. 

За да се отърве от незаслужените об-
винения, колкото и да му било тежко, 
човекът уловил птицата и я отнесъл в 
далечно царство. Така редът, а с него и 
спокойствието, се възстановили, макар 
че красотата и песните на птицата мно-
го липсвали на всички. За всеобща 
радост, на следващата пролет, птицата 
изненадващо се върнала. Но не била 
сама. Довела си била и стопанка. И тя 
златна. Настанили се в предишното 
гнездо и от сутрин до вечер не спирали 
да пеят. Скоро се излюпили и пиленца. 
Като поотраснали и те запели. Заслу-
шани в чудно хубавите им песни, 
децата не правели пакости, а вечер ня-
мало нужда да бъдат приспивани. 
Сутрин жителите на царството се съ-
буждали бодри, през деня били весели, 
стъпвали леко, работели без умора и се 
чувствали, както никога, безкрайно 
щастливи. Въпреки това, сред тях, 
прикрито, уж като загриженост за на-
рушената справедливост, поникнала и 
зреела непозната им до тогава завист. 

Царят бил обзет от непосилна грижа. 
Ден и нощ умувал как ще е най-добре 
да постъпи, та в царството му да се за-
върне предишната хармония. След 
дълги терзания наредил да хванат пти-
ците, да ги оскубят и по-равно да 
поделят между поданиците златните им 
пера. Всички намерили решението за 
крайно мъдро и справедливо. Така и 
направили.  

Като не можели да летят, осакатени-
те птици се затътрили едва-едва 
нанякъде и повече никой не ги видял, 
но перата им заблестели по калпаците 
на мъжете и кърпите на жените. 

Едно момченце повъртяло в ръчички 
своето перо, сложило го до ушенцето си 
и с писъци го захвърлило: 

– Но то не пее! Не пее! Не пее-е-е-е! 
Не пее-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Искам да пее! 
Искам да пе-е-е! Да пе-е-е-е........ 

Детето плакало неутешимо чак дока-
то се захласнало. Като се умълчало, 
всички се почувствали ограбени и не-
щастни.  

С времето все по-ясно осъзнавали, 
колко много им липсват и колко щаст-
ливи ги правели прекрасните песни и 
красотата на птиците. И като нищо не 
могло да запълни зейналата празнота, 
все по-често  се питали:  

– Какво сътворихме? Убихме живата 
хубост, да си накичим главите с лъскава 
суета!  
 
Из „Търсачи на надежда“, изд. Фараго 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2021 

 

64 

 

САТИРИЧНА ПРОЗА 
 

АФОРИЗМИ 
 

СТОЯН МИХАЙЛОВ 
 
* * *  
Толкова много ни лъжат, че вече 

нищо не е за вярване. 
* * * 
За да му е широко около врата, се 

прави на стеснителен. 
* * * 
Нямаме „никакъв изход“, докато не 

платим на входа! 
* * * 
Дори и подливането на вода може да 

ти запали чергата! 
* * * 
Не се вижда никакъв край, а ние 

трябва да свързваме двата? 
* * * 
Тъкмо се поокопитим малко и 

хоп...пак ставаме говеда. 
* * * 
Искаш ли да откриеш истината, чети 

написаното между редовете. 
* * * 
Това, че нашите политици вече бу-

дят съжаление, не ги прави будители! 
* * * 
Животът недвусмислено ни демонс-

трира, че най-прикрита засега си остава 
„голата истина”. 

* * * 
Народът винаги е на дъното, докато 

издънените ни политици клатят върха. 
* * * 
Толкова големи историци се навъди-

ха, че се налага да учим отново 
историята. 

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

МОРЕТО 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
В средата на есента получих като по-

дарък една малка книжка – „Морето“,
двуезична антология /български и анг-
лийски/ с хайку, издание на Българския
хайку съюз и изд. „Фараго“, С. 2021 г.

Съставители и редакционна колегия
са Людмила Христова, Зорница Хариза-
нова, Елисавета Шапкарева, Виолета
Пенушлиева, Радост-Лилия Рачева,
преводачи на английски език – Светла
Христова и Зорница Харизанова, редак-
тор на превода е Илияна Стоянова, а
илюстрациите и дизайнът на корицата
са дело на Детелина Тихолова. Антоане-
та Николова въвежда читателя в света на
хайку с кратък предговор, който помес-
тваме отделно.

В антологията са включени 60
хайджини, членове на БХС и съдържа
120 хайку, разделени от 5 рисунки с
туш, изпълнени с техниката суми-е.

При първо четене – пъстроцветие.
Но всъщност – всичко е издържано в

двуцветното черно и бяло на туша и
хартията и в лазурното и пясъчното на
морския бряг.

Авторите дефилират по азбучен ред
пред читателя и представят по две свои
хайку на български език и в превод на
английски. Само няколко срички, ня-
колко уловени мига, или един полъх,
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картина, изплъзващо се усещане за за-
губа, или за нагнетено безвремие. 

Образност, която ни връща мечтата 
за лято и свобода, която създава живо 
пано от жега и бриз, от вълни и залез, от 
плясък на крила и платна и онази над-
сетивна гама от детския смях край 
срутен пясъчен замък до тежката въз-
дишка на грохнал рибар. 

Лично за мен бе удоволствие да 
срещна имената на познати автори – 
като творци и личности, които често 
присъстват и на страниците на списа-
нието. Приятно бе и запознанството ми 
с нови поети, макар и само чрез няколко 
бегли щриха от тяхната интерпретация 
на безбрежната тема „море“. (Тях ще 
представим в отделна публикация.) 

Мозайка – това е може би първата 
асоциация, която правим, когато става 
дума за антологии и сборници. А може 
би също – смес, сплав – от творци и 
творби. 

Книжката, която държа в ръцете си, е 
нещо различно. Тя е единна – не само в 
своето послание, но и като естетика и 
усет към съвършеното, към онова състо-
яние на безметежност, което свързваме с 
представата за море и което, без да из-
падаме в медитация, ни доближава до 
нирвана. Без съмнение, постижението е 
на редакционната колегия при подбора 
на всяко конкретно хайку. Но нека чи-
тателят не мисли, че с тези думи 
определям антологията като монолит-
но-еднообразна, т. е. монолитно-скучна. 

Напротив. При подбора всеки автор 
е представен с по две резониращи трис-
тишия. Това, заедно с английския 
превод, създава ярко изображение на 
поетичната индивидуалност и чувстви-
телност на твореца, като гради отделен 

свят, в който можем да останем толкова 
дълго, колкото е нужно, за да наситим 
носталгията си към безбрежие. В този 
смисъл антологията може да бъде опри-
личена на замък с общ архитектурен 
стил и различни помещения, подредени 
според вкуса на всеки обитател.  

Разходката в този замък е едно не-
забравимо, вълнуващо, изпълващо със 
светлина преживяване. 

Ще спра дотук. Няма да правя ди-
секция на това преживяване, нито ще го 
обременявам с коментари и определе-
ния. 

Колкото по-дълго чета хайку, толко-
ва по-дълбоко потъвам в поетиката и 
естетиката на това изкуство, във фило-
софията, която му дава своите сокове и 
основа. И усещането ми за просветле-
ние, за разбиране се усилва, става 
болезнено.  

Тогава започвам да ловя мигове, кои-
то да препарирам върху листа.  

Тогава идва и разривът между това – 
да знаеш и да разбираш – защото под-
съзнанието знае, но умът не разбира… 
Или е обратното?! 

Отново започвам да търся теорията 
на хайку. А да търсиш теория за писане, 
четене, тълкуване; за знаене на това 
какво е хайку е неблагодарна дейност.  
Опитът ми, вече повече от трийсетго-
дишен показва, че доникъде не се стига. 
Може би, защото когато се опитаме да 
обясним хайку, ние го губим. 

Ето защо ще кажа само – приятно че-
тене! И нека „Морето“ ви заплени така, 
както заплени мен… 
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ПЪТИЩАТА НА ЗАЛЕЗА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

„По пътя на залязващото слънце“ 
Александър Александров Дъбнишки 
върви в тишина и самота и в тази тиха 
самота отекват стъпките на думите. 

 

 
 

Едно лепкаво усещане за обреченост, 
но и едно очакване за избавление из-
мъчват и едновременно дават надежда 
на читателя, докато броди по пътеките 
на залеза… Залезът, който е баща на 
всички идващи изгреви – това е прякото 
послание на автора, заявено в импре-
сивното въведение към лиричните 
изповеди, които следват… 

Но има ли в тях изход от кръговрата? 
Къде свършва Пътят на залязващото 
слънце? 

Или – откъде започва… 

Нагнетено до болезненост е начало-
то – всеки стих, всеки щрих рисува 
отчаянието от пясъка, в който се прев-
ръща всеки наш жест – знаците за живот 
и свободна воля, за радост и стремеж 
към разбиране на онова, което е било, 
което е останало от билото, което ще 
бъде, ако някога е било… Но ако не е? 

Години. 
Смазани от тежестта си  
една над друга, 
те се смаляваха в дни… 
… 
Това е първият прочит. Това е авто-

ровото слово и съхраненото в него. 
Светла тъга – странно съчетание, но 

така го усетих. Още със заглавие – зале-
зът е една светла тъга.  

Включените в изданието картини на 
художничката Юлия Станкова много 
добре допълват текста, като дават гра-
фичен израз на житейското разслоение, 
закодирано в думите на Александър 
Алекс. Дъбнишки.  

Един различен ракурс  към предмета 
на нашето изследване, а именно – думи-
те, като основно изразно средство, е 
възможността те да се прочетат-
възприемат и чрез друг език 
/английски/, при това в авторов пре-
вод. Този нов поглед към смисъла и 
посланието е и още едно докосване до 
философските прозрения за смисъла на 
живота и значението на Пътят, като 
образ и еманация на търсенето; като 
категория на познанието. Тук важно 
място заемат и цитатите от Еклесиаста. 

Те са не просто знаци за авторовата 
ерудиция и светоусещане. Те са отправ-
ни точки за размисъл върху основната 
тема на произведението, а именно – 
смисъла на човешкия живот в опозиция 
на смъртта, но те са и отговори на още 
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непоставени въпроси. Безсмислието на 
битието, което неизбежно завършва със 
смърт и стремежът към надвременно 
осмисляне на житейските дейности – 
едно болезнено противопоставяне, на 
което читателят трябва да даде свое 
собствено разбиране: 

Създава погледът света ти, 
а с думи свои време го реди. 
Така,  
до себе си дошъл се питаш 
кого в слова да приютиш, 
защото  
страхлива дреха е плътта, 
а пътят – пясък. 
Отчуждеността, разбирането за от-

носителност на реалността, която се 
диктува от личния избор идват на пре-
ден план, за да дадат едно лице на 
избраната самота. 

Но книгата казва и друго – звуезич-
ното издание (на български и 
английски език) на изд. „Фараго“, С., 
2021 е осъществено с творческата енер-
гия и усет за красота на думите на Анна 
Елчинова, редактор на английския 
текст, на художничката Юлия Станкова 
и фотографското око на автора Алек-
сандър Дъбнишки, чиято снимка е 
използвана в дизайна на корицата – 
един забележителен екипен труд. 

Няма да сгреша ако кажа, че Алек-
сандър Дъбнишки е един самотен 
пътешественик във Вселената на духа, 
който не се бои да погледне в бездната, 
може би защото във Вселената, която 
обитава, не е сам. 

ПЕЧАТ ВЪРХУ КАМЪК 
 

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 
 
В началото на есента получихме в 

редакцията няколко поетични книги на 
Анна Димитрова и впечатляващия й 
пътепис „Докосване до Изтока“. Дори 
само един бърз поглед е достатъчен за 
да разберем, че имаме възможността да 
проникнем в света на необикновен тво-
рец, и нещо повече – на личност, която е 
имала намерението, възможността и 
способността да събере впечатления от 
недостъпни за повечето хора територии 
– не само в географски, но и във фило-
софски смисъл и порядък. 

Стремежът към синтез на източното 
светоусещане и западната реалност – 
като битие, възпитание и личностно 
изграждане е налице още в първите 
стихове на поетесата, писани далеч пре-
ди пътуването й до Изтока. 

Но аз няма да правя в това кратко ек-
спозе творчески портрет на Анна 
Димитрова. Искам само да споделя оно-
ва, което ме завладя докато четох най-
новата й стихосбирка – „Печат върху 
камъка“, изд. „Авангард принт“, Русе, 
2020. 

Книгата излиза под редакцията на 
Нели Пигулева (един, сам по себе си 
безпогрешен знак за качество) и е худо-
жествено оформена с авторски картини 
на Даниел Дянков. 

Композиционно, стихосбирката е из-
градена от пет раздела – „Гнездо върху 
главата“, „Жажда“, „Нощен джаз“, „Път 
назад“ и „Евите“, като разграничител-
ната линия е тематична, а не жанрово 
определена.  
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В своя поетичен изказ Анна Димит-
рова е пестелива.  

Често нейните стихотворения изг-
леждат като съставени от две, три или 
повече хайку – дотолкова всяко тристи-
шие е завършена мисъл, способна да 
има самостоятелен литературен живот. 
Но тези заключени в краткостишия 
мисли и/или екзистенциални моменти 
водят и свой собствен диалог, който 
читателят следва, като се идентифици-
ра и с лирически Аз, и с антагониста и 
често губи представа кой кой е в общия 
контекст на произведението. Понякога 
Аз-ът определя ролята си в света, но 
нерядко светът определя ролята на Аз-а: 

една случайна болест 
тояжката  
на пилигрим му подари 
 

оказа се вълшебна 
пътеките показа 
към светите места в света 
Кое е първичното? 

Съществува ли предопределеност, 
или личният избор носи и чертае своите 
последици върху житейския ни път? 
Търсенето и вярата; отчаянието и на-
деждата – вечното противоборство, но и 
единствено възможната завършеност на 
Ин-Ян… Всичко това може да се намери 
в „Печат върху камъка“. 

И е трудно да разберем – „Коя е тя, 
която се взира в очите на камъка?.. Сра-
межлива мимоза в пазвата на тишината, 
тя усвоява уроците по мълчание…Тя вижда 
онова, което подминаваме… Омаломощена, 
душата й се подпира на лъчи от светлина и 
възкръсва като Лазар, за да поеме отново на 
път.“ – споделям тези бегли щрихи, с 
които Свежа Дачева улавя и рисува ду-
ховния образ на Анна Димитрова. 

Ще го допълня като направя паралел 
между наименованията на включените 
в стихосбирката картини на Даниел 
Дянков и заглавията на стихотворения-
та, които илюстрират, защото в тази 
поетична книга авторовият естетически 
идеал неслучайно търси да допълни 
словото с живописни творби, като така 
създаденият динамичен синергизъм 
намира пътя към най-непосредственото 
и силно въздействие върху читателя. 
„Тъжен ореол“ – „Вяра“ 

вярата във храма влезе 
……………… 
безбожник до вратата 
фриволно се изкиска 
 
„Ангел хранител“ – „Жажда“ 
жаждата почука на вратата на съня 
………………… 
дочула шепота в нощта 
луната се промуши 
през прозореца 
………………….. 
и сънищата долетяха 
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с ангели, танцуващи в дъжда 
„Хляб за рождество“ – „Богоявление“ 
бездомна старица до храма стои 
…………… 
в мразовитата утрин 
душата е клада, готова да лумне 
„Ритуал“ – „Храм за душата“ 
домът ми е океан 
а на дъното му блести храм 
„Реквием“ – „Бащини очи“  
срещу вятъра 
пак се изправям 
и се сгушвам 
в бащините очи 
„Смирението“… 
… в мисли и сънища 
пътувам към нея… 
Към кого пътува Анна Димитрова и 

коя, коя е тя? 
Тя не е изтъкана от традиционната 

християнска вяра, въпреки цитатите по-
горе. тя не е подвластна и на мотивите 
на източната философия, пропити в 
същността й  

Тя е човекът, който търси пътеките 
на равновесието и просветлението както 
вътре в себе, така и в природата, която е 
онзи вечен дар, от който черпим своето 
вдъхновение и идентичност… 

 
 

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
 

КРАТКО ЗА МОРЕТО 
 

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА 
 
Да се напише хайку за морето. Въз-

можно ли е това? Как кратките форми 
да поберат необята? Как в три реда да се 
вмести грохотът на вълните, далечният 
полет на чайките, изгревите и залезите, 
пълнолунията и звездите, песъчинките 
и раковините, децата и рибарите, са-
мотните, вглъбени и споделени 
емоции? 

 

 
 

Но би ли могло безкрайното и веч-
ното да се разкрие иначе, освен в и чрез 
крайното и ефимерното? И не е ли 
именно хайку – мигът, равнозначен на 
вечност, сгъстената до точка вселена – 
най-добрият начин, чрез който неизб-
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роимите гласове и ликове на морето да 
зазвучат в нас, да докоснат сърцата и 
сетивата ни, да събудят дремещото във 
всеки от нас море – и тихо, и „оловно“, и 
„уловено в слънчева мрежа“ /Антонина 
Караламбева/ и „лунна кардиограма“ 
/Радка Миндова/. Защото именно мал-
ката раковинка може да побере 
„толкова дълбоко ехо“ /София Фили-
пова/, че то да отекне в нас, където и да 
се намираме, да ни изтръгне от коловоза 
на ежедневието и да нагласи пустинния 
морски бряг като „най-добрата перс-
пектива“ /Росица Пиронска/ за 
обектива на възприятията ни. 

Тогава, както в картините на Дете-
лина Тихолова, сякаш случайните 
разлети и преливащи се вълни на нео-
бята се сгъстяват до крило на полетяла 
чайка, до точката на кораб на хоризонта 
и ни позволяват да превърнем необоз-
римото в наше собствено преживяване.  

В настоящия сборник 60 хайку твор-
ци ни предлагат пътешествие по, във, 
край, със и чрез морето. А за да можем 
да се потопим в извънвремевите мигове 
и да станем съ-творци на авторите 
/необходимо условие за случването на 
хайку/, нека за малко да бъдем и ние 
като деца, защото само детето може да 
събере „в кофичка морето“ /Виктория 
Кабаделова/ и да постигне онзи смисъл 
отвъд думите, при който „морето про-
дължава извън листа“ /Христина 
Панджаридис“. 

Приятно съ-творение! 

ЗА „СЪЧКИ В ОГЪНЯ“ НА 
МАЯ ЦЕКОВА  

 

ИЛИ – ЗАВРЪЩАНЕТО НА ДЖЕДАИТЕ В БЪЛ-

ГАРСКАТА АФОРИСТИКА 
 

БОРИС ЦВЕТАНОВ 
 

Не е тайна, че масовата подмяна на 
ценностите в България с ментета не е 
отминала и българската афористика. 
Онова съвършенство на подбрани изра-
зи, извеждащо от частни явления в 
живота до общочовешки принципи и 
доминиращи идеи.  

 

 
 

Афористиката е наука за живота, 
афоризмите утешават в мъка, мобили-
зират волята, формират морални 
убеждения. От години територията на 
българския афоризъм и епиграма, с 
малки изключения, е превзета главно от 
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графомани, при това с необикновена 
антикачествена свръхпроизводителност. 

Вече е нормално да чуеш за писател 
(?) издал 10, 20, 30 книги с епиграми и 
афоризми, всяка с поне 2 000 такива  
като бройки. Живо доказателство за 
изведения от професор Александър 
Цанков закон „Във всяка област на жи-
вота всяко масовизиране води до 
профаниране“.  

Сред образците в жанра може да се 
срещнат мъдрости от рода на „Щом 
можеш сам да режеш ноктите на крака-
та си, още всичко ти е наред“ - срам ме е 
да назова електронното издание, дало 
място на шедьовъра, но той е само един 
от хилядите и хиляди в този дух.  

Още по-трагично е положението с 
българската епиграма, с изключение на 
пет имена от старата гвардия в жанра, 
вече истински автори няма. 

А беше време, в което българската 
епиграма и афоризъм, дело на талант-
ливи автори, делеше мегдан със 
световните шедьоври на Станислав Йе-
жи Лец, Виеслав Брудзински,  Емил 
Кротки, Брана Црънчевич, чиито изре-
чения се изучават като образци в 
престижни университети. 

Тъжният фон, обаче, вече е разкъсан. 
Надявам се, след Мая Цекова нищо 

няма да е същото.  
Тя не се появи от нищото, но й тряб-

ваха няколко години след първата й 
книга „Смешки без дрешки“ (1999), 
апостолически труд и в афоризмите й в 
„Апашите са от нашите“ (2019), „Афо-
ризми“ (2020) и вече с епиграми, 
афоризми и вицове в най-новата й кни-
га „Съчки в огъня“ (2021) да покаже 
бляскави кратки шедьоври на дълбочи-
на на мисълта.  

Четейки ги, неволно си мисля за ед-
но определение на класика в жанра 
Балтазар Грасиан „Майсторството на 
остроумието е в изящното съчетание, в 
хармоничността на съпоставяне на две и 
три далечни понятия, свързани с един 
акт на разума“. 

Само в последните две години ав-
торката получи признания в 
авторитетни международни конкурси – 
първата награда за афоризми „Изящно-
то перо“ на Салона за българска 
култура и духовност, Чикаго, специална 
награда в конкурса „Jac, Итар Пеjo“, 
Република Северна Македония, кон-
курса „Професор Бързаков“, Сан 
Франциско, Калифорния, традицион-
ния фестивал на хумора и сатирата в 
град Кубрат. Мая Цекова е различна и 
от традиционното за армията афористи 
и епиграмисти морализаторстване, че-
тене на нотации и пр.; при нея виждаме 
феникса на кратките форми на сатира-
та, възкръснал от пепелта на безкри-
тичността. 

Съдете сами: 
 

Народе, докато пасеш трева, все ще те 
доят. 

 

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

 

Трагедията на народа е, че го управля-
ват комедианти. 

 

Излезеш ли вън от себе си, после може и 
да не се намериш. 

 

Любовта е химия, внимавай със състав-
ките, че може да ти гръмне 
лабораторията. 

 

ПРИСПИВНА ЗА ВЪЗРАСТНИ 
 

Зайченцето депутатче, бае, 
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цял ден си играе, 
само на определена дата 
цяла нощ брои заплата. 
 

БИОГРАФИЯ 
 

От люлка до гроба 
ми бъркат във джоба. 

 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКА ДОБАВКА 

КЪМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЗАКОН 
 

Човек за човека е брат, 
докато е банкомат. 
 

Има още една съществена разлика 
между Мая Цекова и огромното мно-
зинство – докато всички поднасят 
писаното в насипно състояние, тя под-
нася афоризми и епиграми, обединени 
тематично с оригинални решения: па-
радокси, факторизми, епилогизми, 
маймунарник, лисици монахини, мага-
рета на хаджилък и други, които внасят 
допълнителна свежест за връщането на 
изгубеното доверие в хуманистичното 
начало, за да може човек да не се чувства 
придатък към материалния свят. 

Поетесата Снежана Изворска смята 
Мая Цекова за „лирическия лъч в бъл-
гарската сатира“. 

Литературната критичка Анжела 
Димчева пише „Тя притежава всички 
характеристики на този труден жанр: 
краткост, дълбочина на мисълта, инте-
ресни философски препратки, иро-
ничност и самоироничност...  

В лицето на Мая Цекова българската 
сатира намира един достоен продължи-
тел на този труден, но вечен жанр. След 
наследството, което ни оставиха Стоян 
Михайловски, Райко Алексиев, Радой 
Ралин е похвално, че една дама влиза в 
хумора и сатирата“.    

Със своите афоризми и епиграми 
Мая Цекова ни връща усещането за най-

доброто в жанра. Те са в хармония с 
най- новите изследвания на големите 
специалисти в САЩ и на Запад, според 
които съвременният афоризъм, отърсил 
се от нравоучителния характер на Века 
на Просвещението, спада вече не толко-
ва към литературата, колкото към 
философията, изразена литературно. 

Мая Цекова си има само една мечта, 
поднасяйки новата си книга: „Ще ми 
бъде приятно, ако поне за малко съм 
могла да стопля нечии сърца в този сту-
ден свят“. 

И пожелание към читателите: Про-
четете и се открийте в това болезнено 
огледало на нашето ново време. 
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ВСЕЛЕНАТА НА  
АЛЕКСАНДРИНА ШАХАНОВА 

 

ЖИВОДАР ДУШКОВ 
 
Какво е Вселената? – Необятният 

Космос? Необхватният свят? Безкрай-
ността около нас?… Българската поетеса 
Александрина Шаханова е включила 
това понятие в заглавието на поетична-
та си книга „Частица от Вселената“, 
отпечатана в края на 2017 година. 

Всъщност харесала си един от двата 
финални стиха на стихотворението 
„Сонет“: 

Една тревичка нежна и зелена. 
И тя частица от Вселената! 
В творбата отделната тревичка е раз-

гледана като частичка от Вселената, но 
може да се направи обобщение, че и 
човек – със своите чувства и мисли, с 
обкръжаващата го природата, с големия 
си дом – планетата Земя, също е по-
малка или по-голяма частица от Вселе-
ната... Ал. Шаханова е обединила своите 
поетични текстове в шест цикъла: „Като 
облаци“, „Преди да напуснем света“, „И 
тя частица от Вселената“, „Когато си 
отива лятото“, „Лирични миниатюри“ 
и „Сатирични мотиви“. За мене групи-
рането на произведенията и 
разглеждането им в „границите“ на 
разделите не е най-важното – все пак 
погледът в една безкрайност може да 
бъде и необичаен, и от друга гледна 
точка, още повече, че „поетичната все-
лена“ на Александрина Шаханова е 
обогатена с множество теми и мотиви. 

Поетесата ни позволява да надник-
нем в нейното детство, среща ни с 
починали хора – близки на сърцето ѝ 

(„Завръщане“, „На баща ми“, „Жена“, 
„Реквием“),  споделя с пълна открове-
ност спомени от младостта си 
(„Спомен“, „Облаци“, „Някога и сега“), 
от интимни трепети и изживявания 
(„Събуждащо кафе“, „Бленувана лю-
бов“, „Хроника на чувствата“, 
„Прошка“, „Строфи“), прави ни съпри-
частни с възхищението си пред 
природата („Дърветата“, „Ухания след 
дъжда“, „Попътно“, „Прощаване с лято-
то“, „Утринно“), изразява 
преклонението си пред реални личнос-
ти („На изповед пред Апостола“, „На 
Михай Еминеску“)… 

Вече четох рецензии за стихосбирка-
та на Ал. Шаханова, в които едва ли не 
правят и класация, като в челото ѝ пос-
тавят стихотворението „Жена“ (без-
спорно хубаво, получило награда на 
национален конкурс, отпечатано е в 
централни медии...). Моето предпочи-
тание е към творбата „На залез“ – една 
неистова молба към слънцето да възпре 
своя път към залеза, да забави времето, 
да позволи на лиричната героиня да се 
радва още дълги години на живота... По 
тоналност, по дух, по виталност, по 
жажда за живот... без преувеличение го 
нареждам редом с „Почакай, слънце, аз 
не съм готова“ на голямата българска 
поетеса Дора Габе (1886-1983). 

„Частица от Вселената“ – книга, 
представляваща пъстър букет: от ли-
рични стихотворения, социална поезия, 
духовна поезия, философски размисли, 
творби със сатирична насоченост..., из-
лезли изпод перото на Александрина 
Шаханова. Книгата е втората стихос-
бирка на поетесата – след „С дъх на 
есен“ (2014). Шаханова е автор и на ро-
мана „Облаци“ (2016), както и на 
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„Учебен анализ или прочит на лунна 
светлина“ (2006), „Аналекта. Избрано от 
събраното“ (2007) и „С тебешир и мо-
лив. Из спомените на една учителка“ 
(2013). И шестте книги са издадени в 
Русе – най-големия крайдунавски бъл-
гарски град, в който тя живее от 
десетилетия.1 

 

 
 

                                                                        
1 Рецензията е поместена като пред-

говор на сложената под печат дву-
езичната стихосбирка на Александрина 
Шаханова „Реката между нас“. 
 

СЛЪНЧЕВИТЕ КАМБАНИ НА 
ПАВЛИНА ПЕТКОВА 

 

ЖИВОДАР ДУШКОВ 
 
Най-новата книга на Павлина Пет-

кова е стихосбирката „Слънчеви кам-
бани“ – с около 220 апеви и апеви-
гирлянди. Получих я и я прочетох вед-
нага. Темите – истинско многоцветие.  

 

 
 

И усетих как се люшват слънчевите 
камбани в природата: 

~~~ 
Май. 

Птици. 
Сенокос. 

Полегнали 
треви в редици. 

~~~ 
За 

лято – 
огнено 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2021 

 

75 

 

тънки нишки 
небето плете. 

~~~ 
Студ 
и лед 

ще сковат 
земя, небе. 

В браздите – семе. 
~~~ 

Сняг – 
сито 

пресява 
небето над 

къщи и поля. 
Слънчевите камбани прозвъняват 

във Всемира: 
~~~ 
Ти, 

луна, 
кога спиш? 

Утрото е 
далече  
още. 
~~~ 
С тез 
ръце 

сребърни 
луната ме 

прегръща в съня. 
Слънчевите камбани огласяват чувс-

твата: 
~~~ 

Детски пъзел е 
животът ми – 

отломки, 
лава, 
жар. 
~~~ 

Щом 
с ръка 

докосна 
лицето ти – 

славей запява. 
~~~ 
Юг. 

Север. 
Посоки 

от компаса. 
Аз и ти, ти – аз. 

~~~ 
Влак 

към теб. 
Мислите 

бързат в галоп. 
Последна гара. 

~~~ 
Там 

жарта 
тлееща 

ще спаси ли 
святата любов? 

~~~ 
И 

тук съм 
пролетна 
феерия 

цветна магия. 
Твой 

сън съм. 
Светулка 

в житни нивя. 
Сбъдната мечта. 

Слънчевите камбани разбуждат спо-
мените: 

~~~ 
Там. 

Перце 
сънувах – 

златна птица. 
Мамина везба. 

~~~ 
За 

хляба 
нощвите 
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сънуват квас. 
Зърното зрее. 

Камбани... И слънце, слънце, слън-
це... 

~~~ 
Не 

бърза 
слънцето. 

Циганско лято. 
Вред златни гриви. 

~~~ 
От 

дъга 
корона 

на небето. 
Трон на слънцето. 

~~~ 
Аз 

зная 
чии са 

тези сълзи. 
Слънце ги суши. 

~~~ 
Дъжд 
изми 

небето. 
Свежо утро – 

слънце и дъга. 
Розов хоризонт. 

Слънце грее, 
докато 

още 
спя. 

И още... 
И потъване в приказния свят на дет-

ството.  
И преклонение пред красотата.  
И почит към героите.  
И... 
Павлина Петкова не ме изненадва с 

тази си стихосбирка. Освен традицион-
ната поезия, тя е и авторка на по-кратки 

форми (имам предвид книгите й с 
хайку, хайбуни, sms-стихотворения - 
„Между изгреви и залези“, „Кръговрат 
на чувствата“, „Тайнопис по небето“, 
„Спасени думи“, „Волтова дъга“, През 
сезони и дни“, „Река многоцветна“).  

Исках да напиша рецензия за 
„Слънчеви камбани“, но се прехласвах 
пред една или друга творба. И разбрах, 
че ще направя грешка, ако със свои ду-
ми предам съдържанието на която и да 
е апевна творба. Затова реших да посоча 
малка част от тях. Нека говорят сами за 
себе си. А и за тяхната създателка. А 
пред листа Павлина Павлова застава с 
отговорност, надхвърлила елементарна-
та „наука“ на броенето от 1 до 5... 

~~~ 
Щом 

светло 
стане вън, 

думи редя – 
търся смисъла. 

За 
хляба, 

живота. 
Неусетно 

времето лети. 
Успех на книгата ти, Павлина, и на 

теб като творец! 
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СРЕЩА С ГАБРИЕЛА 
 

проф. ЦОНКА ВЕЛИКОВА 
 

Среща с Габриела, която жадува залеза, 

докато вдишва влага и кашля светкавици…  
 
Пътищата, по които човек достига до 

определена истина, картина, музика, 
книга, пейзаж или духовен спътник, за 
да ги разпознае за свои, в повечето слу-
чаи биват възприемани като 
непредвидими случайности, но всъщ-
ност са съвсем закономерни. Така и аз, 
по някаква наглед "закономерна слу-
чайност", се срещнах с творческата 
галактика на Габриела Цанева. Не, не 
галактика, а вселена, в която колкото и 
продължително да пътувах, в толкова 
емоционално по-дълбоки и смислово 
плътни пластове навлизах. Наред със 
словесното ѝ творчество (поезия от и 
проза от различни жанрове), респекти-
ращо въздействие ми оказаха и 
великолепните ѝ картини нарисувани с 
акварелни, темперни, маслени, акрилни 
бои, черно белите рисунки, шаржове, 
реалистични или гротеска, всички про-
пити с красота, болка, ирония... Свят, 
своеобразен, неотделим и допълващ 
словесния и също толкова стойностен. И 
така книга след книга. А в деветте, кои-
то имам – над шестстотин и петдесет 
стихотворения и прозаични текстове, 
без да броим тристишията и хайку. И 
над 135 картини. 

Далеч от намерението да правя кри-
тичен литературен и художествен 
анализ, съм изкушена да споделя мис-
лите, които спонтанно ме спохождаха 
при първия прочит на книгите, които 

съм си записвала тогава и за щастие съм 
запазила. Някои от впечатленията, ма-
кар и с различни думи са 
няколкократно повторени във връзка с 
отделни книги и произведения, затова 
се наложи да ги обобщя. 

● Уплътнени до предел мисли, емо-
ции и образи, които сякаш пулсират и 
пламтят пред погледа  от протичащата 
през текста впечатляваща словесна 
енергия, която те заставя през няколко 
реда да спреш, да поемеш дълбоко дъх, 
за да се успокои порива на връхлитащи-
те те собствени мисли и чак тогава да 
продължиш нататък. 

● Погледът сякаш сам отказва да 
препуска през текста. докато не се ос-
мисли до тук  прочетеното. В противен 
случай, ще се пързаляш по повърхност-
ното впечатление, а по-значимите 
смислови нива ще останат затрупани.  

● Емоционалната и образна компак-
тност на литературното творчество и 
живописта на Габриела, са като мощен 
приливи. Покажеш се за кратко и отно-
во си в дълбокото.  

● Сложни словесни образи, неочак-
вани и нестандартни сравнения и 
обрати...  

● Това не са книги, които да се изче-
тат на един дъх, докато посягаш съм 
купата с пуканки. Никой няма толкова 
обемен дъх, затова е нужно много пъти с 
пълни дробове да вдишаш, преди да 
стигнеш до края, на която и да било 
нейна книга. 

● Многоаспектност като тематика и 
жанрова форма творчество, което е като 
прекалено  калорична храна, от 
която не можеш да погълнеш наведнъж 
огромни количества.  
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● Трудно е да се премине мимоходом 
през застъпените многообразни факти 
от живота и свързаните с тях терзания и 
въпроси, с който всички се сблъскваме и 
за които всеки,  съобразно опита и жи-
тейската си зрялост, има своите опорни 
точки за разбирането им.  

● Понякога мислите са толкова сгъс-
тени, че два, три или пет реда се 
възприемат като завършено самостоя-
телно стихотворение, към което ти се 
струва, че нищо повече не би могло да 
се добави, а и не е и нужно. Толкова е 
пълноценно. Но след още три-пет реда 
си мисля същото и отново изненада. 
Имало още и още. Да-а!! 

● Непрестанна битка да отвоюва себе 
си от задушаващата сивота, от лепкаво-
то желе на ежедневната тривиалност, от 
препъващите грешки и трудности по 
пътя, от измамните спътници, от хлъз-
гавата любов......  

● Неспирно и безпощадно самоизс-
ледване на собствената си необятност, 
дълбините на което не биха могли на-
пълно да се обхванат с един само 
прочит. 

● Дисекция с безжалостния скалпел 
на самонаблюдението и безпощаден 
самоанализ, стигащи  до смело само-
разголване през мъката, болката, 
откровението и горчивите въпроси с 
променливи отговори.  

● Смелост да не се самоукрасява, за 
да търси и постигне евтино одобрение, 
харесване, оневиняване. Мисля, че има 
талант и опитност да ни подведе в тази 
посока, но тя не се стреми нито към 
това, нито да натрапи еднозначно ня-
какви свои изживявания, разсъждения, 
оценки и т. н. Постига по-значима цел, 
читателят сам да потърси отговори на 

нейните многобройни и многослойни 
питания за смисъла на нещата и защо те 
постоянно ни се изплъзват. А в един 
момент да осъзнае, че тези питания са и 
негови.  

● Забележителна работоспособност, 
която не е резултата от желание за себе-
доказване, а плод на неизчерпаем 
творчески заряд, смелост и богатство на 
идеи.     

● „Искам себе си“ – крещи Габриела. 
Питам се много ли е или малко, след 
като искам същото?   

 
● ● ●  
 
В заключение: Според мен е непра-

вилно и повърхностно да се обсъжда 
само една от книгите на Габриела Цане-
ва, тъй като смисловата им и 
емоционална свързаност не позволява 
сравнение, обособяване, противопоста-
вяне, открояване... Да, в тях има нови 
различни нюанси, но те не са плод на 
капризи в настроението, а подсказват 
задълбочаване на самоизследването. 

Възприемам всяка нейна книга като 
сегмент от всички останали. Като тяхно 
продължение и допълване, независимо 
от коя е започнал прочитът. Всяка е част 
от това, което е тя. Част от пътя, по кой-
то всички ежедневно се спъваме. 

Така се случи, че до сега все още не 
съм се срещала с Габриела Цанева. Пи-
там се, какво ли още ще открия за нея, 
когато настъпи мигът? Сигурно ще е 
вълнуващо. 
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ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
 

ТИХА, НЕЖНА И НЕДОСТИ-
ЖИМА ЛИРИКА 

 
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 

28.03.1887 г. – 02.10.1916 г. 
 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

Навършиха се 105 години от убийст-
вото на поета. Най-нежният лирик в 
българската поезия, подпоручик Дебе-
лянов, пада убит в сражение на 2 
октомври 1916 г., около 10 часа сутринта 
близо до Горно Караджово (днес Мо-
ноклисия, Демир Хисарско, Гърция), на 
29 години и 6 месеца.  

В днешното болно, бездуховно и 
объркано време на пандемии, електро-
ника, високи технологии и т.н. 
общуването с лирика като тази на Дебе-
лянов ни е изключително необходимо.  

* * * 
Неговите стихотворения са тих во-

пъл на една чувствителна и страдаща 
душа. Наситени са с пастелна мекота. 
Отличават се с приглушен изблик на 
силните емоции, с тиха изповедност на 
чувствата, с музикална нежност и звуч-
ност, със светли мечти и тих копнеж по 
човешко щастие... 

Широк и разнообразен е тематични-
ят диапазон в изящната лирика на 
Димчо Дебелянов: любовта и природа-

та, войната и патриотизма, социалната 
и нравствена проблематика..  

Но една от основните теми е обичта 
към родния край, към родни дом, към 
майката, към Родината. Образец сред 
стихотворенията на тази тема е стихот-
ворението ”Да се завърнеш в бащината 
къща”. Някои го именуват със заглавие 
„Скрити вопли”. То е водещо в цикъла 
„Елегии”, в който влизат най-хубавите 
стихотворения на големия поет.  В еле-
гиите приглъхват възторжените и 
жизнерадостни интонации,  които сре-
щаме в други стихотворения. Мечтите и 
надеждите му са покрусени, романтич-
ните илюзии  изживени. Елегичните 
тонове и тъжните вопли са породени от 
живота, от несъответствието между иде-
ал и реалност. Това стихотворение 
изразява общия дух на неговата поезия, 
на неговата душевност и на времето, в 
което живее.  Всеки човек изпитва нос-
талгия и обич към родното огнище, 
където е живял с най-близките на душа-
та му хора- майката и бащата, където му 
е мила всяка вещ: 

 

Смирено влязъл в стаята позната, 
последна твоя пристан и заслона,   
да шъпнеш тихи думи в тишината,   
впил морен поглед в старата икона:   
аз дойдох да дочакам мирен заник,  
че мойто слънце своя път измина. 
 

Завръщането в бащината му къща 
сред белоцветните вишни в Копривщи-
ца е утеха и убежище, в което поетът 
иска да избяга от обидите и раните, 
които безмилостно му нанася ежедне-
вието в големия град. Завръщането в 
бащината къща при ”безсилното рамо” 
и „усмивката блага” на майката е спасе-
ние за неговата изстрадала душа. Както 
в цялата си лирика и в това стихотворе-
ние Димчо Дебелянов е пределно 
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искрен и човечен. В него поетът е излял 
копнежите и разочарованията си от 
жестоката и безсърдечна действител-
ност. Тихата радост от завръщането в 
бащината къща, от нежната ласка на 
майката изразява неговото докосване до 
щастието.  

Това стихотворение обобщава един 
от основните мотиви в Дебеляновата 
поезия  копнежът по човешко щастие, 
по нещата, които осмислят човешкия 
живот, по непреходните човешки цен-
ности. Тези мотиви звучат в по-голямата 
част от стихотворенията на Димчо Де-
белянов  „Пловдив”, „Черна песен”, 
„Помниш ли, помниш ли тихия двор...”. 

Всяко докосване до чистия поетичен 
свят на този голям български поет ни 
извисява и облагородява, защото от 
поезията му струят нравствена чистота, 
светли пориви и сгъстен драматизъм. 
Защото е завладяваща, вълнуваща и 
истинска. Не случайно един от най-
великите поети на България - Яворов 
казва за Димчо: ”Той ще ни надмине 
всички.” И сигурно щеше да е така, ако 
не беше загинал толкова млад, без да 
види стихотворенията си събрани в 
книга. Това правят добрите му прияте-
ли през 1922 г. 

Димчо Дебелянов отива като добро-
волец да участва в Балканската война, 
която освобождава останалите под турс-
ка власт български земи. Но загива едва 
29 годишен.   

И остава вечно млад, както е вечно 
млада неговата тиха, нежна, завладява-
ща и недостижима поезия. Както са 
вечно млади Яворов, Смирненски, Сер-
гей Румянцев, Гео Милев, Вапцаров, 
Пеньо Пенев… и други таланти от 
Страната на убитите поети – България. 

 

ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА  
НАРОДНОТО БИТИЕ  
 

ДИМИТЪР ТАЛЕВ 

01.09.1898 г. – 20.10.1966 г. 
 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

Димитър Талев Петров – Палисламов 
е роден на 1 септември 1898 година (по 
стар стил; 13 септември – по нов стил) в 
град Прилеп, днес в Северна Македо-
ния,  която тогава все още е под осман-
ска власт. Умира на 20 октомври 1966 г. в 
София. 

Учи в родния си град и още няколко 
градове.  

Завършва славянска филология в 
Софийския университет. 

Той е един от най-големите българс-
ки писатели. Малцина са писателите, 
сполучили с такова майсторство да пре-
осмислят и претворят историческото 
битие на народа ни. 

Започнал творческия си път като ав-
тор на разкази и импресии през 20-те 
години на миналия век, през петдесетте 
години той израства до един от най-
крупните и самобитни изразители  на 
народната душевност, на националния 
характер.  

Те се проявяват  в борбата на народа 
в Македония за независима църква и 
просвета и за национално освобожде-
ние. Неговият изключителен талант се 
изяви  във великите му романи „Желез-
ният светилник“, „Преспанските 
камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви 
чувам“. 

След 9-ти септември 1944 г.  Димитър 
Талев е изключен от Съюза на българс-
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ките писатели, арестуван е и е хвърлен в 
Софийския централен затвор, където 
без съд и присъда престоява половин 
година. Обвинен е във великобългарски 
шовинизъм и  че е буржоазен журна-
лист и писател. Още повече страдания 
преживява в концентрационните лаге-
ри в Бобов дол и Куциян – край гр. 
Перник, където е държан до февруари 
1948 г. Независимо от крехкото му здра-
ве бива принуждаван да полага тежък 
физически труд и едва оцелява, благо-
дарение на грижите на свои приятели – 
сълагерници, които изпълняват и него-
вите трудови норми.  

За освобождаването му се застъпва 
влиятелният негов приятел Георги Ка-
раславов. След това, заедно със 
семейството си, е интерниран в гр. Лу-
ковит, където е държан при тежки 
условия и изолация до 1952 г. Тук на-
писва голяма част от тетралогията си. 

Към края на 50-те години Талев е ре-
абилитиран напълно и се посвещава на 
свободна писателска работа. Отличен е 
с немалко литературни награди и  по-
четни звания. Посмъртно е отличен със 
званието Почетен гражданин на град 
Луковит. Тетралогията на Димитър 
Талев  е най-внушителният романов 
епос за ренесанса, за националноосво-
бодителните борби у нас, а и на 
Балканите. Чрез историческата съдба на 
един регион, на една фамилия талант-
ливият писател създава неповторима 
сага за трагичната одисея на население-
то в родния му край, в Родината, на 
Балканите. С чист възрожденски порив 
и патос, с мащабен епически замах пи-
сателят пресъздава националното и 
духовно пробуждане и борбите на на-
рода за свобода и демокрация.  

С изключително умение писателят 
изобразява духа на епохата, живота на 
народа в Македония: възрожденския 
подем, борбата за независима българска 
църква, за народно просвещение, за 
национално освобождение. 

Освен крупната тетралогия,  значима 
сполука на Д. Талев е епическото му 
повествование за края на Първата бъл-
гарска държава – тритомният роман 
„Самуил“, както и още няколко творби. 
В него авторът възкресява драматичната 
и трагична съдба на югозападната бъл-
гарска държава през онази преломна 
средновековна епоха. Правдиво и умело 
писателят изгражда величавия и траги-
чен образ на цар Самуил. 

Многопластовата, психологически 
сгъстена, вълнуваща проза на Д. Талев 
има голямо значение не само за нас, 
българите, но тя има общочовешко зву-
чене. Тя е ценен принос в националната 
ни литературна съкровищница. Защото 
кара читателя да преосмисля истори-
ческите събития и превратности, да 
осъзнава съвременните дадености и да 
си прави изводи за миналото и настоя-
щето, за смисъла на човешкия живот… 

В нашата литература има много 
добри писатели.  

Но великолепното творчество на 
Димитър Талев го нарежда непосредст-
вено след Иван Вазов – неговият любим 
учител. Ето какво казва  за учителя си: 
„Ако има една книга, която е била мой 
учител в ранната ми младост, това е 
„Под игото“. Да напиша нещо като него 
– това беше желанието ми“.  

И го написа.  
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ИСКРАТА НА РОДА 
 

РАЗРАВЯЙКИ ЖАРАВАТА 
(ХАЙБУН) 

 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

за Коледа 
всички заедно 
оживели спомени 
 

Моят дядо се казва Иван. Той е най-
хубавият мъж, когото помня – висок и 
слаб, рус със сини очи и бяло лице. Си-
гурно затова прякорът му е „казака“. 
Иван Казака. Но той не е нито казак, 
нито руснак, макар името на жена му – 
моята баба, да е Олга. Малко подвеж-
дащо, нали? Но те и двамата са си 
българи. За него се знае, че е от 
Чип(р)овци – древен род, заселил се по 
тези места през XVII в., след потушаване 
на Чипровското въстание. Предците му, 
сред малцината оцелели от пожарите и 
кланетата в родния им край, са се пръс-
нали по Влашко и Сръбско, а неговите 
деди, като мъничка отломка от разбита-
та твърдина, са се заселили отвъд 
Искъра, с надеждата да намерят спасе-
ние. 

Двамата с баба ми (нашата „майка 
Олга“, както я наричат внуците й, защо-
то тя ни е отгледала) са като Ин и Ян. 
Баба ми е пълна противоположност на 
дядо ми – дребничка брюнетка с малко 
краче в черен чорап и дълга права коса. 
Прибира я на кок и дори я скрива под 
черната шамия, която носи, откакто я 
помня. Тя е в траур за единствения им 
син, загинал твърде млад на фронта, 
през последната световна война. Неп-
режалим. Роден е на Коледа – през 

януари, по стар стил, затова са го кръс-
тили Христо. И Бог си го е прибрал. 
Казват, че прибира тези, които най-
много обича.  

Баба ми и дядо ми, както стана ясно, 
са чисти българи. И като такива зачитат 
традициите, нашите български тради-
ции. На големите християнски 
празници те винаги се черкуват: 

 

камбанен звън 
за празнична молитва 
миряните сбира 
 

Окъпани (след грубата работа по 
подготовка на празника, който и да е 
той) и пременени, се отправят натам, 
накъдето се стича множеството. Трябва 
да ги видите как вървят един до друг. 
Дядо ми, нали и без това е висок, не се 
надига толкова – той е скромен човек, 
но баба ми изпъва снага, стъпва напето, 
дори малко горделиво. И как няма да е 
горда, щом е Казакинята – жената на 
Иван Казака. Не само хубав мъж, но и с 
добро сърце и златни ръце. Дядо ми 
действително е голям майстор железар 
и много уважаван човек. На кого ли не е 
правил услуга? Какво ли не е майсто-
рил? Работата е в кръвта му – по цял ден 
е в работилницата си, „казанката“.  

Не съм сигурна в етимологията на 
тази дума, но виждам връзка между 
казан, казанджия, казанка. Макар послед-
ната да не се среща в речниците. 
Възможно е да греша.  

Баба ми не може да го изкара оттам. 
Току му подвиква от прага на къщата:  

- Вано, айде, шъ доà(ж)дъш ли?2 
Но той едва ли я чува, унесен в рабо-

тата си. Пък и при него винаги е така 
                                                                        
2 Ваньо, хайде, ще дохождаш; дохаждаш 

ли; ще дойдеш ли; идваш ли? 
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шумно! Чука-чука-чук! Трака-трака-
трак!  

Баба ми вече е стоплила вода, за да се 
измие хубаво (е, за бойлер по тяхно 
време беше още много рано да се гово-
ри!), но не пропуска да му се поскара: 

- Е-е, Вано, заман вален одиш!3 
Скарва му се, но се гордее с него и го 

обича. А и работата му не ѝ е безраз-
лична. Нейни са много идеи, а той е 
техният изпълнител. Тя пък е неговият 
помощник, когато има нужда някой да 
държи, да помага ... Заедно „изобретя-
ват“ и измайсторяват т.нар. „вършачка“. 
Не зная защо са нарекли така въпросно-
то съоръжение, но поставено на четири 
колела, то обикаля от къща на къща и от 
махала на махала, за да рони зърната от 
кочаните царевица – основна култура в 
плевенския край. Съгласете се, това е 
вид механизация! А моята баба, която 
дори не е ходила на училище, без да 
подозира, се оказва – механизатор. С 
предприемчивост, труд и любов двама-
та с дядо ми (с дедà ми, както биха казали 
на пеловски4 диалект) успяват да отгле-
дат трите си деца и да изучат двете си 
дъщери за лекар и инженер. Проправят 
им път в живота. 

 

дълбок поклон 
отрудени ръце 
потомците ви помним 

                                                                        
3 Ех, Ваньо, все мръсен ходиш; все си 

мръсен, изцапан. 
4 Гр. Пелово, предишното име на гр. Ис-

кър, обл. Плевен. 

ПО ДОЛИНАТА
РАЗМЕТАНИЦА
 

МИЛКА ПЕШЕВА 
 
Не е изключено, когато е бил светов-

ният потоп, да е бил и по нашите земи 
на България, тъй като моето село Голя-
мо село е било като езеро. Постепенно 
или с помощта на хората се е източило 
през с. Баланово към река Джерман, 
Дупнишко. Вярвам в това, защото като 
деца намирахме черупки на морски 
охлювчета и един каменен череп, което 
ми е направило силно впечатление. 

В археологическо отношение Дуп-
нишко е малко изследвано. Сведения  за 
първите обитатели се разкриват от слу-
чайни разкопки. Те сочат, че тази земя е 
била населена още от времето на късния 
неолит – 1500 години преди новата ера. 

Сега през с. Голямо село минава река 
Разметаница, в нея идват притоците  от 
планината Колош – 1315 метра височи-
на. Когато придойде, тя става опасна и 
бурна, често е завличала дори къщи, 
построени край бреговете й. 

Кога и през кои векове селищата са 
се намирали далеч от езерото е трудно 
да се каже, може би винаги хората са 
приемали опасността от наводнения, за 
да бъдат близо до живителната влага.  
Това говорят имената на нивите: Селив-
рия, Доляница, Градището и др. Когато 
копаеха, хората намираха калени кюн-
ци, което показва, че е имало добра 
канализация може би още през Визан-
тийския период или още по-назад през  
вековете. Разкрити са и праисторически 
селища от Каменомедната епоха. Насе-
лението е било от траките дентали. В 
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местността Царичина, Разметанишко, 
бил издигнат голям тракийски храм на 
Бога Зевс мълниеносец. 

Сред Разметаница се е намирала фе-
одалната крепост на  Арон – брата на 
цар Самуил, където се е разиграла бра-
тоубийствената война на 14 юли 1014 г., 
пише историкът Скалица Кедрин. Са-
муил разбира, че брат му Арон има с 
гърците лоши намерения към него и 
решава да затрие цялото му семейство. 
Тогава синът му Гавраил Радомир се 
молел на колене пред баща си за бра-
товчед си Иван Владислав:  „Татко, не го 
убивай!” 

Конникът, за когото се предполага, 
че бил от войните на Арон, посечен до 
местността Царичина, препускал близо 
3 – 4  километра. Тази местност се нари-
чала Кървовето, а след като бил убит, 
нарекли я Гроба. 

В Царичина има чешма, построена 
някога от Самуил за най-хубавата вода, 
която още съществува. Днес на това 
равно и хубаво разметанишко поле е 
построен ТЕЦ „Бобов дол”, който уни-
щожи и замърси хубавата и плодородна 
земя на с. Голямо село. 

Главният път не е минавал през 
Дупница, а покрай Бинека, Арнаутски 
път, Голия рид – все местности край с. 
Голямо село, през с. Дяково – към Радо-
мир. Говори се, че пътувайки с една 
конна свита синът на цар Самуил, Гав-
раил Радомир, бил убит по поръчка на 
братовчеда си Иван Владислав. След 
като е убит Гавраил Радомир, братовчед 
му се възкачва на престола и води войни 
срещу византийците  през 1015 год. Този 
самодържец, българин по род, внук на 
Никола и Рапсимия, е син на Арон. В 

битките с Василий II бива убит край с. 
Ключ. 

След 1016 год. България пада под Ви-
зантийска власт. 

Няма да пиша за отхвърлянето на 
византийското робство и последвалите 
български царе, историята го е написа-
ла много по-добре от мен. 

Един от последните български царе, 
Иван Шишман, през 1378 год. се бие със 
сърбите край Кюстендил. В затишието 
на боя и българите, и сърбите очаквали 
помощ. На сърбите помощта от войни-
ци дошла по-бързо. Там е убит цар Иван 
Шишман и погребан от войниците си в 
българска черква или манастирче. 

От 1351 год. започва поробването на 
България от османските турци, до 1382 
година продължили битките в този 
край. Българите се превърнали в рая, 
безправно население, работна ръка, 
върху чийто гръб живеело мюсюлманс-
кото население. Облагали ги с големи 
данъци. Безплатни работници във всич-
ки сфери и услуги. Освен парични 
данъци, длъжни били да дават и част от 
произведените си храни – десятък. Мно-
го са разселванията на българите, но и 
много села са изчезнали. И за това исто-
рията е казала своята дума. Ще разкажа 
само за моите предци, но преди това 
нека кажа още нещо. 

След освобождението на България 
през 1978 г. границата  между Турция  и 
България е в село Бараково. Преди го-
дини попитах хора от Петричко: „Ако 
още остане границата в Бараково как ще 
постъпите ?“ Те в един глас ми отгово-
риха: „Веднага заминаваме оттатък 
границата , т. е. към България.“ 

Малко преди освобождението, тур-
ците се озлобили, започнали често да 
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убиват и изнасилват. Така става и в село 
Логодаш. Докато Пешо Михов и се-
мейството му били на нивата. Но най-
малката им сестра била вкъщи, когато 
идва банда турци, изнасилват момичето 
и го заколват. То пищяло, но никой  от 
селото не смеел да се намеси. Всичко 
било разрушено и ограбено. Пешо про-
гонил турците, но бил арестуван  и 
затворен в Горна Джумая. Вече ковали 
бесилото за него, но той не падал духом, 
а заръчал на съпругата си, баба Ната, да 
му донесе девет лакти пояс. Тя изпъл-
нила поръчката. През нощта Пешо, с 
още двама арестувани скочили от кауша 
и избягали. Бързо намерил кон от прия-
тели и заминал за селото си. Сестра му 
вече е погребана.  

Пешо и Ната Михови имали двама 
сина – Александър на 4 години и Дими-
тър – на 2 години. Димитър е моят дядо. 

Пешо качил на кон двете си деца, 
свити в дисагите, взима майка си и баща 
си и заедно с жена си цяла нощ пътуват 
през тъмни пътища, за да стигнат до с. 
Голямо село, Дупнишко. Това става през 
1875 – 76 год. 

Когато турците си заминали, той ус-
пява да купи много имот за синовете си 
– 400 декара, а за селото 1000 декара, 
които подарява.  

Ната, майката на моя дядо Димитър, 
облечена  в мъжки дрехи ходела напре-
ко през селата, за да стигне до 
гробищата на с. Логодаш, където имала 
погребани други деца. Разстоянието е 
повече от 30 – 40 километра. Баба Ната 
умира млада и тогава дядо Пешо се 
оженил за баба Здравка, също вдовица,  
със  17 години по-млада от него. Тя му 
ражда четири дъщери и един син – Еф-
тим. Тя успява да изучи сина си, който 

взимал изпитите си за две години на-
веднъж, после едва успява да се спаси от 
комунистите през 1944 год. 

Дядо Пешо обработва целия си имот, 
прави на синовете си кирпичени къщи. 

Веднъж някакви работници му 
предложили да му поправят бъчвите. 
След седмица му казали, че на сутринта 
ще си отиват рано, така че да им плати 
веднага. Той отишъл където са му пари-
те, взел от сандъчето и им платил. 
Когато става на сутринта, няма ги ра-
ботниците, няма го и сандъчето с 
жълтиците, той дори и не ги  попитал 
откъде са, за да ги проследи. 

След това от селото му палят коше-
рите, а после и сеното. Той се разболява 
тежко, лежи в Дупница в една механа, 
казва на съпругата си Здравка да викне 
адвокат, за да раздели имота между де-
цата си. Той прави делбата и умира на 
75 години през 1908 год. 

В същата тази година турско семейс-
тво от Голямо село имали вила в село 
Мали Върбовник. Както си гуляли там, 
виждат край чешмата младо русокосо 
момиче и го привикват, залостват врата-
та и го изнасилват. Тя имала братя, 
които се опълчили срещу турците, но те 
и тях затварят и ги пребиват от бой. 
Същото момиче, което се казва Атанаса,  
остава бременно. Тогава старейшините 
го омъжват за най-сиромашкия момък в 
селото, както става навсякъде в Бълга-
рия в такива случаи. Ражда дъщеря от 
турчина. Знае се в цялото село Мали 
Върбовник. По-късно дъщерята от тур-
чина се омъжва в с. Палатово за вдовец с 
две деца. 

Тъй като е много трудолюбива отг-
лежда заварените деца и ражда още 5 
дъщери и 2 сина. Една от дъщерите на 
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баба Тона е моята майка Софийка. Съп-
ругът на баба Тона – дядо Иван е убит с 
приклади от македонски автономисти в 
дома си, а синовете му  Мите и Станке  
са убити, единият през войната от 1913 
г., а другият ударен от ток. 

И до днес в Дупница събота е паза-
рен ден.  

От всички села наоколо хора, пеша, с 
каруци и животни отиват на пазара да 
разменят или продадат по нещо. Пътят 
почернява от хора, които отиват и се 
връщат. В един съботен ден се движил и 
един мъж, носейки на рамо козинявата  
си торбичка, това бил Васил Левски. 

Към върлото на Крушовица на тъл-
пата, един от турците яхнал поп да го 
носи на гръб. Нещастният поп, клатуш-
кайки се вървял изнемощял по пътя. 
Отстрани българи и цигани се смеели и 
се подигравали с него. Тогава Левски 
казал по-скоро на себе си: „Вие не сте 
дорасли за свободата си.” И  повече не 
се върнал към този край. 

Имаше една песен, която майка ми 
пееше – три пъти карали на съд една 
девойка през нощта, а тя все отговаряла 
пред турците: „Една съм била, убила 
съм го и хитра съм била, че съм го скри-
ла”. Тази девойка, на която не се знае 
името, била от с. Мламолово. 

Мота да разкажа нещо и за Ильо 
войвода, който спасил Дупница – да не 
стане и там клане като баташкото. Той 
предупредил турците, че ако посегнат 
на мирното население ще затрие целите 
им семейства.  

В Кюстендилския край водела чета и 
Румяна войвода, която искала да замине 
в легията на Раковски в Сърбия, но 
Ильо войвода я спрял. 

Цариградският път от изток на запад 
към Дупнишките покрайнини минавал 
от Самоков, пресичал северозападно 
Верила, от прохода  Дервент в посока 
Германия (Сапарева баня), през с. Чер-
вен брег, прехвърлял в западна посока 
Голия рид до Винека – Кадин мост. 
Дупница остава вдясно.  

Остатъци от калдаръмения път има 
при селата Голямо село, Яхиново, Чер-
вен брег  и Крайници. Населението и 
сега продължава да го нарича Арнаутс-
ки път, защото идва  от Албания. Пътят 
от Винека до Дяково е просъществуавал 
дълго.  

Новият път от Винека за Дупница 
минава през Аркчийския мост на река 
Джерман, западно от града. Този мост е 
съвременник на Кадин мост на река 
Струма – 1470 година, Каменния мост 
на река Бистрица и Еврейския мост на 
река Джерман. Те са строени на един и 
същи главен път. Арчийският мост бе-
ше еднопосочен, сега е полуразрушен, 
трябваше местните управници да го 
запазят поне като историческа памет. 

След Освобождението, през 1880 го-
дина, е открито първото училище в  
Голямо село, а черквата е построена 
през 1888 год. От 1927 год. в селото има и 
читалище. 

Когато се е строяла черквата, оттам 
минал професор Константин Иречек, 
който бил натоварен от княз Алексан-
дър Батемберг да напише история на 
България. За строителството на черква-
та работниците дялали камъни, на 
които е имало исторически надписи. 
Той се ядосал на невежеството на хората 
и продължил обиколката си из Бълга-
рия. В селото народът бил беден и 
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малоимотен, живеел от нивичките си и 
животните, които отглеждал. 

Моят дядо Димитър се жени за най-
личната мома Гюра, която му я избрал 
баща му, дядо Пешо. Дядо Димитър е 
бил все запас и на фронта през 1912 – 13 
год., а след това през 1915 – 16 год. Съп-
ругата му баба Гюра умира млада, като 
му оставя четири деца сирачета.  

Тогава дядо решава да ожени по-
големия си син Атанас, който бил на 17 
години и довежда майка ни Софийка от 
с. Палатово да  го задоми и да отгледа 
децата. Майка ми ражда и свои деца: 
Еленка, Костадин, Магда, Рангел. Преди 
мен е имало момиче, което се е казвало 
Милка, но е умряло още като бебе. Аз 
съм родена през 1936 год. и съм кръсте-
на на нея. След мен се ражда момче 
Димитър, което също почива на 3-4 го-
динки.  

Сестра ми Тодорка е родена през 
1943 год. 

 

ФИЛОСОФИЯ НА  

ИЗКУСТВОТО 
 

ХАЙКУ И ТУШ  

 

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА 
 

Дали не е доживотна любов?  
 

Забивам пирони в галерията. 
Иззад тежките рамки 
излита птица от туш. 
 

На 30 септември, 2021 в Галерия-клуб 
на фоторепортера, София открих своя 
авторска изложба рисунки с източен 
туш. Тя ознаменува моя литературен 
дебют с арт-книгата „Бели петна“, осъ-
ществен с любезното съдействие на 
издателство „Ерго“, София – 50 суми-е 
илюстрации, хайку, хайбун и хонкадо-
ри-разговори през времето с други 
личности от литературата (Сей Шона-
гон, Валери Даскалов, Ишикава 
Такубоку).  

 

 
 
 

Венелина Петкова, „Да срещнеш човек 
важен за съдбата ти“, дзенга 
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Нека кажа още в самото начало – та-
зи първа моя книга е една голяма хайга 
за мен.  

Хайга е форма, която съчетава визу-
ално и поетично изкуство, развила се в 
Япония, с корени в Китай – естетически 
синкретизъм между калиграфското, 
поетичното и изкуството на словото.  

 

 
 

Ки Байшъ 
 

В Далечния Изток те вървят ръка за 
ръка – от древността се изпълняват с 
едни и същи средства (четка, туш и хар-
тия), което ги прави неразделни 
посестрими. Хайку и хайбун (жанр, 
който обвързва проза и хайку стих) са 
литературните форми, завладели сър-
цето ми с най-голяма сила.  

 

 
Венелина Петкова, абстрактна калиграфия 
 

Причините за това е трудно да обяс-
ня дори на самата себе си, но една от тях 
със сигурност е тяхната флуидна същ-
ност и непосредственост (която 
източните артисти наричат „поток“) – 
да изобразяват „душите на нещата“ и 

„душите на думите“ (яп. „котодама“), да 
се материализират върху листа чрез 
„искреността на авторовото сърце“ (яп. 
„фуга но макото“).   

В тях няма как да излъжеш, те са от-
печатък на твоята собствена душа и 
умението й да предаде чрез връзката си 
с ръката и настоятелността на практи-
ката своето настроение и дълбочина в 
момента, в който ги правиш, независи-
мо дали се отнасят към настоящето, 
бъдещето или миналото като текст и 
като образ.  

 
Венелина Петкова, Нарциси 
 

Изискват отдаване, ежедневна прак-
тика и са духовен път! Привидната им 
леснота на изпълнение е измамна, но 
постигнеш ли непосредственост между 
мисълта и емоцията, ръката и четката с 
туш в дадена творба – правиш стъпка 
напред към себе си и към сърцата на 
тези, в които ще получи отзвук.  

откъдето слънцето изгрява … 
защо ли натам  
ме повлече … 
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Суми-е 
 

Суми-е е общо название на източна-
та живопис с туш и рисунката с туш. В 
нея има „течения и техники“, също 
както при всеки друг вид изкуство. В 
буквален превод суми-е означава просто 
„туш-творба“.  

 
Венелина Петкова, рисунка с туш 
 

Често я наричат на запад източна 
монохромна живопис и източна монох-
ромна рисунка, но това не я описва 
много добре, защото не отчита особе-
ностите на техниката, а монохромна 
живопис може да се постигне с всякакви 
материали навсякъде по света. 

В България са по-известни и ценени 
китайската изящна цветна живопис 
„гунби“, печатната техника и естетика 
на японските „укийо-е“ и „нихонга“. 

 

Хайга 
 

На Изток изкуствата винаги са били 
по-синкретични, отколкото на Запад.  

 

 
 

Нишиура, японски наследствен калиграф, 
калиграфия 

 

Например калиграфията е тясно 
свързана с поезията (изписването на 
поетични текстове), а когато е добавена 
и рисунка – тази творба се нарича хайга: 

 

 
 

Венелина Петкова, хайга 
 

 Или дзен рисунките (дзенга) с 
придружаващо дзенго  (дзен мисъл) – 
един пример е дзен будисткият монах 
Хакуин. Разбира се, това обвързване е 
силно способствано от факта, че йерог-
лифите са пиктограми. В много случаи 
(хайга, дзенга) не се държи на самото 
калиграфско умение или художнически 
талант, а на израза на личността на пое-
та/художника чрез неговия почерк, 
чрез начина, по който е организирал 
творбата си и е предал непосредствено-
то си чувство или прозрение.  
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Хакуин, дзенга 
 

 
 

Шики, хайга 
 

Това е така и до днес. 
 

 
 

Кои Нагата, хайга 

Четири съкровища в източната 
калиграфия  
и монохромна живопис 

 

Влюбих се в ръцете ти, щом видях 
как изписваш думата любов. 
Дълбокият дъх на черно-бялата зима 
 

Материалите в суми-е са същите като 
материалите в източната калиграфия 
(шодо) и се наричат „четирите съкро-
вища“ – а именно: туш (яп. суми), 
хартия (яп. ками), четка (яп. фуде) и 
камък за разтъркване на туш (яп. сузу-
ри).  

Цвят се използва рядко – основно ка-
то акцент и това е една от разликите с 
китайската „гунби“ живопис, в която 
цветът е на почетно място. Тези четири 
съкровища са наистина важни, защото 
чрез тяхната специфика се постига и 
особеното излъчване на творбите.  
Четка  

Въпреки цялото си многообразие из-
точната четка е с различна архи-
тектоника от тази за акварел, например. 
Винаги е от естествен косъм. При нея е 
много важно след като бъде потопена в 
туша да има „хубав връх“ и „гъвкавост“ 
– защото чрез тези две технически ха-
рактеристики се постига богатството на 
нейната изразност (от нежна, тънка 
черта до грубо петно).  

Четката „танцува“ заедно с ръката на 
художника/калиграфа, а дори и с цяло-
то му тяло. При арт калиграфията и 
калиграфията голям формат е най-
видимо, че цялото тяло на артиста „ри-
сува“. Това се случва за минути – 
творбата е готова за минути и е отраже-
ние както на умението, така и на 
състоянието на духа на автора в този 
момент. Често второто е много по-
ценено от първото. Не случайно на из-
ложби авторите призовават публиката 
да усети/чуе музиката в калиграфските 
им творби, и не случайно за рисунките 
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и живописта суми-е се казва, че рисува-
щият изобразява душата на нещата, а не 
самите неща. Това звучи просто и лесно 
– да изразиш себе си и душата на пред-
метите/нещата, както тя се отразява в 
теб, но всъщност изисква години прак-
тика и всеки, който е хващал източна 
четка в ръка е усещал, че това не са 
просто рисунки, които „всяко дете може 
да направи“. 

В суми-е, калиграфията, а също и в 
хайку поезията има още един много 
важен момент, който ги обединява: в 
Япония по-специално е развит принци-
път на „асиметричната симетрия“ 
(шираки-гаки) – и принципите на която 
се прилагат дори при подреждането на 
суши в чиния. За „западната душа“, 
която по принцип е по-отдадена на 
симетрията, предаването на натурата в 
детайли и на анализа й във визуалното 
изкуство (поне преди съвременния си 
период) е по-трудно да оцени и да при-
лага тази специфична техника на 
асиметричната симетрия. Тя се отнася и 
до ритъма на хайку и е свързана с пре-
живяването на природата и човешкия 
свят като допълващи се и красиво несъ-
вършени!  
Хартия   

Има най-разнообразни хартии за из-
точен туш. За китайска цветна живопис 
(гохуа, гунби – изящен стил) например 
се използва хартия с по-ниска попива-
телна способност, за да могат да се 
налагат цвят върху цвят и така да се 
получава нюансиране, подобно на това 
в западната живопис. За суми-е и калиг-
рафия обаче обикновено се използва 
хартия с по-висока попивателна способ-
ност, която освен това има различни 
степени на запазване нюансите на чер-
ното и сивото, постигани с туша, така 
както е „зареден“ в четката (нюансира-
нето на един стълб бамбук например – 
и следователно усещането за триизмер-
ност се постига с една линия, един удар 

на четката, която е заредена в няколко 
нюанса на туша едновременно).  
Туш 

Гъстотата на туша също е от първос-
тепенно значение за намерението на 
автора – според това се постига т.нар. 
суха четка, мокра четка и вариациите 
между тях. Разбира се, трябва да позна-
ваш и качествата на хартията, която 
използваш. Както и да имаш образ в 
съзнанието си на това, което ще рису-
ваш, сякаш вече е нарисувано – 
независимо дали е от натура или по 
спомен, или по въображение – защото 
процесът на рисуване с туш е бърз, не-
обратим, непоправим и винаги има 
изненади, работи се с „точка, линия и 
петно“.  

 

  
 

Хокусай, рисунка           Пан Тианшоу, рисунка 
 

Не случайно в Китай и Япония има 
много подробни учебници по рисуване 
с много точни движения на четката, 
както на запад имаме наръчници по 
перспектива и постигане на светлосен-
ки. Освен това копирането на чужди 
творби, особено на прочути личности 
не се смята за нещо осъдително, а даже 
напротив, тъй като е основен метод на 
учене – да овладееш видовете движения 
на четката, а в последствие да намериш 
своя път на четката. 

Много от движенията в суми-е са 
присъщи на калиграфията, затова обу-
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чението по рисуване в класически суми-
е стилове е обвързано с обучение по 
калиграфия. 

Абстрактна калиграфия 
Може би към средата на 20 век се ут-

върждава ново „течение“ в източното 
калиграфско изкуство. Абстрактната 
калиграфия използва йероглифи, но те 
може да са тотално неразпознаваеми за 
зрителя. По-важно е чувството, „потокът 
на енергията“, субективният израз и 
експресивността. Калиграфията е из-
куство на границата на пърформанса – 
това може да се види от всяка съвремен-
на калиграфска демонстрация. Разбира 
се голяма роля в това изкуство играе 
влиянието на дзен и изобщо на будиз-
ма.  

В калиграфията и суми-е е особено 
важно дишането – също както при пее-
нето, например. Също както в живота – 
без дишане, няма живот. Затова често 
казват, че калиграфията е вид медита-
ция. По принцип всяка линия и точка в 
калиграфията има начало, среда и край. 
Всяко от тях „изразява“ идеята за ин-ян 
и я съдържа в себе си. Това важи особено 
за класическата китайска калиграфия – 
стилът кйошьо  (яп.). С времето и прак-
тиката калиграфът, както и художникът 
суми-е развиват по естествен начин 
връзката между дишането и рисуването. 

Ето думи на проф. Шозо Сато, автор 
на книгите „Shodo: The Quiet Art of Jap-
anese Zen Calligraphy“ и “Sumi-e: The Art 
of Japanese Ink Painting“: „Разликата 
между западния туш (като пигмент за 
рисуване) и източния черен туш е, че из-
точният туш се прави от сажди, които 
„попиват“ енергията на човека и я разкри-
ват във всяка мазка (удар с четката). 
Затова положението на тялото и твоя 
контрол върху дишането са ключови мо-
менти от подготовката, преди още да 
хванеш четката в ръка. Контролът на ди-
шането в източната калиграфия и суми-е е 

също толкова важен, колкото във всяко бой-
но изкуство или дзен медитация.“   
Сузури 

Тушницата (яп. сузури) е може би 
„инструментът“ в източната калигра-
фия и суми-е живопис, на който се 
обръща най-малко внимание, но има 
много особено значение. Сузури е „ба-
сейнче“ от тъмен камък, където се 
разтрива пръчката сух туш с вода. Това е 
моментът на подготовка, както на пос-
редника за писане, така и на съзнанието 
на пишещия. С други думи – момент на 
медитация, непосредствено преди дейс-
твието. Докато подготвяме туша в нас се 
подготвя и самата творба: тя трябва да е 
готова, преди да е готова, без да е готова. 
Тушът винаги изненадва, колкото и да 
се подготвяме предварително – и това е 
част от философията на приемането на 
нещата в тяхното развитие, в потока на 
вселената, на преходността на всяка 
мисъл, намерение, сезон и едновремен-
но с това на тяхната повторяемост, на 
кръговрата във всички неща. Звучи 
сложно, а всъщност не е непременно 
толкова сложно – просто наблюдаваш 
себе си, как чувстваш тялото си, диша-
нето си, идеята си, докато активно 
подготвяш основния посредник (туша) 
за своята творба. В наши дни има готов 
източен туш в бутилки, който да си ку-
пим и да използваме директно, но 
някога такъв не е бил достъпен. Освен 
това, разбира се, това не е единственият 
начин за подготовка на тялото и душата 
за творчески процес.  

Малко за мен … 
 

по прашната уличка подритвам 
лъскав плод от кестен 
почти до дома 
Аз се интересувам от източен туш и 

хайку от много години. Преди към десет 
години за пръв път хванах източна чет-
ка. Това е най-трудната техника на 
рисуване, с която съм имала общуване. 
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Преди това съм посещавала курсове по 
рисуване в галерия Натали, София. 
Рисувала съм (любителски) с въглен, 
пастел, молив, акварел и масло. Поради 
силното ми привличане към източния 
туш обаче, в момента съм се отдала на 
него и на поезията. В момента също така 
се обучавам онлайн по японска калиг-
рафия (вече почти две години) при 
Сенсей Мичико Имаи от Нара – японс-
ка калиграфка с творби, изложени по 
цял свят, на която съм изключително 
благодарна. 

 

 
 

Сенсей Мичико Имаи, калиграфии 
 

Моите рисунки суми-е, както и по-
голяма част от хайку стиховете, които 
пиша са между Запада и Изтока – мисля, 
че носят в себе си и от двата полюса. 
Голяма част от последните си рисунки 
използвах като илюстрации към дебют-
ната ми книга „Бели петна“ – и така тя 
стана „една голяма хайга“, както в нача-
лото споменах. Те са минималистични, 
някои от тях биха били определени от 
западните изкуствоведи като наивис-
тични или арт брут, но предвид 

използваната техника и състояние на 
духа, докато са рисувани, аз бих се 
обърнала по-скоро към дзен и разбира 
се, към калиграфията.  

 

Още малко думи …  
 

В много от творбите на съвременно-
то западно изкуство посланието и 
чувството, което предизвикват са еднак-
во или дори по-важни от изяществото 
на изпълнението – в това хайга и съвре-
менното изкуство имат много допирни 
точки.  

 

 
 

Башьо, хайга 
 

Големият хайку поет Башьо (първия 
от четиримата велики майстори в япон-
ското хайку) е казвал, че всеки от 
неговите ученици може да напише съ-
що толкова добро хайку, колкото 
самият той – стига освен умение и тех-
ничност (понякога резултат на дълга 
практика, също както в калиграфията и 
суми-е), в него да се чувства поетичната 
искреност на авторовото сърце („фуга 
но макото“) и „каруми“ – лекота, която 
накратко казано се изразява в известна 
дистанция между поета и самия него си, 
колкото и тежки проблеми да засяга.  

 

Луната – знак. 
Насам, господине, е входа 
на хана за пътешественици!     
 

(хайку на Башьо) 
 

Материала подготви Венелина Петкова 
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ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА 
 

ГРАНИЧНОТО ИЗКУСТВО 
 

МЕЛАНХОЛИЯ 
 

ИВАНКА ПОПОВА-ВЕЛЕВА 
 

ФОТОХАЙГА 
 

 
 
сиви облаци 
вещаят дъжд – 
отиде си лятото 
 

 
 

запалени свещички 
на нечия могила – 
есенни минзухари 
 

 
 

корона от злато 
в локвите – сълзи 
есенна тъга 
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РЕКАТА МЕЖДУ НАС 
 

АЛЕКСАНДРИНА ШАХАНОВА 
ОГНЯН БАЛКАНДЖИЕВ 

 

ОСТАНИ 
 
Нежната прохлада на реката,  
плисъкът на дунавски вълни,  
свежестта омайна на тревата  
те приканват тихо: „Остани!“  
 

„Остани!“ – очите ми те галят. 
Остани! Ръцете ми хвани!  
Устните ми твойте устни палят 
и нашепват нежно: „Остани!“ 
 

Не потегляй пак на път далечен  
по незнайни речни дълбини. 
Пак на самота ще съм обречена…  
За това те моля: „Остани!“ 

 

ПОПЪТНА МОЛИТВА 
 
Вървя по слънчева пътека 
със раница на гръб. Сама.  
И на душата ми е леко. 
Да имах, Боже, и крила  
да литна като чучулига!  
Мой сън това е… и мечта! 
Но, Господи, аз имам всичко –  
дом малък, скромен… и деца. 
А искам да съм и с крила! 
Не знам дали е изпълнима, 
о, Боже, моята молба – 
да мога и крила да имам… 
Но, моля ти се – пожали ме…  
Не ме оставяй без мечта!… 
… 
Вървя по сенчеста пътека 
на гръб със раница. Едва, едва…  
А на душата ми е леко, 
макар че нямам си крила 
да литна като чучулига, 
но винаги една мечта 
по моя път ще ме настига!… 

 
 

НА ЗАЛЕЗ 
 

Мое слънце житейско, 
не бързай на залез! 
Пред вратите небесни  
поспри, отдъхни!… 
Не пришпорвай годините!  
Моля те, моля те… 
С още слънчеви залези 
моя земен живот украси! 
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БУДИТЕЛСКО 
 
На Уриил – просветителят на духовете 
 
Затуй, че съм запалила в стотици умове,  
искрата, що познание отколе се зове; 
 
Затуй, че съм посочила със даскалска ръка  
най-първата пътека, най-вярната следа;  
 
Затуй, че съм помогнала на някой да лети  
днес мойто име не свети в грамоти, 
а в паметта на тези, що с радост просвети!… 
 

 
 

НАСАМЕ 
 
Дали ще ме споходи любовта –  
се питах в сладостни копнения,  
или ще гасна все тъй в самота –  
без трепети, без радостни вълнения!… 
 
Но две очи се спряха върху мен,  
заляха ме със мека топлина 
и стана светъл моят тъжен ден,  
и ме обля небесна светлина…  
 
Благодаря ти, Господи всеблаг,  
че и на мен изпрати любовта,  
че и на моя тъжен женски праг  
усмихната застана радостта… 
 
 

 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2021 

 

97 

 

СОНЕТ 
 
Дърветата са като хората – 
едно с едно не си приличат. 
Със листи тихо си говорят, 
преплели клони – се обичат…  
 
През зимата,  
посипани със скреж, заспиват –  
събират сокове за плодна есен.  
Изсъхналите стволове умират,  
изпели свойта лебедова песен…  
 
Но някои, 
все още млади, ги посичат –  
отнемат им живот, дарен от Бога!  
 
На хората дърветата приличат – 
и в радостите си, и във тревога. 
 

 
 
текст и снимка: Александрина Шаханова 

графики: Огнян Балканджиев 

ПО ПЪТЯ НА ЗАЛЯЗВАЩОТО 
СЛЪНЦЕ 

 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
ЮЛИЯ СТАНКОВА 

 

Иди, яж хляба си с радост 
и пий виното си с весело сърце. 
 

Еклесиаст 9:7 
 

Изпревари ме вече сънят.
Кацнал върху клоните
на неотменимото,
чака плода му.
И мен - да го вкуся.
И, омагьосан от него,
да чуя мига
на необратимото минало.
И ще падат празни
черупките на "Ако..." или
"Ако не...", за да остане
само дъхът
на зреещото отвъд,
 

в което няма думи.
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Прозорец -  
приютява сутрин 
лика на стар човек. 
В сянката на век, 
закътани от бръчки, 
живеят две очи. 
Вечер някой го прибира. 
Ослепял, 
прозорецът мълчи. 

 

И името му се покрива с тъмнина. 
 

Еклесиаст 6:4 
 

 
 

Старите страници, 
обратно прелиствани, 
могат ли върна 
духа на отминало време, 
нещо от нашия свят. 
Или някъде някой 
за нас 
нови майки зачева... 

 

…и се върне пръстта в земята, както е била, 
и духът се върне при Бога, който го е дал. 
 

Еклесиаст 12:7 
 

Така си крета ден след ден, 
върви и пътят, от стъпки уморен. 
А аз стоя край нещо, което 
смътно напомня ми за мен. 
От страховете ми е жива само 
боязън от погледа назад. 
С минало във плен, 
оставам все така богат. 
Лудост ли е да поискаш 
да си още дълго малък, 
но от мъдрост осенен? 
Глупост е било, когато 
бягал си от слаботта 
в мечтата за пораснал, 
сякаш посветен. 

 

Защото младостта и юношеството 
са суета. 
 

Еклесиаст 11:10 
 

 
 

текст: Александър Алекс. Дъбнишки 

картини: Юлия Станкова 
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ПЕЧАТ ВЪРХУ КАМЪКА 
 

АННА ДИМИТРОВА 
ДАНИЕЛ ДЯНКОВ 
 

АВТОПОРТРЕТ 
 
Стоя пред огледалото 
картината на Мунк "Викът" 
крещи в едното ми око. 
 
В другото цъфтят 
импресиите  
на Мане, Дега, Моне. 
 
В огледалото 
проблясва лъч 
разбужда третото око. 
 

ОПИТНОСТ 
 
написах 
новото стихотворение 
и възкликнах 
 
прекрасно 
 
на другия ден 
видях 
яйца от клишета 
в гнездото от думи 
 

УРОК 
 
от аквариума 
рибата ме наблюдава 
многозначително 
 
през стъклената преграда 
усвоявам 
уроците по мълчание 
 
 

 
 

БОГОЯВЛЕНИЕ 
 
фъртуна вее 
сняг се завихря 
няма пъртина 
и стъпки няма 
вместо църковна камбана 
сухи клони в равнината пращят 
 
бездомна старица до храма стои 
през витражно стъкло плахо наднича 
с надежда към олтара поглежда 
но рано е още 
затворен е храмът 
 
в мразовитата утрин 
душата е клада готова да лумне 
за светлина е дошла 
от светата троица 
пожара да загаси 
със светена водица 
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ГРАДЪТ 
 

градът се смали 
сви се в черупката 
като охлюв 
 

и реката се отдръпна 
изви се в костеливите ръце 
на брега 
 

плъзнаха насекоми 
паяци и термити 
 

започнаха да разчитат 
историята 
върху изплувалите фосили 
 

ДУХОВНА АНОРЕКСИЯ 
 

в житейското море около мен 
плуват хора в паралелен свят 
с очи изцъклени 
забили остриета 
в синия екран 
 

от трептенията мигащи 
в малката кутия 
морето е отровено 
въздухът е обгазен 
водата - заразена 
 

вирусите са навсякъде 
епидемията се разраства 
магията превръща се в пандемия 
с диагноза 
духовна анорексия 
 

ОБРАТЕН ПЪТ 
 

промушвам се назад 
през иглено ухо 
 

смалявам се 
до клетка във зародиш 
 

от коя ли точка на света 
вятърът ме е довял 
 

и къде ли семето ми 
някога отново ще покълне 

 
 

БАЩИНИ ОЧИ 
 

 "не се страхувам за теб, 
 ти ще се справиш." 
 

последните думи на татко 
всяка вечер 
от небето ми ги говори 
ако някой като улично куче 
е ръфал душата ми днес 
и съм паднала 
в заблатената локва 
благословията чувам 
от ангел небесен 
молитва отправям 
срещу вятъра 
пак се изправям 
и се сгушвам 
в бащините очи 

 

текст Анна Димитрова 

картини: Даниел Дянков 
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МОРЕТО 
 

БЪЛГАРСКИ ХАЙКУ СЪЮЗ 
 

Александър Костов 
 

бурно море 
чайките кръжат 
около басейна 
 

 
 

Антоанета Николова 
 

глобален свят 
всеки от семейството 
на различна суша 
 

Антонина Караламбева 
 

жарък ден 
морето уловено 
в слънчева мрежа 
 

Валери Станков 
 

пиша ти хайку 
с клечка на плажа 
морето чете 

Виктория Кабаделова 
 

бряг 
дете събира в кофичка 
морето 
 

Виолета Пенушлиева 
 

рибари от моста 
уловиха слънцето 
на всеки лъч кукичка 
 

Владислав Христов 
 

слънцето изгрява 
усмивка 
на рибар 
 

Гинка Билярска 
 

лист по лист 
вълни разлистват 
пълнолунието 
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Даниела Симеоновска 
 

очите бледнеят 
а морето по-синьо 
става 
 

Димитрина Ганчева 
 

песъчинката: 
аз бях скала 
влюбена в морето 
 

Димитър Анакиев 
 

Вятърът на Ерос 
и вятърът на Танатос 
в морската черупка 
 

Димитър Палазов 
 

дюни – 
многогърби камили 
с крака в пясъка 
 

Димитър Стефанов 
 

сянка на листо 
и риба в плитчината 
плуват заедно 
 

Екатерина Кунова 
 

морски ураган 
озовахме се  
в окото на любовта 
 

Емилия Георгиева 
 

раздяла 
буца пръст върху 
хартиения ми кораб  
 

 
 

Кала Марина 
 

писмо до поискване 
изхвърлени бутилки 
на брега 
 

Красимира Казанджиева 
 

ей, капитане, 
спри в откритото море – 
подари ми го 
 

Кунка Радева 
 

фиорди и птици 
безкрайният ден 
на белите нощи 
 

Лазар Топалов 
 

плисна слънце 
зад завесата наднича 
синьото море 
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Лидия Лечева 
 

бризът гали гърба би 
клавиатура на пиано 
 

Лиляна Биволарова-Кишмерова 
 

морето в прилив  
къпя се 
в солени мисли 
 

Мария Гюзелева 
 

зимно море 
и все пак 
стъпки по плажа 
 

 
 

Мая Кисьова 
 

наперен гларус 
ухажва парче кифла 
пролетна утрин 
 

Мая Любенова 
 

блещука пясък 
в празна мида 
спомени 

Нела Данчева-Балина 
 

скален вълнолом 
в раковина крайбрежна 
шуми прибоят 
 

Омила-Цвета Джагарова 
 

летен бриз 
слънцето има 
твоята усмивка 
 

Павел Боржуков – Боржи 
 

твоето кръстче 
падна в морето 
плисна светена вълна 
 

Пепа Кондова 
 

стара къща  
на голия хълм 
споделя тайни морето 
 

Пепа Оджакова 
 

на мачтата 
гларус – 
пътник без билет 
 

Петър Пламенов 
 

лодки край брега – 
отраженията им 
аха да отплуват 
 

Петър Чухов 
 

нейното име 
на привързана лодка 
лятото свършва 
 

Петя Попова 
 

завръщане 
галят пръстите й 
татуираната котва 
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Радост-Лилия Рачева 
 

полумесецът – 
лодка в небесно море 
няма да вали 
 

Радка Миндова 
 

по вълните 
синьо крило на птица – 
самотен сърфист 
 

 
 

Райна Сотирова 
 

към теб  
пренасям морето 
в мидени черупки 
 

Росица Пиронска 
 

едва изучило буквите 
малкото момиче 
пише по пясъка 
 

Румяна Лякова 
 

заспива морето 
със люлчината песен 
на щурците 
 

София Филипова 
 

два гларуса танцуват блус 
между чашите 
от снощния ни джин 
 

Станка Бонева 
 

нощен плаж 
раче по цветята 
на хавлията ми 
 

Уляна Паскалева 
 

розови рибки 
съзерцават небето 
на аквариума 
 

Фреди Бен-Аройо 
 

Червено море – 
полиран син мрамор 
 

Христо Ке Пелла 
 

не калкан – 
на рибарската кука 
цопналата луна 
 

Христина Панджаридис 
 

стара лодка 
морето ръждясало 
в нея 
 

Подбор на хайку: Габриела Цанева

 
 
 

Художник: Детелина Тихолова
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КОМЕНТАРИ 
 

КРАТКИ ЕСЕТА-АНАЛИЗИ – 5 
 

ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

ЙОХАНЕС ВЕРМЕЕР 
 

/31 октомври 1632 – декември 1675/ 
 

Вермеер… Другият холандски колос 
от онова далечно време… съвсем разли-
чен от Рембранд. 

Безкрайно нежен и загадъчен – при 
него светлината не е никога моделира-
ща (Барокова). Тя е и вътре, и между 
предметите. Хем я виждаш ясно, хем е 
невидима, ангелска. 

Вермеер смело използва ултрамари-
на – за да постигне движение в 
цветовата композиция. А във фигурал-
ната е една абсолютна симетрия на 
пропорции и сечения, вижте го в кар-
тината му „The Art of Painting” 

 
 

 
 

Създал много малко на брой, по- 
малко от 40 са известните, този гений е 
напълно неоценен на времето си. Изс-
ледвал съм го навсякъде: и в Ню Йорк, и 
в Делфт, и Амстердам и другаде—само 
до частните колекции не се добрах. 

 

АНРИ МАТИС 
 

/31 декември 1869 – 03 ноември 1954/ 
 

Изключително интересна картина –
не съм я виждал никъде.  

 

 
 

Във формите на модела, по точно в 
остротата им се долавя известно влия-
ние на Пикасо, големият му 
съвременник— те често се учат един от 
друг. 

Това, което е характерно за Матис, 
обаче, е свободната игра на повърхнос-
ти, той отива още по- далеч в това 
отношение от Сезан, предшественика 
на модернизма в 20 век. Обърнете вни-
мание на какво лежи жената. 

„Аз рисувам идеи, не самите пред-
мети – другото е абсурдно”, споделя 
великият художник, майсторът на ком-
позиция и тоналност. 

Никога не разбирайте Матис като 
орнамент, той е „чистият” творец на 
„плоскостта в движение” – отивайки в 
парадигмата си  отвъд Сезан, а в някои 
отношения и отвъд Ван Гог, без обаче да 
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притежава силата и  врязващото внуше-
ние на Винсент! 

 

Из „Методология на изящните изкуства”, 
2021, автор проф. Иван Бързаков 

 

СЛОВЕСНИ ЩРИХИ  

НА ПРОФ. ИВАН БЪРЗАКОВ 
 

Обърнете специално внимание на 
фреското, което публикувам тук: „Три-
умфът на Галатея”, Рафаело Санцио, 
вила Фарнезина, която наблюдавах  
много пъти в Рим. Създадена в 1512 г. 

 

 
 

Моля, изследвайте ренесансовото 
тържество. Абсолютната симетрия на 
фигурите— както в движение (Рафае-
ло е уникален в това), така и в покой. 
Също така меките тонове в цветовете и 
преливането им. Как се допълват и как 
контрастират. 

 

Из „Методология на изящните изкуства и 
музиката”, 2021, автор проф. Иван Бързаков 

ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА 
 

ЗА НАС ОТКРОВЕНО 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
На 7 октомври т. г. в галерия „Гра-

фит“ – Варна бе открита дебютната 
изложба „За нас откровено“ на Нико-
линка Димитрова, осъществена с под-
крепата на НФК, чиято експозиция за-
върши на 30 октомври.  

Информация за събитието получих-
ме в електронната поща на списанието 
и веднага го анонсирахме с публикация 
от 2 октомври 2021 в онлайн изданието 
ни, в рубриката „Анонси онлайн“. 

Тук няма да преповтаряме вече пуб-
ликуваното, но не можем да отминем не 
просто първата самостоятелна творчес-
ка изява на млад и талантлив автор, а 
едно наистина значимо постижение в 
съвременната живопис. 

За какво става дума? 
Един синтез на техники, овладени и 

смело прилагани; един философски 
поглед към живота и един болезнено 
честен отговор на въпросите за смисъла 
на живота, за нашето място в света и 
цената, която сме готови да платим или 
плащаме, за да го заемем; за мечтите и 
реалността, за самоосъществяването и 
пътя към него. 

Художничката използва техниките 
на старите майстори и дигиталната 
яркост на модерния свят. Тя показва 
основни архетипи и поведенчески ре-
акции чрез актови композиции, за да 
провокира зрителя към размисъл. 

Николинка Димитрова работи с кла-
сическата техника на многослойната 
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живопис, която изисква задълбочена 
подготовка и не се преподава масово 
(авторката печели конкурс и преминава 
обучение към Old  Masters Academy). 
Процесът е бавен и трудоемък, свързан с 
поетапно изграждане на пластика и 
последващо нанасяне на цвят, като 
между отделните слоеве се изчаква из-
съхване на предходния. Художничката 
свързва класическата техника с опита си 
като дигитален илюстратор за българс-
ки и чуждестранни издателства.  

 

 
 

Резултатът е впечатляващ.  
 

 
 

Силна образност, която завладява със 
своята  нюансираност и плавно преми-
наване през пластичните линии, 
изграждащи цялостната авторова визия.  

Това е и едно пътуване към дълбо-
чината на отразените състояния и 
многобройните слоеве на човешкото 

съзнание, разчупени и обусловени от 
колективното несъзнавано. 

Тук ще представим още няколко от 
20-те картини, представящи личните 
философски възгледи на автора и визу-
ализиращи разпространени поведен-
чески модели. Към тях са споделени и 
вербалните послания на художничката. 

 

ЗАВИСТ 
 

 
 

Завист, 60х90 см. 
 

Един от седемте смъртни гряха.
Завист... Агресивна, нараняваща, уни-

щожителна или прикрита, потискана,
лицемерна. Тежко бижу – воденичен камък. *

 

ЖИВОТ 
 

Червени воали – самият живот! 
Животът – вечно движение... 
Полет на мечти! 
Състезание... 
или свободно падане – 
без посока и цел. 
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Нека всеки сам реши! *
 

 
 

Живот, 80х90 см. 
 

ГОСПОДАР ВРЕМЕ 
 

 
 

Господар Време, 70х90 см. 
 

Времето – безмилостна Господарка, 
древна, отвъд религия, морал, материално. 

 

А ние, хората, като пърхащи колибри – 
малки птици в клетка на велик господар... 

Тичаме през живота, погълнати от за-
дължения, цели, проблеми. Но, рано или 
късно времето спира за нас. 

 

И тогава идва ли истинската дилема,
знаейки, че сме ограничени...

бихме ли променили нещо в избора,
действията и живота си?  *

 

МИСЛИ 
 

 
 

Мисли, 70х90 см. 
 

Споделено откровение – лично и само 
мое. Моментите, когато се раждат новите 
идеи, заживяват новите композиции. 

 

В търсене на начини да отворя прозоре-
ца към приказния свят, който нося в себе
си.  *
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ИЛЮЗИИ 
 

 
 

Илюзии, 80х90 см. 
 
Посветено на хората с големи илюзии, 

които отвеждат до разочарования, раздели 
и загуби. 

 

Сякаш носещи воал от бели пеперуди –
символ на добрите им намерения, но и пре-
чещ им да разбират и виждат.  *

 
Едно разкрепостяващо изкуство, изг-

радено майсторски, в което изяществото 
и гротеската се преплитат, провокират, 
бичуват застиналите ни в самодоволство 
съвести и разчупват представите ни – 
както за самите нас, така и за света, кой-
то обитаваме. 

 
Картини: Николинка Димитрова 

 

Материала подготви Габриела Цанева 

 
 
 
 

ГЛАСЪТ НА БАГРИТЕ 
 

ХРИСТИНА ВЪЧЕВА 
 
На 10-ти декември, в навечерието на 

големия християнски празник Коледа, 
Международната художествена галерия  
„Марциарт“, в престижния квартал 
Епендорф в Хамбург, отвори врати за 
петима художници и фотографи от 
САЩ, Япония Германия и Нидерлан-
дия. Двама от тях,  Василен Васевски от 
Чикаго, САЩ и Емилия Юкер от Хам-
бург, Германия  са българи, възпи-
таници на българската живописна шко-
ла и в момента живеят в чужбина. 
Художници, които поднасят откровени-
ята на своите души върху бялото 
платно: от първите стъпки до израства-
нето им като творци през влиянието на 
семейство и учители, през откриването 
на нови теми, техники и естетически 
виждания. С богатството на идеи, фор-
ми и цветове, женски образи и 
абстрактни рисунки, днес те са част от 
световната модерна живопис на 21-ви 
век.  

Съвместната концепция на Емилия 
Юкер и Василен Васевски има интерес-
ни внушения и особена ритмика в 
изобразяване хармонията в природата, 
човешката красота и музиката. Така се 
ражда и името на тяхната експозиция 
„Магическа реалност“. От изложените 
картини на двамата творци блика осо-
бена енергия и оптимизъм.  

Експозицията бе открита от курато-
ра Марион Цимерман, която представи 
авторите. Тя отбеляза „мекотата и лип-
сата на контур в картините на Василен 
Васевски, изящното поставяне на цвето-

* текст: Николинка Димитрова
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вете в тях, нежността като стил на изра-
зяване“. 

По професия Емилия е научен ра-
ботник (инженер-химик, доктор на 
естествените науки), но открива приз-
вание и в онази странна магия, 
наречена изкуство.  

Завършила специалност „рисуване“ 
в Народния университет в северния 
мегаполис, тя участва в много изложби, 
твори в Операта и в Елбхармонията –  
една от най-модерните концертни зали 
в Европа с брилянтна акустика. Две 
линии, две начала, научната и творчес-
ката  се преплитат  в нея, за да родят 
един уникален проект, наречен  „Клан-
гкартини“ („Klangbilder“).   

В изложбата художничката участва с 
пет от тях. От три години Емилия Юкер  
работи с Марина Савова  като представя 
картини, рисувани под нейно концерт-
но изпълнение в „Лайзхале“ и 
Интернационалната академия „Алфред 
Шнитке“ в Хамбург: докато публиката 
слуша рояла под пръстите на Марина, 
върху белия лист на Емилия се раждат 
музикални диаграми, които тя  изписва 
с двете си ръце  в различни цветове. 

Творческият процес продължава в 
студиото ѝ, където магията  на живо-
писните ѝ платна довършват маслените 
и акварелните бои, експериментите с 
различни техники и многопластови 
нанасяния на бои, които придават бля-
сък на картините.  

Събуденото ѝ вдъхновение от компо-
зиторите романтици  „ражда галопи-
ращия кон“ на Брамс – „Унгарски танц 
№1“, Феликс Менделсон–Бартолди, 
Фредерик Шопен и Роберт Шуман – 
валсови композиции, „Ноктюрно оп. 
27,“ „Мечтание“.   

 

 
 

Двете дами, Марина и Емилия, вяр-
ват, че музиката на романтиците извира 
от линиите и фигурите, за да ни пото-
пят в онази хармония в изкуството, 
която лекува най-добре и прави света 
по-добър и светъл . 

 

 
    
Вдъхновението от  Бетовеновата кан-

тата за хор и оркестър “Meeresstille und 
glüskliche Fahrt“ Op.112 /в свободен 
превод „В тихо море и щастливо завръ-
щане към брега у дома,“  композирана  
по стихове на Гьоте, с диригент  Кент 
Нагано, изпълнена в Елбхармонията се 
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излива  в още едно творение , което  
публиката приема с голям интерес.  

Вторият проект на художничката 
„Абстрактно изкуство“ е представен с  
пет картини в ярки цветове, които съз-
дават весело настроение.  

 

 
 

Една от тях – „Синьото сърце“, краси 
витрината на Галерията . 

Василен Васевски завършва Нацио-
налната художествена академия в 
София през 1993.  Две години по-късно 
се установява в САЩ, където усвоява 
загадките на “комерсиални изкуства“ в 
Индиана – Пардю Юнивърсити. Пре-
подавател по рисуване и дизайн в 
Илинойския институт по изкуство/ 
професор/, днес той живее и работи в 
Чикаго.  

Утвърждава се като професионален 
художник с над двайсетгодишна карие-
ра. През годините активно творчество е 
направил  150 общи  и 20 самостоятелни 
изложби в Европа и САЩ. Творецът на 
багри и цветове е инициатор в създава-
нето на група „Български художници 
зад граница“, развива активна културна 

дейност сред българската общност в 
Чикаго.  

 

 
 

Автор на няколко белетристични 
книги, с последната – романът „Коре-
ни“, която бе представена онлайн  през 
декември в Хамбург, израства като ро-
долюбец, преоткрива силата на родо-
вата и националната българска памет. 

В експозицията на Галерията, осем 
картини, рисувани през последните две 
години, ни запознават с неговия живо-
писен почерк.  
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Верен на своя стил „метафизически 
романтизъм“, художникът съчетава 
интерес към  мистичното и загадъчното 
с някои от най-характерните черти на 
романтизма в изкуството на 18 – 19-ти 
век. В тях личи стремежа на автора към 
автентичност и искреност на изказа, 
повишена емоционалност  и отразяване  
на вътрешната  му визия.  

Според него, „метафизичното е опит 
да погледнем отвъд това, което виждаме 
около нас,  да открием нещо от вътреш-
ните закони на света, а романтичното – 
допълва художникът – е поетичното 
усещане за света – то се отразява в тър-
сенията ми  предимно в женските 
портрети“.  

 

 
 

Неговите женски образи са винаги с 
притворени очи. Нежни и загадъчни, те 
нашепват тайни, в тях  присъства  топ-
лата нишка на  личния спомен и това ги 
прави още по-вълнуващи. Белезите на 
преживяното и въображаемото се сли-
ват в една по-светла палитра, за да се 
роди онази  енергия, която изкуството 
излъчва като естетическа мощ. Следва 

максимата на немския художник Кас-
пар Давид Фридрих, който казва, че 
„чувството в артиста е неговия закон“ и 
работи от много години в тази насока. 

Предпочитаната техника с маслени 
бои му позволява да постигне най-добра 
изразителност на цветното съчетание с 
любимата му пастелност и преливане на 
багрите. А тушът и четката – да изрази 
спонтанно идея или настроение.   

Като прелюдия към тази магична 
атмосфера на електронното пиано  Ни-
на Нейчева извайваше класически 
интерпретации по творби на Брамс, 
Шопен, Шуман и Бетовен, по които са 
рисувани кланг–картините. Прозвучаха 
и български  народни ритми, които 
публиката прие възторжено. 

Гласът на багрите в картините на 
двамата художници тази вечер заговори 
за послания, към които не можеш да 
останеш безразличен: изкуство , което 
ни  образова и вдъхновява, накара ни да 
полетим на крилете на мечтите, за да 
открием повече красота и светлина в 
този свят. 

Въпреки страха от пандемията вер-
нисажът събра  ценители на изкуството 
и премина успешно. 

Експозицията  може да се види до 12-
ти януари 2022 година на адрес: Ham-
burg 20259, „Eppendorfer Weg“ 110. 

 
Материала подготви Христина Въчева 
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НА ФОКУС 
 

В настоящия брой 4/2021 на списа-
нието също ще представим двама 
автори, които отбелязват своите юбилеи 
– Кирил Назъров и Тодор Цанев. 

И с двамата ме свързва дълбоко 
творческо приятелство и човешка бли-
зост. Единият от тях е известен автор, 
признат майстор на сатиричното слово 
и детската литература, влязъл в читан-
ките и учебниците; публицист, 
редактор и поет, превеждан на десетки 
езици; другият е по-малко известен с 
поетичното си творчество и по-познат 
на широката общественост като участ-
ник в опозиционните борби по време на 
тоталитарния режим /1944 – 1989/ и 
като политик от началото на прехода. 

В последното тримесечие на 2021 г. 
Кирил Назъров изпълва своето осмо 
десетилетие /роден на 2 ноември 1941 
г./а Тодор Цанев навършва 90 г. /роден 
на 11 декември 1931 г./ Тези годишнини 
са формалният повод да бъдат предста-
вени „На фокус“. Дълбоко личният ми 
мотив, обаче, е влиянието на техните 
личности върху моето развитие като 
човек и творец. 

Различни житейски съдби, различни 
професионално-творчески пътища, но 
и нещо, което дълбоко ги свързва – лю-
бовта към словото, земята и свободата! 
Тази тяхна любов до голяма степен на-
черта и моя творчески път през 
лабиринтите на житейските обстоятелс-
тва. 

 
Габриела Цанева 

 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 
 

 
 

БИОГРАФИЯ 
 

Кирил Стефанов Назъров е роден на 
2.11.1941 г. в с. Драгуш, Петричка общи-
на, Благоевградска област. Завършил е 
Институт за учители – в гр. Дупница 
/Станке Димитров/ и българска фило-
логия във ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“.  

Работил е като учител в с. Яково, 
Петричко, в курорта Боровец, Самоков-
ско и в Механотехникума в Благоевград; 
като драматург на Държавен куклен 
театър в Благоевград; като редактор в 
сп. Картинна галерия”, зам.-главен и 
главен редактор на най-популярното 
тогава детско сп. „Славейче”, издание на 
Съюза на българските писатели, редак-
тор във в. „Земеделско знаме” и др. 

Пише за деца - стихове, приказки и 
гатанки; за възрастни - сатира, проза и 
публицистика.  

За първи път печата свои епиграми 
през 1965 г. във в-к „Пиринско де-
ло”/Благоевград/, сп. „Читалище” и в-к 
„Стършел”… По същото време са пуб-
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ликувани и първите му стихове за деца в 
сп. „Дружинка”.  

През 1970 г. издава първата си книга 
с епиграми и афоризми „Малокалибре-
ни усмивки”, а през 1975 г. - първата си 
стихосбирка за деца „Ловец на дъжд”.  

Член е на Съюза на българските пи-
сатели от 1980 г.  

Бил е дългогодишен председател на 
Секция Детско-юношеска литература 
към СБП и член на Управителния съвет 
на СБП.  

Измежду книгите му за деца се отк-
рояват стихосбирките: „Ловец на дъжд”, 
1975 г., „Ало, Слънчице”, 1978 г., „Ско-
роговорки”, 1979 г., „Хоровод”, 1980 г., 
„Петльов часовник”, 1981 г., „Лисана-
Хитрана”, 1981, „Къщурка за Щурец и 
Щурка”, 1985, „Буквички скокливи”, 
1985, „Барабанче бъбриво”, 1985, „Гра-
динар”, 1985, „Незабравки”, 1986, 
„Слънчова шега”, 1989, „Весело буквар-
че”, 1994, „Цветница”, 2004, „Чудесата 
на децата”, 2011 г. Автор е и на книжки-
те с приказки: „Приказки от една нощ”, 
1982,, „Пчелария”, 1983, „Приказките на 
Заспивко”, 1986, „Детска градина „Сла-
вейче”, 1989, „Вълшебствата на детската 
градина”, 1990 и гатанки: „Сети се ти”, 
1986, „Сто чуденки за чудене”, 1993 и др.  

С пиесата „Звездните мечки” през 
1983 г. печели националната награда за 
драматургия.  

За възрастни е издал: „Малокалиб-
рени усмивки” – епиграми и афоризми, 
1970 г., „Под вол теле”- кратки басни, 
1989, „Сентенции без претенции” – 
афоризми, 1991, „Огражден” – художес-
твено-документална повест, 1997, 
„Писатели в епигРАМКИ” – шаржове за 
съвременни български писатели, 2001, 
„Рай за дяволи”, 2007 – сатирични сти-
хотворения и епиграми, и др.  

Някои от книгите на Кирил Назъров 
са отличени с национални и междуна-
родни награди. Стихосбирката „Ловец 
на дъжд” печели наградата за най-добра 
книга за деца от млад автор, 1976 г. Сти-
хосбирката „Хоровод” и приказната 
повест „Приказките на Заспивко” са 
награждавани по случай Седмицата на 
детската книга през 1981 и 1987 г. През 
Дните на литературата и изкуствата за 
деца, 1994 г. „Сто чуденки за чудене” 
печели първа награда за най-хубава 
книга за деца. За стихосбирката „Цвет-
ница” става първият носител на 
новоучредената национална награда за 
детска литература „Петя Караколева”.  

Престижни международни награди 
е получил в град Талин, Естония за пре-
ведената на естонски език приказна 
повест „Приказки от една нощ”, 1990 г.; 
в гр. Москва – за преведената на руски 
език книга „Пчелария”, 1985 г.; в гр. 
Нови сад, Сърбия – за съставителство на 
издадената на сръбски език антология 
на българската поезия за деца „Цвете 
мило”, 1996 г.; в с. Колари, край гр. Сме-
дарево, Сърбия за издадената на 
сръбски език стихосбирка за деца 
„Слънчев букет”, 1997 г., и др.  

Негови творби и самостоятелни кни-
ги са преведени на руски, полски, 
естонски, сръбски, английски, испански, 
румънски, персийски и други езици. 

Стихотворения, гатанки и приказки 
от Кирил Назъров са включени в учеб-
ници и учебни помагала за началното и 
прогимназиално училище.  

От 1991 до 2001 г. е председател на 
читалище „Светлина” – Гара Елин Пе-
лин, където живее от 1986 г. 

От 1992 г. е избран и до днес е пред-
седател на литературния клуб „Димчо 
Дебелянов”, който обединява творците 
от Елинпелинска община и района. 
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През 2009 г. е удостоен със званието 
Почетен гражданин на град Елин Пе-
лин. 

 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ПОЕЗИЯ 
 

ОТТУК БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧВА 
 

Полъхва кестенов топлик от юг, 
като стрела Струмешница посочва: 
,,Тръгни на юг, нали оттук 
Родината ни, свидната започва!” 
 

С крилата леки на отприщен порив 
политам в най-примамната посока 
под стоплени от звездна жар простори – 
към мойта родна планина висока. 
 

А тя разтваря нежна пазва, 
епично рони дума подир дума – 
легенди древни ми разказва 
с гласа на пролетни треви и шума: 
 

„От тази напоена с кърви почва, 
от онзи връх, корав като юмрук, 
извечната България започва…” 
Започва, да, ала не свършва тук! 

 

ГЛАСЪТ НА МАМА 
 

Пътувах през треви и шума 
към людете от мойто детство, 
за да си кажем блага дума… 
Но случи се едно вълшебство! 
 

Тече водата речна, 
към жаждата пътува… 
А в песента й вечна 
гласа на мама чувам. 
 

Отвъд в небитието 
без време тя отколе 
замина си. А ето 
звъни гласът й волен. 
 

В гората пее славей. 
О, не! Не е измама. 

И в трелите долавям 
гласа игрив на мама. 
 

Кръжи орел в простора, 
и той покой си няма. 
Какво ли ми говори 
с гласа висок на мама? 
 

Изпод вековна бука 
от черноземен пласт 
чуй – изворче бълбука 
все с този бистър глас… 
 

Порутени са къщите, 
стопаните ги няма. 
А уличките – същите, 
по тях – гласът на мама. 
 

Сред двора наш цъфти 
забравена циклама 
и нежно ми шепти 
с добрия глас на мама. 
 
„Заплесна се, не чуваш нас!” – 
гласът на моята жена. 
А мисля аз: без онзи глас 
ще бъде мъртва тишина! 
 

НА ГРОБА НА БАЩА МИ 
 
В ръка с мотика или сърп – 
запомнил съм те сред нивята. 
Превиваше по цял ден гръб,      
но само над земята свята. 
 

Земята бедна на Огражден     
бе цял живот от теб орана. 
В браздите сееше и зов за раждане... 
Днес гробът ти е нейна рана! 
 

Над гроба твой орел се вие,   
а сянката му ти е кръст. 
Защо не може да те скрие     
ни черна пръст, ни бурен гъст? 
 

Оставаш в храст, тревичка, цвете     
и в оня изкласил ечмен... 
Оставаш – в мрака да ми светиш     
чрез огъня запалил в мен! 
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ДЕТСКИ ДНИ 
 

Разпръснати подобно семена 
останаха на детството ми дните 
из дебрите на южна планина, 
където са и дните на дедите. 
 

Ще каже някой: „Те пък са били едни… -  
изпълнени със труд и недоимък.” 
Не бих сменил за други детските си дни, 
макар и скръб, и болка в тях да има. 
 

Там пак посреща птиците април, 
като усмивки цъфват нежни пъпки. 
И още жив е всеки спомен мил, 
пътеки пазят босите ми стъпки. 
 

Покълват спомените като семена 
в прегръдки черноземни на Огражден. 
Навярно в бъдещите времена 
те нови семена ще раждат. 

 

ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА 
 

Изтича времето като река… 
А и животът ми тече така – 
подобно приказка на Шарл Перо. 
Съдбата ми не ме е галила с перо. 
 

Уж все стремях се към добро, 
а минах и през ада, и през рая. 
Държах тояга, сърп, перо… 
И вече наближава краят. 
 

Несетно всичко отминава… 
Отива си човек от този свят. 
Но не потъва във забрава, 
пониква в храст, тревичка, цвят… 
 

От памтивека, та до днес 
съпътства ни надеждица такава: 
с усмивка, мисъл, жест 
човек и след смъртта остава! 
 

Животът свършва – дълъг или къс, 
но из космичните пространства – 
въздигана или разпъвана на кръст – 
душата винаги ще странства… 
 

Такъв е краят нежелан, но 
неизбежен! След това – забрава… 
За всичко туй е още рано, 
животът продължава!… 

 

САТИРИЧНА ПОЕЗИЯ 
 

ИМИТАЦИЯ 
 

Пред Европа имитираме,   
че на всичките проблеми,   
колкото да са големи,    
някакъв колай намираме. 
Имитираме реформи    
и програми, и платформи. 
Смешно е, но имитираме,    
че нямаме престъпност даже   
по високите етажи. 
И полицията имитира,    
че се реформира – 
държавата и гражданите рекетира. 
А съдебната система   
е безкрайна тема… 
Още имитация:  
че сме нация   
с ромска интеграция,       
с намалена бюрокрация,  
с много ферми и стада… 
Е, да –  
при такава имитация    
и Европа имитира,     
че ни субсидира! 
 

ШАПКИ И ГЛАВИ  
/Не е басня/ 

 
Имало е нявга славни   
шапки градски и селяшки. 
Имало е и забавни,    
и сомбрера, и фуражки. 
Имало е шапки знатни -   
плетени от златни нишки,   
шапки кръгли и квадратни,    
офицерски и войнишки... 
Имало е такета, капели  
и ушанки, и каскети. 
За тях песни са се пели   
по седянки, по банкети… 
Всички топлели глави. 
А главите били мъдри, 
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разсъдливи, равноправни. 
Ех, било е туй отдавна…    
Но какви са днес 
шапките, главите ни, какви?  
Днес са модни бръснати глави,   
те са „умни“, татуирани. 
В шапки те не се побират,  
шапки всякакви презират.  
Шапчиците настоящи    
претендират, че са главни,  
че са най-висшестоящи  
и че нямат себе равни! 
И цилиндър, и бомбе, и фес – 
всяка гони интерес. 
Всяка иска днес  
да ѝ се отдава чест. 
А главите? Като шапките и те са –   
всяка гони интереса! 
 

При това  
шапко-главо-замайване,  
пък аз от моята глава   
не свалям шапка  
на такива шапки и глави! 
Но… уви… 
 

ЕПИГРАМИ 
 

СИТНИ-ДРЕБНИ… 
 

ПОДСЪДИМ ПОЛИТИК 
 

Страх 
да ме обзема?!?! 
Ах, 
Не ставайте за смях! 
Толкова пари натрупах,     
че съдебната система    
мога цялата да купя! 
 

ПАРТИЙНИ КОАЛИЦИИ 
 

Врагове са кръвни,   
сипят си нападки стръвни… 
но когато им изнася   
с охота се понасят! 

НИЩО НОВО 
 
Има и такъв момент     
от времената древни на Софокъл:    
дори отровната уста на опонент    
най-лесно се затваря с кокал! 
 

СЛЕДИЗБОРНИ 2021 
 

НЕ СА ЦВЕТЕ ЗА МИРИСАНЕ 
 
Обръгнали на клетви и обиди   
партии към изборите бързаха, 
че с парите от държавните субсидии     
не само ще цъфтят, но и ще връзват. 

 

ДЕПУТАТИ 
 
За България  
обещава да се грижи всеки:   
„Ще я изведа напред в Европа   
и ще я спася навеки…“ 
Докато до парламента се докопа. 

 

РАВНОСМЕТКА 
 
Навярно вярно са отчели,   
макар по сметки груби,  
че всяка партийка печели   
единствено народът губи. 
 

ПАРЛАМЕНТАРНО ПИТАНЕ 
 
Дали основна грижа пак,   
господа избраници,  
ще ви бъде как   
да си делите всички баници?! 
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ИМПРЕСИИ 
 

ЕСЕНТА 
 

Есента е сезон на плодородието и 
багрите. И тази година пристигна вед-
ролика, пъстроока, многобагрена, 
жизнерадостна и весела. Златните й 
стъпки сияят като палитра. Разтваря 
широко обятия, за да прегърне цялата 
природа. Природата я посреща с въл-
нение. При първия лек досег потръпва, 
сетне се отпуска доверчиво в цветната й 
прегръдка. Обхваща треви и храсти, 
плодове и шумки. Постепенно сякаш ги 
подпалва. Пожарът на есента се разлива 
по кориите. Планината си завързва пъс-
тра забрадка. Замята многоцветна 
пелерина, по която се преливат всевъз-
можни цветове - от бежово-златисто до 
бакърено-ръждиво. В гората настава 
безмълвие. Тишина, която ражда спо-
койствие, поезия, музика. Дори 
жуженето на пчелите е секнало.  

Петелът опъва шия и приветства 
Есента със своето неизменно „Ку-ку-ри-
гуууу”. Пъчи се на стобора важен-
важен, че тя обагря листата на дръвче-
тата с цветовете на неговите пера. 

Eсента е красив, мъдър и мъничко 
тъжен сезон. В нейното прииждане има 
нещо меланхолично и сантиментално. 
Може би то идва от пъстробагрието в 
природата, което бавно избледнява и ни 
напомня, че нещо си отива. Може би 
идва от олекващите след прибраните 
плодове ниви и градини. Може би –от 
песните на отлитащите лястовички и от 
безмълвния полет на юг на щъркелите. 

Жиците провисват под тежестта на 
птичките, заели старт за дългия полет 
към топлината. 

Есента бере кехлибареното грозде, 
сочните ябълки и круши, жълтите 
дюли... 

Топлата слънчева есен наричаме още 
Циганско лято. Към лятното слънце сме 
безразлични, ако не ни изпоти и прого-
ни на сянка. А есенното слънце е 
благодатно. На него се радват хора и 
животни. 

Есента е сезон благодатен, приятен, 
омекотен. Истинско удоволствие е да 
вървиш под златния листопад, да слу-
шаш неговия тих шепот, да се любуваш 
на есенните природни хубости.  

И тъкмо когато е най-красива, Есента 
започва да разтуря магията на своите 
багри. Да руши великолепието и ху-
бостта си. Жълти листа започват да се 
ронят като пендари от гердана на Есен-
та. Може би ги отронва немирният 
повей на хладния вятър. Не, не е само 
негова прищявка, защото вятърът утих-
ва, а листата продължават да капят. 
Прехвърчат из простора като пъстрок-
рили пеперуди. Гмуркат се във водите и 
плуват като лодки. Шума покрива кла-
денците, вировете. Сетни идват 
мъглите. Мълком спускат безкрайните 
си сиви завеси над посърналите пейза-
жи. Заръмяват есенните дъждове. Те 
измиват цялата природа, пречистват я, 
напояват я с влага за ново раждане. Из-
миват от снагата на земята летния 
прахоляк, отнасят повехналите треви, 
бурени и окапалата шума. Тихият есе-
нен дъжд сладко бъбри нещо важно. Но 
кой може да разбере думите му? Всеки 
по своему разбира шепота на кроткия 
есенен дъжд. По своему се наслаждава 
на бисерните капки, които се сцеждат 
по клоните, поръбват стрехите. Идват и 
есенните слани. Те посребряват котло-
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вината и предупреждават, че Зимата 
няма да закъснее. 

Но Есента вече е смогнала да свърши 
всичката си работа – да прибере сочни-
те плодове, да прикъта в топлата земя 
семената за посев... Напролет те ще се 
пробудят, ще поникнат и ще продължат 
кръговрата на битието. 

Всичко на този свят е мимолетно и 
преходно. Есента добре знае това и за-
почва приготовления за дълъг път. 
Прикътва в сърцето си ласкавия топлик, 
сгъва сивите паяжини на мъглите...Като 
че ли е тъжна. В очите й напират сълзи 
и а-ха да потекат. Задържа ги, но носле 
изведнъж те рукват неудържимо. Това е 
последният есенен дъжд. Есента си 
тръгва бавно, неохотно. Когато се въз-
качва на хребета, за сетен път се обръща 
назад. Жално й е, оставя след себе си 
природата посърнала, пустееща. Уте-
шава се с мисълта, че всичко което е 
сторила няма да бъде покрито с пепелта 
на забравата. Ще бъде покрито с пухка-
вия сняг на Зимата. Сетне – с 
поривистия цъфтеж на Пролетта, с 
щедрото плодородие на Лятото. Кръ-
говратът на природата ще се завърти 
отново и Есента пак ще пристигне - 
засмяна и пъстроцветна. А сега поема 
своя вечен път – забързана, носталгична 
и малко тъжна. 

Зимата ще белоса златните й стъпки 
с тържеството на първия сняг. 

 

БЕЛОТА 
 

Тази заран поглеждам през прозоре-
ца – отвън е тихо, белоснежно утро. 
През нощта снегът е белосал всичко – 
земята и къщите, храстите и дърветата... 
И продължава тихият утринен сне-
гопад. Едри пухкави снежинки се 

спускат леко и плавно. Сякаш от обла-
ците скачат безброй бели парашутчета, 
въртят се весело из простора и танцуват 
своя немирен танц. Прекрасният танц 
на снежинките. След като се уморят, 
кацат бавно и меко. Прегръщат се и 
образуват безкраен бял покров , който 
застила цялата земя. Тя побелява не от 
старост, а от снежното обновление. 
Нежната белота освежава и подмладява 
земята. Тя заприличва на красива булка.  

Бяла е планината. Равнината е бяла. 
Като че ли и ветрецът, който щипе га-
лено бузките, е бял. 

Бяло и светло е и в душите на хората. 
Нали човек се ражда на земята, за да 
види бело-видело. С бело-видело започ-
ва животът му. С бело-видело започва 
всеки ден. Зимната чиста белота буди 
тръпни пориви в чувствителните чо-
вешки сърца. В тях нахлува и започва да 
пулсира онзи светъл устрем, който из-
висява духа, подтиква човека към 
благородни дела, към доброта и чисто-
сърдечие. Влива му сили да превъзмогва 
трудностите, горчилките, тъмата... 

Навред е бяло. Като майчиното мля-
ко, с което сме закърмени. Като 
пременената с пролетна белота ябълка, 
за която е била завързана бялата вълне-
на люлка, в която е люляно 
сиромашкото ми детство. Бяло, жизне-
радостно мое детство. Бели, бедни мои 
ученически години под Беласица пла-
нина. Бяла, щастлива младост. Бяло 
човешко битие. Бяла изконна българска 
земя – побелявала през вековете от кос-
тите на загиналите за нея. И от 
пролетния цъфтеж. И от лятното слън-
це. 

А сега земята е бяла от сняг. Сякаш 
навред е посипана бяла тишина. Тиха 
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белота, замесена от сняг, слънце и звън-
лив детски смях. И от бяло безмълвие. 
Бяла тишина, прегърнала бялата земя. 
Бяла вълшебна приказка, написана от 
пухкав сняг, безмълвие и чудесни ук-
рашения от сняг и скреж. 

В тази зимна белота сякаш пулсът на 
живота е позабавен. Пък и за къде ли да 
се бърза? Широк е белият свят, няма да 
можем да го пребродим целия. И все 
пак - забавеният ритъм като че ли е 
привиден. Защото: Хиляди хора, побе-
лели от навалялият върху дрехите им 
сняг, бързат към белите сгради, мнозина 
обличат бели престилки и започват 
ежедневната си работа. С бели вълни в 
бурно море се борят силни моряци. Над 
тях прелитат бели чайки. Върху бели 
друми е проснато стоманеното двули-
ние, по което лети белият влак. Бели са 
мелничарят, животновъдът... Над белия 
лист са приведени ученикът, студентът, 
конструкторът, писателят... Над бели 
балкони се развяват бели чаршафи и 
пелени... 

А горе под белите облаци се веят бе-
лите къдри на планината. Нейните 
усойни пазви ще запазят прекрасната 
снежна белота чак до бялата пролет. 
Както ще я съхранят и хората в съкро-
вените кътчета на своите жадни за 
белота и светлина души... А кахърите – 
нека и те останат само бели. Навред е 
бяло. Дано е бяло и във вашите души, 
стопани на бялата земя! Нека е бяло и 
светло в душите на всички хора! 

 

ТВОРЧЕСТВО ЗА ДЕЦА 
 

ДЕН НА ДЕТЕТО 
 
Екват детски гласове: 
-Първи юни ни зове! 
 

-Първи юни, първи юни  
звънват вятърните струни. 
 

-Първи юни, първи юни -   
пеят крехките ластуни. 
 

-Първи юни, първи юни   
шепнат пясъчните дюни. 
-Първи юни, първи юни -   
глъхнат силните тайфуни. 
 

Толкоз радост по света   
Откъде  
сега дойде? 
Днес прелива радостта    
от сърцата  
на децата… 
 

ЗИМНИ ГАТАНКИ 
 
Докато летим -      
рой след рой -      
бели пеперудки сме безброй… 
Щом се дружно приземим,   
образуваме килим! 
 

/икниженС…/   
 
Яхнеш ли я ти-     
и там, и тук -   
по бял килим лети     
без грижи. 
Ала по друг     
не може да се движи! 
 

  /анйеШ/ 
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Огледало   
над езера, реки     
път е дало    
на кънки. 
 

 /деЛ/ 
 
Дрехи не облича,    
само тенджера за шапка слага. 
Топлината не обича,    
но не може да избяга    
и се изпотява…   
Сетне бавно се стопява. 
 

/кевоч неженС/ 
 
Докато е хладина    
Белчо е на планина. 
Слънчо щом го напече,      
към морето потече. 

 /гянС…/  
 

ЗА ЛИЧНОСТТА  

И ТВОРЧЕСТВОТО 
 

Както всяко българско дете, позна-
вам творчеството на Кирил Назъров от 
дете. Ето защо първата ми житейска 
среща с него, в началото на 2004 г., бе 
вълнуващо-незабравима. Това се случи, 
когато отново започнах да работя за в. 
„Земеделско знаме“, но вече не като 
журналист в редакцията, а като автор на 
статии с юридическа тематика, като 
поет и публицист. Той ме посрещна в 
една пълна с книги и стари вестници 
стая, буквално затрупан под тях, а аз 
носех в ръце първата си стихосбирка, 
„Догонвам бягащия ден“, като визитна 
картичка, като нещо, което ще говори 
вместо мен… Погледна ме с усмивка, 
здрависахме се, взе книжката ми, раз-
листи я и я сложи настрани… Още 

докато говорехме тя потъна в купчините 
хартия край нас… Но в следващия брой 
на в. „Земеделско знаме“ се появи крат-
ка, но много проникновена рецензия за 
нея от Кирил Назъров, който бе подб-
рал и няколко стихотворения. 

Оттогава издадох няколко стихос-
бирки, всяка от които той представи – 
във вестника или пред публика; той 
също издаде няколко книги, за които аз 
пък писах рецензии... През 2007 г. създа-
дох сайт на в. „Земеделско знаме“, за да 
стане видим и във виртуалното прост-
ранство, а това още повече сближи 
житейските ни пътища. Ето защо реше-
нието да започнем да издаваме 
литературен вестник, вече не като под-
листник на „Земеделско знаме“, а като 
самостоятелно издание, бе естествено и 
се превърна в нещо повече от работа – 
стана мисия за запазване огъня на сло-
вото. 

Но нека в тази рубрика „На фокус“ 
друг да фокусира светлината върху 
личността и творчеството на Кирил 
Назъров. 

 
ТИ ОСТАНА В СЪРЦЕТО МИ 

 

БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА 
 

Неотдавна Кирил Назъров издаде 
книгата си „Мигове невъзвратими“, 
която е емоционално откровение за 
нещата – видими и невидими, които са 
част от неговата същност на човек и 
творец, българин и гражданин. „Разпи-
лените записки“ на поета, сатирика, 
писателя за деца, редактора, публицис-
та са своеобразен автопортрет 
„рисуван“ през годините, в който е от-
разена неговата душевност, обагрена с 
обич, топлина, идейно-естетически 
търсения и открития, творчески пози-
ции, житейска и творческа философия, 
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носталгия по невъзвратимото. Отразена 
е и дълбоката му връзка с природата, 
магичната сила на словото и принад-
лежността му към родовите корени, 
миналото, близките на сърцето му хора, 
размислите му за мисията на човека. И 
онзи читател, който не познава твореца 
Кирил Назъров може да го „види“ в 
целия му висок ръст на човек и писател, 
стига да се докосне до „Мигове невъзв-
ратими“. 

Кирил Назъров е автор на повече от 
четиридесет книги – поезия, проза, 
произведения за деца, епиграми, дру-
жески шаржове, афоризми, публи-
цистика, сатира. Ще спомена една от 
най-вълнуващите негови стихосбирки – 
„Завръщане“, посветена на родния му 
край, и неговото минало, героите на 
това минало, близките на сърцето му 
хора, носталгията по детството, Ограж-
ден планина – извор на вдъхновение. 

 

Къде и да ме води друмът 
на моя скоростен живот, 
току ще свърне покрай Струма 
под южния озвезден свод. 
 

Кирил Назъров е чувствителен тво-
рец, нежен лирик, изповеден, но в 
същото време може да бъде и гневен 
изобличител на пороци и недъзи, на 
отцепредателства и безскрупулност в 
съвременното ни общество. Книгите му 
с епиграми и афоризми са приемани 
радушно и са награждавани с престиж-
ни награди – „Малокалибрени 
усмивки“, „Под вола теле”, „Сентенции 
без граници“, „Писатели в епигРАМ-
КИ“. 

Друга знакова книга на Кирил Назъ-
ров е „Огражден“, в която изповяда 
органичната си свързаност с любимата 
планина и родния дом в с. Драгуш; го-
вори с езика на вярванията на деди и 
прадеди, с житейската им философия и 

национални идеали. Тонът и настрое-
нията в „Огражден“ са лирично 
оцветени, както е и в поемата „Моят 
път“. Път, лъкатушещ между камъни и 
коприва, песен на щурци, упойващия 
дъх на лековити билки, между болки и 
надежди, радости и покруса. Всичко, 
което грижливо е събрал в сърцето си, е 
извадено на видело: 

 

Не желая да отида в Рая, 
отлитне ли животецът ми къс. 
При теб ще се завърна най-накрая, 
за да се слея с твойта пръст. 
 

Значителна част от творчеството си 
Кирил Назъров е посветил на децата. За 
тях е сътворил чудесни с цветната си 
образност и жизнерадост повече от три-
десет книги, между които издаваните 
преди години във внушителни тиражи 
„Ловец на дъжд“, „Хоровод“, „Буквички 
скокливи“, „Приказките на Заспивко“, 
„Чудесата на децата“ и др. В творчест-
вото си за деца той е стъпил върху 
традициите, завещани от най-добрите 
майстори на художественото слово за 
деца. Продължавайки ги, поетът ги 
вписва в съвременните литературни 
процеси, обогатени и съобразени с 
изискванията на нашето време. Като 
всеки роден автор за деца, Кирил Назъ-
ров отлично знае,  че – независимо от 
формата и жанра, произведенията за 
малките не бива да бъдат самоцелни, а 
непременно трябва да съдържат някол-
ко задължителни елемента – примерно 
познавателен, възпитателен, поучите-
лен, високохудожествен. И че ако 
авторът не ги е вплел в образи, символи, 
метафори, картини, той не е истински 
писател за деца, а непохватен съчини-
тел, който не твори, а „каканиже“, както 
се изразяваше на времето литературния 
критик Николай Янков. 
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В стихотворенията на Кирил Назъ-
ров се оглежда целият детски свят: с 
игрите, хитринките, надпреварата, лю-
бопитството, училището, приключени-
ята и битките – въображаеми и реални, 
вековните родни символи. Ето как е 
възпято българското знаме: 

 

Червеното, зеленото и бялото 
е взело от небесната дъга. 
Че винаги високо се е вяло то, 
високо се развява и сега. 
 

Ето, по този начин поетът се е съоб-
разил с възприемателните възможности 
и въображението на малките читатели. 
Стиховете за сезоните – и сезоните на 
живия живот – Кирил Назъров съчетава 
с уменията, потребностите и очаквания 
на децата. Особено въздействащи са 
поетичните творби за случващото се 
през тях, възприемат се и се запомнят 
без усилия, защото са опоетизирани 
образно, песенно лирично, с най-
характерните си белези. Баба Зима 
пристига със снеговете и веселите пър-
залки, пролетта иде от юг, водена от 
Слънчо и кани цветята да се покажат. 
Лятото оглася с щурчовата песен поля и 
градини, а есента се задава от алеите на 
парка посипани с пожълтели листа. С 
подобна вълшебно-приказна стилисти-
ка са написани творбите за обичаните 
от децата животни и птици – Зайко, 
Ежко, Лисана, Чичопей, Катеричката, 
Кълвача, Славея и други горски и полс-
ки обитатели. Поетът умело е вплетен и 
познавателния елемент, сподирян от 
възпитателния. 

Не ми се иска да отмина и хуморис-
тичните творби на Кирил Назъров за 
деца и за възрастни – небивалици, об-
ратни стихотворения, сбъркани 
стихотворения, играчки-закачки, ско-
ропоговорки и др. В тях осезаемо 
проличава вроденото чувство за хумор 

на този поет. Той според мен е между 
най-добрите ни съвременни хумористи 
и сатирици. 

Ето някои от епиграмите му: „Пре-
вива кръст, добива ръст“, „Щом се 
изказва обобщаващо, момчето е обеща-
ващо“, „Битието определя съзнанието, а 
кесията определя орисията“ и пр. 

Кирил Назъров е не само талантлив 
творец за деца и възрастни, той дълги 
години е работил като драматург на 
театъра в Благоевград, главен редактор 
на любимото на редица поколения спи-
сание „Славейче“, редактор в сп. 
„Картинна галерия“ във в. „Земеделско 
знаме“. Бил е председател на читалище-
то в Елин Пелин. За активната му 
обществена и културна дейност е изб-
ран за почетен гражданин на град Елин 
Пелин. 

Непременно искам да отбележа, че 
стихове на Кирил Назъров са включени 
в читанките и в учебниците по литера-
тура за началните класове. И че 
безспорно той е един от водещите твор-
ци в съвременната българска лите-
ратура, а негови произведения са позна-
ти в редица европейски страни. 

Кирил Назъров е мой приятел. С не-
го, повече от четиридесет години 
вървим по трудните, неравни, тъмни и 
светли пътища в литературните прост-
ранства на родината ни, вървим като 
радетели на високото художествено 
слово.  

Честит юбилей, приятелю! Пожела-
вам ти още дълги години пътища и 
кръстопътища по литературното поле 
на България! 
 
акад. Благовеста Касабова, в-к „Словото днес“, 
в-к „Литературно земеделско знаме“ 
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ТОДОР ЦАНЕВ 
 

 
 

БИОГРАФИЯ 
 

Тодор Манолов Цанев е роден на 11 
декември 1931 г. в Червена вода, общ. 
Русе. Произхожда от известна фамилия 
с участници в националноосвободител-
ното движение. Завършва Русенската 
мъжка гимназия. 

Тодор Цанев става един от лидер на 
горянската съпротива в русенския реги-
он и Лудогорието. Той е авторът на 
клетвата на горяните в Русенско. Заради 
опозиционна дейност срещу комунис-
тическото управление е осъден на 20 
години затвор, от които излежава 11 
години – до 1962 г. Въпреки тежките 
условия продължава да пише стихове.  

След освобождаването си работи в 
Корабостроителния завод „Иван Ди-
митров“, а след амнистията от 1964 г. 
завършва висше образование и се дип-
ломира като машинен инженер. Работи 
в Научноизследователския строителен 
институт (НИСИ) като технолог и гла-
вен проектант.  

След 10 ноември 1989 г. е един от 
инициаторите за създаване на СДС-Русе 

и пръв негов председател. Кмет на Русе 
от 02.10.1990 до 26.10.1991 г. 

Това може да се прочете за него в 
Уикипедия. Ще добавя още няколко 
факта: 

Член е на Съюза на писателите земе-
делци в България. Негови стихове са 
публикувани във вестниците „Персин“, 
„Земеделско знаме“ и „Литературно 
земеделско знаме“, както и в литератур-
ните сборници „Детелина“ и „Алманах 
Литературно земеделско знаме“.  

Автор е на стихосбирката „Открад-
ната младост“ /2002 г./  

Участва като събеседник в създаване-
то на редица документални филми и 
книги, свързани с горянското движение 
и съпротивата срещу комунистическия 
режим в България, сред които телевизи-
онната поредица „Отворени досиета“ и 
документалната ми повест „Миналото в 
мен“. 
 

ТВОРЧЕСТВО 
 

ПОЕЗИЯ 
 

ПОТОКЪТ НЕ СПИРА 
 

Уморени тела 
влачат едва 
непосилен духовен баласт 
към безкрая – 
и няма власт, 
и няма страст, 
и няма сила 
да спре дори за миг 
движението на потока 
към бъдното. 
Сред джунгла сме 
със лабиринтен брод, 
с безброй пътеки, пътища и гари. 
И всеки бърза, 
и всеки търси своя панацея - 
спасителна идея, 
спокоен пристан, 
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свят без гълчава и пищни екрани, 
свят без величия и без тирани - 
с топлинка в космическия студ 
и зарево в огнището. 
 

И вчера ... И днес ... А утре?... 
Аз съм човек. 
В мен е животът. 
В мен са поезията и джунглата. 
Аз съм светлина и мрак. 
Не трябва да подгъвам крак, 
а колко искам, ... ах, как искам 
миг покой... 
Хаос - инквизиторът живот, 
обсебил цялата вселена, издува бузи 
и с огненото си дихание – 
превърнал храма ни в клоака, 
приптпорва всички за атака 
и без развети знамена 
започвам ръкопашен бой 
и в студ, и в зной - 
аз – човекът на всички времена. 
 

И тъй битувахме... 
И тьй битуваме – 
без стон, без вопъл, без униние 
и често изпреварил времето, 
се връщам САМ 
оттам, 
където другите отиват... 
И вечно бързаме, 
и всъде бягаме 
безспир... О, небеса, 
един ден трябва да се случи - 
ще екне тьтен под нозете ни, 
ще паднем в пропастта - 
навярно в късен час … 
Поискай този жест от нас, 
живот! – 
за свободата, 
за щастието, 
за любовта. 
 

Не би... 
Напускаме поединично 
на варварите кораба стоманен 
със кули, бойници, доспехи 
и цветни свастики-.. 
но той ... не чака...  
 

Прощавайте трудни успехи, 

прощавайте вечни тревоги. 
В таз последна късна есен 
вече смеем - 
не искаме да пеем 
чужда лебедова песен. 
Бленуваме бряг. 
Искаме да се върнем на брега. 
Искаме да стъпим на твърда земя. 
 

Уморени тела 
и сега 
влачат едва 
непосилен, размирен товар, 
потокът не спира - 
от мечтите извира, 
поел пътя към бъдното...  
 

МОНОЛОГ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО 

И ПОКАЯНИЕТО 
 

Вълче време... Нощ е... 
Природата се бунтува... 
Чувам грохота на бурята още 
и отчаяния сугестичен шепот 
на смъртните, 
които сред безсмъртие битуват 
и в планетните гънки робуват. 
„С всеки ден, изминат 
в мизерия и глад, 
аз се чувствам все по-здрав, 
все по-жизнен, все по-млад...“ 
Вървим в тъмното... 
Препъват ме. 
Не диря с мисъл низостта. 
Не преследвам подлостта. 
Не сипя упреци. 
Пълзя в калта. 
Край мене хора, разранени, 
пълзят... 
Пълзи кипящата човешка лава, 
Пълзи потокът на влечугите. 
Следите на престъпленията се заличават, 
но една следа – 
дълбока разделителна бразда, 
остава... 
Преживял съм ужаси - 
ужасите не ме плашат; 
потресен съм от нечовешкото в човека. 
О, зъл дух – хомо сапиенс, 
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„исторически предопределен“. 
За насилие ли? 
Кое те кара от памтивека 
да газиш с ботуши край мен  
да носиш и пушка, и камшик? 
Познаваш ли ме, когато ме разстрелваш? 
Скърбиш ли за мене, когато умирам? 
Ако отговорът е „не“ – не си човек! 
Човечество, 
създаде ли мярка за арогантността, 
за надменността; 
създаде ли бариера 
за садизма на всевластието? 
Историйо, запомни ли лицата им – 
сърдити, злобни, 
тъмно – ръждиви и злокобни? 
Те носеха петолъчки със сърп и чук, 
но не бяха жетвари; 
те носеха петолъчки със сърп и чук, 
но не бяха и ковачи; 
те носеха оръжие, 
но бяха сеячи   
те сееха смърт. 
О, жалки твари – 
нековачи, нежетвари, 
а сеячи на смърт, 
очистихте реверите си 
от петната на петолъчките, 
спряхте – докога ли – 
гилотината? 
Сложихте икони 
край камината, 
преименувахте се 
всеки божи ден 
и фокусът се получи... 
Сега сте демократи, 
на свободите и правата ни 
сте адвокати; 
искате изяви, 
парламентарни дебати; 
и днес, като вчера, да сте мои – 
на поета 
главни „екшън“ герои; 
искате и вече сте – 
супер, мулти, свръх – богати... 
какво друго искате? 
Искате да не ви смятаме за врагове, 
Но вие ни смятате… 

Искате да забравим миналото, 
но вие го носите в себе си, 
Искате да не знаят децата ни, 
че сте ни измъчвали, 
че сте ни ограбвали, 
че бяхме натъпкани 
във "висшите" ви форми 
на диктатури и терори, 
че бяхме захвърляни в лагери и затвори. 
Искате това да не знаят децата ни, 
но... вашите деца го знаят, 
помнят всеки ваш кървав ход - 
дълго крит от цял народ - 
и вървят по вашите стъпки. 
Искате нас във вашата джунгла - 
боси, беззащитни, обезоръжени, 
от минало и настояще лишени, 
за да ни разкъсат тук и сега 
хората ви – озлобени, заслепени, озверени, 
Побързайте, 
вършете пъкленото си дело, 
защото... утре ще сте безсилни 
Искате... колко много искате... 
Бихме се съгласили 
и бихме простили, 
но... има ли искреност и разкаяние? 
Вие не се разкаяхте 
за свободно съчиняваните обвинения, 
за парадоксалните клевети, 
за смазващите унижения, 
за хилядите престъпления... 
Ние, жертвите, чакаме, 
чакаме, за да простим... 
какво е животът 
без човешкото достойнство? 
Хора, все още 
нощ е, 
но развиделява... 
 

СТИХОВЕ В ОКОВИ 
 

ПИСМО ДО ЛЮБИМАТА 
 

Студено е... Сам съм… Вече се мръква, 
далече се тракат врати... 
Навярно съм викал - екът не замлъква, 
килията още кънти.  
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Не мога да гледам, не искам да чувам, 
не трябва да мисля за теб. 
О, спомен, иди си... Защо се бунтувам – 
светът е и груб, и свиреп. 
  

Иди си! Не! Знай, че сред образи много 
най-милият образ си ти, 
а думите, казани тъжно и строго/ 
са израз на болка – прости! 
 

Обичам те! Как тъй стана?... 
Под пръснати руси коси 
поглеждаха скромно в любовна закана 
две молещи сини очи. 
  

С тях ме погледна на Нова година – 
тогаз, по паркетния гланц 
с истеричния смях на една мандолина 
кат вихър в безумния танц 
  

се носехме двама. Всред многото двойки 
приятен бе шепотът тих. 
В нощта, напоена с парфюмни упойки, 
до късно аз щастие пих. 
 

Но ето, безумец, напуснах игрите, 
нестигнали своя разгар;  
в компания друга ще срещна аз дните 
на фаталния нов календар. 
 

Облякох се бързо, подадох ръка си... 
О, страшен налудничав план! 
„Прощавай“ – не казах, не чух и гласа ти, 
усетих сал нежната длан... 
  

и... погледа, погледа с пламъка вечен, 
и молещ, и питащ „къде“? 
Прониза ме той, часът бе обречен, 
излязох... терора да спрем!?... 
  

Лети мисълта ми, но сякаш мора 
тормози ме... Слагам ръка, 
а нещо забило, помътва ми взора, 
боли, а не мога да спра. 
Животът горчив е. Той с груба повеля 
миражите светли руши, 
издига прегради, събира, разделя, 
разплаква и сълзи суши... 
 

Студено... В килията вече се мръква. 
Далече се тракат врати. 
Сърцето ранено не спира, не млъква, 
сърцето ранено кърви... 
  

МЕМЕНТО МОРИ 
  

Вагон, кат черна катафалка, 
край него шепот, суетня: 
настръхнали, те - група малка, 
сред прах и душна мараня, 
стоят от ужас вкаменени... 
  

А той лежи, кръвта изтича 
и сякаш с сетний гърч и стон 
той сетний се протест изрича 
срещу природния закон. 
И сякаш в мъртвите му взори 
чете се "О, мементо мори"! 
 

ХАСАН 
 

В килията е тихо, скромно. 
Струи се жълта светлина 
и скелет - същество бездомно 
лежи до влажната стена. 
  

Аллах! се чува в тишината. 
Аллах! - повтаря тъжен глас. 
И някак скръбно за сърцата 
отеква шепотът при нас. 
  

Хасан е сам. Сам дълго време 
лежи сред тия зидове 
и плаче съкрушен, и стене, 
разбит от скръб и ядове. 
  

Нощя, сънува ли детето, 
ще стане с сълзи на очи 
и късайки му се сърцето, 
молитви цял ден ще мълви. 
  

Заглозгат ли го мисли злобни, 
смирен ще почне пак с "Аллах" 
За всички мигове злокобни 
той знай - сторил е някой грях. 
Но щом си спомни в самотата 
за своя минал, тих живот, 
училището и децата, 
и всичко, що облял е в пот, 
  

заплаква с глас неутешимо: 
- Шпионин? Не! Пуснете ме!  
Това е веч непоносимо. 
Застреляйте ме в туй мазе! 
 

А ний от другите килии, 
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дочули скръбния му вой, 
размърдваме постали шии, 
шептим - "година прави той". 
  

В килиите е мрачно, скромно, 
струи се бледа светлина... 
Едно чудовище огромно 
с невидимата си ръка 
  

души, потиска в самотата. 
Замира всеки дъх в нощта 
и в ужас свиват се сърцата: 
Ще найдем ли пак свобода? 
 

ЗА ЛИЧНОСТТА  

И ТВОРЧЕСТВОТО 
 

Истинското ми познанство с Тодор 
Цанев, със съкровеното в неговата лич-
ност, се случи през лятото на 1990 г. 
Тогава започнах да търся истината за 
борбите на опозицията след 9 септемв-
ри 1944 г. срещу утвърждаващата се 
тоталитарна власт на комунистическата 
партия в България. Трябваше да извър-
вя този път, исках да го извървя – 
дължах го на себе си и на паметта на 
едно момиче, сестра на баба ми, осъдено 
на смърт и разстреляно на 23-годишна 
възраст на 29 април 1952 г. като „враг на 
народа“… Срещнах се с много хора, 
някои от тях споделиха с мен спомените 
си и станаха герои в документалната ми 
повест „Миналото в мен“ – техните ис-
тории ми помогнаха да я напиша… 

В един горещ юлски ден Тодор Ца-
нев започна своя разказ… 

 

* * *  
...Когато завърших гимназия, започ-

нах работа на гарата. Бях на 18 години и 
бях повярвал в комунизма... 

...Работех на кантара. Селяните ид-
ваха с каруци. Теглех пълните каруци, 
разтоварваха, теглех празните каруци. 

Записвах наряда. Отиваха си – слаби, 
прегърбени, унили... 

Веднъж ме среща един човек и ми 
казва: „Благодаря ти, момче. Тя, сламата, 
беше малко гнила, пък ти се направи, че 
не я виждаш. Спаси ме.“ И ми стиска 
ръката. И в очите му виждам – спасил 
съм го. Аз не бях забелязал гнилата сла-
ма, но вече знаех – нарядите са 
непосилни...  

Нещо се пречупи в мен. Дните се 
влачеха – дълги и горещи. Идваха и си 
отиваха каруците със слама. Но вече 
знаех – нещо трябва да се направи. Не-
що да се промени. 

...Една вечер се събрахме аз, Стефан 
Станчев и Мишо Райков. Решихме да 
напишем позиви. Написахме ги с пе-
чатни букви, с лявата ръка – момчешка 
работа. Много криминални книжки 
бяхме чели. Цяла нощ писахме – става-
ше бавно. Но на другата сутрин 
улиците осъмнаха с позиви. 

Усмихва се братовчедът на баща ми. 
И очите му се смеят иззад дебелите 
стъкла на очилата. Разказва увлекател-
но, красиво. Срути се границата на 
времето. И само подвижното му лице е 
връзката ми с настоящето. Разказва То-
дор Цанев за миналото. В очите му има 
топлина. Няма обида, няма омраза. Са-
мо топлина и смях.  

Вечерта е напреднала. И аз питам: 
„Имало ли е организация и каква е била 
целта й... Или само хлапаци са пишели 
позиви.” 

А той ме гледа вече сериозно и казва: 
„Целта беше да се възстанови опозиция-
та.“ 

Мълчание.  
Тик-така часовникът. Гледам сним-

ката на бабината сестра. 23-годишна, 
вече по-млада от мен. Гледам очите й – 
спокойни и строги. Гледам чертите й – 
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меки, овални, по-скоро детски, отколко-
то женски. На тази снимка тя не е с 
ученическата си униформа и изглежда 
по-близка, по-днешна. И още по-
невероятна изглежда присъдата й. Още 
по-невероятни изглеждат смъртта и 
борбата й... Но вече знам – тя е била 
лидер на опозиционния Земеделски 
младежки съюз. И след забраната на 
опозиционните партии и сдружения тя 
се е борила – за възстановяването на 
дейността им. Борила се е – да има опо-
зиция в България, да има свобода... 
Борила се е и не е била сама. 

Хлапаци, на границата на детството 
и младостта, са тръгвали срещу систе-
мата, заплашваща да ги унищожи. 

Младежи, преминали през затворите 
на старата система, са тръгвали срещу 
новата – заплашваща да бъде по-
жестока от тази, на чието място е дошла. 

И зрели лидери, неспособни да се 
откажат от парламентаризма. 

Борили са се срещу обстоятелствата 
и времето и са били смазани. 

В старата къща сме, в задния двор. Аз 
и татковият братовчед. Жужат пчелите, 
миришат цветята, лято е. 

...Когато ние започнахме, опозиция 
вече нямаше. И същински дружби от по 
300-400 души вече нямаше. И комунис-
ти по душа вече нямаше. Бай Нено 
Бърденски, той беше истински, самоо-
беси се. Йордан Коларов си сряза 
корема... Когато ние започнахме, създа-
вахме групи от по 3-5 души. Говорехме с 
хората, окуражавахме ги. По това време 
бай Цанко Мечето и Димитър Ковачев 
бяха вече нелегални. Обхождаха селата, 
правеха събрания за възстановяване на 
дружбите. Свободни хора бяха, волни. 
Но вече имаше предатели. И през 1950-а 
съдиха ръководителите на Окръжен 
Земеделски център 1... 

 Мълчание. Няколко секунди, поло-
вин минута. 

...И нас ни съдиха... зимата на 1951-
ва... затвори, лагери. 

Мълчание. Няколко секунди, поло-
вин минута. После се усмихва. 

...Не мисли, че в затвора всеки ден 
беше 24 часа ад. Ние и там живеехме и 
имаше хубави мигове. Ние бяхме млади. 
И оцеляхме. 

Поглежда ме и казва: „За първи път в 
Белене усетих, че ще оживея.“ 

...Сутрин рано отивахме на работа. 
Вървим, въздухът е свеж, дишаме с пъл-
ни гърди. Усещах как мускулите ми 
ликуват. Беше през 1954-а. След толкова 
години в затвора бях зажаднял за дви-
жение, за труд, за простор… А островът 
беше голям...  

Разказва Тодор Цанев за Белене. Раз-
казва, усмихва се – с тъга по младостта. 
И го питам: „В затвора по-страшно ли 
беше?” 

...Убиваха... понякога.  
Но там срещнах големи личности. 
Когато влязох в затвора, знаех много 

по-малко за свободата и човешкото дос-
тойнство, отколкото когато излязох 
оттам... 

 

Габриела Цанева, в-к “Народно 
земеделско знаме” брой 179/08.11.1991 г. 

 

...Когато влязох в затвора мислех, че 
съм най- младият. Но имаше и по-
млади. Годините минаваха и  все по-
млади идваха. Забранено ни беше да 
казваме,  че сме политически затворни-
ци, но все едно, познавахме се. Идваха – 
1954-та, 1955-та, 1956-та... Идваха отвся-
къде. От Сливенския балкан, от 
Родопите – Петър Стойчев, Костадин 
Щерев… Така разбирахме, че не  сме 
сами. Разбирахме, че навсякъде в стра-
ната е имало  хора като нас – недоволни 
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от това, което става... и решени да го 
променят. Да се борят...  

Тъжен, замечтан, отнесен в минало-
то. Тишината в стаята е осезателна. Ако 
протегна ръка, ще я докосна – плътна; 
притиска ни. И ни отделя, отдалечава 
ни. Него – затваря го във времето, което 
е преживял. Мен –  оставя ме навън – 
чужда. Миналото се докосна до мен.  
Видях го, преживях го, запомних го. Но 
тишината – плътна, гъста, ме изолира и 
изхвърли с четиридесет  години напред 
в бъдещето, днес, където ми е мястото.  
За да гледам и да слушам, да пиша… и 
да възкресявам – мъртвите спомени и 
мъртвите в спомените, и мъртвото в нас.   

...Старал съм се рядко да съпреживя-
вам тези години. Рядко разказвам...   

Угаснали са очите му. Животът е ос-
танал някъде  там – в затворите, в 
Белене. Блуждае погледът, отнесен  в 
миналото. Тъга. Тъга се процежда – от 
високото чело,  от скулите, от отпусна-
тите бузи под тях, от отпуснатите 
рамене и неподвижните ръце, от умо-
реното тяло.  Тъга...   

А после устните се усмихват – топло. 
Бузите се разтеглят, веждите се вдигат. 
Лицето оживява и ръцете оживяват, 
раменете се изправят; в очите има живот 
и  светлина.   

Тишината вече не е плътна, не ни 
разделя.  

Отишло си е миналото и животът 
днес ни принадлежи.  

За да го променим. 
 
Габриела Цанева, из „Миналото в мен“, изд. 

„Сеяч“, В. Търново, 1994, изд. LiterNet, Варна, 
2010, изд. gabriell-e-lit, С., 2019, 2020 г.  

 
Материала подготви Габриела Цанева 

  
 

ГОСТУВА НИ 
 

ПРЕВОДАЧЪТ  

ПРЕДСТАВЯ 
 

ПОЕТЪТ-ПРЕВОДАЧ ПРЕД-
СТАВЯ: ПОРТУГАЛСКИ ПОЕТИ 
И БЪЛГАРИЯ – 2 част 

 

СИДОНИЯ ПОЖАРЛИЕВА 
 

ЖУЗЕ МАНУЕЛ МЕНДЕШ, 1948 
 

БУНТОВЕН РИЦАР В ОКОТО НА 

ВРЕМЕТО 
 

Пред нас е един поет и прозаик от 
„младите бунтари” на Португалия. Със 
своята обществена чувствителност и 
идеализъм иска да бъде вид слънце, 
което да огрее страдалците в страната 
си и света и да донесе справедливост и 
човешко достойнство. 

Роден в Луанда, Ангола. Един мла-
деж отрано се бунтува срещу всичко и 
всички, които потискат големи групи 
хора за сметка на благополучието на 
малцина. Буден, ученолюбив, находчив, 
встрастен в своите идеи, още 15-
годишен пише първата си книга. Сред-
но образование започва в Луанда, 
Ангола и завършва в град Брага, Север-
на Португалия. Вече 20-годишен е вече 
гимназиален преподавател (1968-1980). 
Завършва право в град Куимбра. Сту-
дентските движения и политическите 
организации са негово вдъхновение. 
Правото и културата са основните му 
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поприща в живота. Със семейството си 
се премества в Лисабон. 

Става адвокат, защитавайки онеп-
равданите. По време на фашизма и 
диктатурата на Салазар, поради „про-
тивозаконна дейност” е принуден да 
емигрира във Франция, както мнозина 
свои колеги писатели и интелектуалци, 
които се завръщат за „Революцията на 
карамфилите” (1974). По време на опита 
за проваляне на Революцията, прогре-
сивните сили упорито продължават 
мисията. Жузе М. Мендеш  е избран за 
общински съветник (1976-1990) и след 
това за депутат в Националното събра-
ние (1980-1991), където оглавява важни 
комисии в двете основни поприща, в 
които работи. Изпълнява сериозни ми-
сии  в страната и в чужбина. 

 

В такъв отрязък от живота му, при 
едно от журналистическите ми посеще-
ния в Португалия (1990), го намирам в 
Лисабон. Той ми бе препоръчан от един 
от големите португалски поети Педро 
Тамен. В онзи момент – един от първите 
директори на известната културна инс-
титуция Гулбенкиан, по-късно голям 
приятел и на двама ни, който за съжа-
ление почина наскоро.  

С Жузе М. Мендеш се срещнахме в 
кафенето на Парламента. После бяхме 
на открито, сред зеленина. Разговаряхме 
дълго, макар че той беше малко неспо-
коен – предстоеше му тежко заседание 
на Комисията по образование, наука и 
култура, обсъждане на важни закони. 
Там имаше главна роля. 

Допаднахме си по социално-
политически разбирания и сериозни 
житейски въпроси, по напоритостта и 
вдъхновението. Усещах как приятелст-
вото и доверието нарастваха между нас. 

Но изпитваше някакви колебания. Чув-
стваше се доста изморен и притеснен, че
трудно намира време за лично творчес-
тво. Попита ме дали да се оттегли от
депутатството, предстояха избори след
година. Обсъждайки въпроса, му подс-
казах, че е добре да има повече свободно
време да твори.

Разговаряхме за португалската лите-
ратура, за поезия и поети. Разделихме се
като добри приятели, такива останахме
и до днес чрез честата ни кореспонден-
ция.

  През следващата година наистина
той се оттегли от депутатството. Но пък
бе избран за Председател на ръководст-
вото на Португалската асоциация на 
писателите, където е неотклонно и 
досега, вече няколко мандата, 
почти 30 години.

 

Продължава да е разпъван в общест-
вената и професионалната дейност:  
член на Висшата власт за социални ко-
муникации (2001-2006), съучредител и 
ръководител на Португалската асоциа-
ция на писателите юристи, вече 
несъществуваща; институционален 
съдружник на Португалското дружество 
на авторите, на Португалския ПЕН-
клуб, Португалската асоциация за за-
щита на интелектуалната собственост, 
Португалската асоциация „25 Април”, 
свързана с „Революцията на карамфи-
лите” и т. н.   

Професионално, в Университета в 
гр. Миню (1998-2015)   е  Професор по 
Право и Етика, както  и по Деонтология 
(Наука против нематериалното) в ко-
муникациите, медиите и  съвременната 
култура по направлението Социални 
комуникации. Сега е гост преподавател 
в Медицинско училище и там е  също 
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общественик – член на Етична комисия 
и т. н. 

Жузе М. Мендеш има обширна дей-
ност като: писател-журналист, директор 
на списанието „Писател” неотклонно от 
1993  и днес, сътрудник на безброй из-
дания със статии, критични материали, 
интервюта с поети и писатели – порту-
галски и чуждестранни, с поезия и 
проза, есета, мемоаристика, с постоянна 
колонка в големите „Литературен вест-
ник” и „Диарио де нотисиаш” - 
ежедневник за новини.  

Пише предговори и послеслови на 
книги на много автори колеги. Участва 
в лични и национални антологии, ето 
само няколко заглавия: ”Семето в думи-
те”, „Почит на португалските поети”, 
„100 години Гарсия Лорка”, „Поезията е 
на улицата”, „Майката в португалската 
литература”, „Неруда, сто години след 
това” и много други. Член е на журита 
на литературни награди, национални и 
международни. Референции за него 
има в доста книги, речници, справоч-
ници, ето някои: „Кой кой е в 
португалската литература”, „10 години 
поезия в Португалия (1974-1984), „Евро-
пейски литератури” ИК Ашет, 1992, 
„Нова Енциклопедия Ларус”, „Голяма 
Универсал-на Енциклопедия”, „Порту-
галска литература в света”... 

Самият автор е голям рецитатор на 
поезия, има и дискография с рецитали 
на актьори и певци с негова поезия и 
песни.  

 

Жузе М. Мендеш е известен органи-
затор на конференции, форуми на 
кръгли годишнини на колеги поети  и 
писатели. Цялата 2019 г. бе посветена на 
100 годишнината от рождението на 
съвременния класик Фернанду Намора. 

Форумът бе с международно участие. 
Главен  организатор и докладчик беше 
Жузе. За него Намора бе учител и най-
добър другар. Възложи и на мен да на-
пиша статия с личен оттенък за нашия 
общ голям приятел, което направих в 
десет страници. Всички материали бяха 
събрани за съхранение в Музея на Фер-
нанду Намора в родното му място 
Кондейша. Разбрах, че форумът е ми-
нал на висота. 

Поетът, писателят, есеистът, литера-
турният критик Жузе М. Мендеш е една 
високо етична, хуманна личност, изк-
лючителен приятел, съвестен, 
саможертвен. Само един пример сред 
многобройните.  През 2008 година, у нас 
издадох превода на една от последните 
му стихосбирки „Отново Септември“, 
след като участвах (от 1995 до оня мо-
мент) в работата и отпечатването 
(понякога и в съпреводачество с колеги) 
на осем негови книги с поезия, проза, 
също и в антологии. Той реши да издаде 
моя стихосбирка в Португалия. Имаше 
затруднения, издателски и финансови, 
но упорит, той намери изход като съз-
даде авторско издателство, заради мен. 
Беше мой преводач, редактор, консул-
тант. Бях му извънредно благодарна. Не 
бих забравила никога този жест. 

 

В цялата вихрушка в живота на неу-
моримия  Жузе, който със страст и 
вдъхновение работеше и работи на 
професионалното и общественото поп-
рище, той успя да издаде 25 основни 
свои произведения. Много от тях, осо-
бено първите книги с поезия, а и проза, 
са изчепвани многократно, писани на 
португалски и френски, награждавани. 
Между тях: стихосбирките „Обсадената 
надежда“, 1973- 1979, „Камък върху 
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камък“, 1977-1983, „Оръжие на рамо“, 
роман в пет издания, 1978-1998, „Дните 
на житото“, 1980, „Безкрайните прис-
танища“,  1991-1994, „Предзнаменова-
ния на юга“, 1993-1995-1997, последните 
две на френски и т.н. 

Жузе М. Мендеш е превеждан, освен 
у нас, също в Бразилия, Франция, Ита-
лия, Белгия, Русия, САЩ... 

Авторът е превеждал отделни сти-
хотворения от български поети – Ботев, 
Людмила Исаева ...; от съвременни пое-
ти – Георги Константинов, Калин 
Донков, Сидония Пожарлиева и други, 
които му подавах на френски език. Той 
ги публикува в португалската преса 
преди години, но просто е загубил, по-
ради често преместване на различни 
места, както ми обясни. По същите при-
чини и аз намирам в архивите си само 
една-две чернови на двама автори. Мо-
ите съм  отпечатала в книгата, излязла в 
Португалия 2008 г. Para o Infinito (Към 
Безкрая). 

 

Заради цялостната си дейност – 
професионална и най-вече обществена 
Жузе Мануел Мендеш е носител на 
множество най-високи държавни и дру-
ги награди за заслуги в жизнения си 
път, на ордени и медали, португалски и 
чуждестранни, от различни институции 
и градове. 

 

От спомената вече книга на Жузе М. 
Мендеш „Отново Септември“  са ня-
кои от стиховете, представени тук в 
списанието.  

Както бе отбелязано във встъпител-
ните думи на поредицата „Португалски 
поети” (бр. 3/2021), авторът е предста-
вител на Третата фаза на литературното 
течение Обновен неореализъм. Харак-
терни негови черти: съпричастност на 

авторите към съдбата на безправните
хора от селски и градски прослойки,
солидарност към борците от Съпроти-
вата срещу диктатурата и
колониализма, които, дори в изгнание,
запазват оптимизма си, надеждата, че
„утре ще дойде радостта и щастието”,
щом продължават борбата за справед-
ливост, за нов морал, за демокрация...

Това течение, както и други в порту-
галската литература търпят влиянието
на постмодернизма. Черти от него ще
открием и при този автор. Поезията на
Жузе М. Мендеш е задъхана, често без
пунктоация, с натрупани образи, с ан-
жамбмани. Той има кинематографичен
поглед. Такава е и понякога и прозата
му.

Жузе Мануел Мендеш като съвреме-
нен поет има свой разпознаваем
поетичен стил дори и в прозата си. С
характерното си творчество и с цялата
си авторска дейност утвърждава своето
място в националната португалска, а и в
световната литература. Времето с право
насочва своето „ОКО” към бунтовното
рицарство на един съвременен автор,
достоен да го защити.

 

Сидония Пожарлиева 
 

CANTAR DE AMIGO 

ПЕСЕН ЗА ПРИЯТЕЛЯ 
 

ах майко колко тъгувам 
за моя приятел на война 
замина с корабите толкова далече 
ангола мозамбик гвинея 
           ах колко тъгувам майко  
           за моя приятел на война 
 

вчера на запад замина 
морето така бе красиво 
страхувам се в плач да не избухна 
само да си го спомня 
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           ах как живея в тъга майко 
           за моя приятел на война 
 
остави обувките на земята 
отнесе бойните боти 
замина за морето замина за войната 
не знае да умира нито да убива 
           ах колко съм тъжен майко 
           за моя приятел на война 
 

той взе моята верижка мойто украшеиие 
даде ми този пръстен да ме пази  
ах колко страдам мойко моя 
сега морето колко мразя 
             ах как загивам от тъга 
             за моя приятел на война 
 

вчера той тръгна към залез слънце 
морето така бе красиво 
замина с корабите толкова далече 
кой знае дали ще се завърне вече 
             ах майко колко ме измъчва тъга 
             за моя приятел на война 

 

(От Salgema, 1969)  
 

ADVENTO 

НАЧАЛО 
 

с какви черници да изкажа нежната болка 
реката неспокойна тайната еуфория? 
в ръцете си гледам земята в която се раждах 
сред камъните и ромона на водата 
това са отново конете и белотата 
на техния тропот през май при порив на вятъра 
една светлина на черешите едно начало 
на лекия дъждец минерална нежност 
с какви срички ( да изкажа) благородното име 
на брат на варта в светлината на лятното 
слънце? 
стиховете възпяват теб и зората изгрява 
сега аз познавам детелината и в нея живея 
морето от птици и този площад в синева 
където пламтящ аз те търся във полет 

 

(От Presságios do sul - Предзнаменова-
ния на юга, 1993, с Голяма литературна 
награда, 1995, изд. в Португалия – 1997, в 
Белгия 1995 и 1997) 

REGRESSO AO VELHO CAIS 

ЗАВРЪЩАНЕ ПРИ СТАРИЯ КЕЙ 
 

аз търся тайните острови на детството: 
корал след мъглата гладкия пясък 
над изчезнали водорасли аромата 
който една щедра музика подпалва. 
греба срещу времето: в това нежно 
възбуждане на медузите отричам смъртта. 
и така докосвайки перуниката коприната  
птицата 
изтривам другите граници. няма ни север 
ни юг изток ни запад единствен сигнал. 
аз плавам във вечния миг открито 
пространство 
възвърнато за първичната роза. 
 

но аз съм винаги далече бидейки близо 
до простите утопични общества които търся: 
 

отнасям със себе си обгорените години 
моделирайки още бъдещата почва 
за страхове и бездни непокорени. 

 

(От Presságios do sul) 
 

NESSA PARAGEM 

НА ТАЗИ СПИРКА 
 

на тази спирка 
никой не идва 
 

мъх е прорасъл 
върху кожата 
на камъните 
само тревите 
дълбаят  
земята 
 

последният човек тук 
бе железничар 
един ден той почувства 
как плясват 
крилата 
на умората 
 

затвори вратичката пътна 
погледна за последно 
трептящите рози 
от бриза 
и легна 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2021 

 

135 

 

да почине 
 

превърна се в прах 
във бавния ход 
на годините 
 

преди да зачеркнат 
на картата 
забравената 
спирка 
 

От Presságios do sul) 
 

QUANDO UM PÁSSARO 

 КОГАТО ЕДНА ПТИЦА 
 

ще слезеш привечер 
навярно под лунното клонче 
или извивката лека 
на тишината 
 

ще наблюдаваш огъня и сенките 
белотата на страха 
който се спуска в тъмното 
 

първите погледи отвъд арената 
неподвижността  
призракът изкушението 
 

ще докоснеш земята с един вял полет 
между метал и арфа 
земята 
земята ще докоснеш 
 

и когато дойде една птица 
да обгърне кръвта розата 
от времето ще поискаш памет 
 

наоколо кристали само треви 
водни краснописи 
 

(Неиздадено) 
 

NO PÓ INSCREVEMOS OS SINAIS 

В ПРАХТА ВПИСВАМЕ ЗНАЦИТЕ 
 

в прахта вписваме  
знаците: 
 

в костите  
пътят на корабите: 
меланхолия 
на очи скитащи  
 

боли ни от закъснели 

пейзажи 
в мълчанието 
и в мъглата 
 

стопяват се  
миговете 
 

и се ражда един полет 
в прииждащата  
памет: 
това са флейти събуждащи 
спрелите  
дървета 
 

(От Presságios do sul) 
 

DESSIN (френски) 

ОЧЕРТАНИЕ 
 

този който гледа  
конете 
сред звездите 
освободени 
от мъглата 
 

този който пречи 
на разрухата 
на стените порутени 
но никога на ритъма 
на дюните 
 

този който вдишва 
една водна капка 
до очертанието 
на безкрая 
 

той гаси сенките 
в студа 
 

за да открие 
 

археологията  
на щастието 

 

(От Les ports inachevés 
Безкрайните пристанища, 1991-1994) 
 

Из поетичната антология „Отново 
Септември“ на Жузе М. Мендеш, (ИК 
Caminho, Лисабон 2003), отпечатана в 
България  в ИК „Славяни”, 2008, подбор, 
въведение, превод С. Пожарлиева. 

 

материала подготви Сидония Пожарлиева 
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АКО от Ръдиард Киплинг 
  

КАТЯ ТОНЧЕВА, 16 г. 
превод от английски 
 

IF  
If you can keep your head when all about you 
Are losing theirs and blaming it on you; 
If you can trust yourself when all men doubt you, 
But make allowance for their doubting too: 
If you can wait and not be tired by waiting, 
Or, being lied about, don't deal in lies, 
Or being hated don't give way to hating, 
And yet don't look too good, nor talk too wise; 
 
If you can dream — and not make dreams your 
master; 
If you can think — and not make thoughts your 
aim, 
If you can meet with Triumph and Disaster 
And treat those two impostors just the same:. 
If you can bear to hear the truth you've spoken 
Twisted by knaves to make a trap for fools, 
Or watch the things you gave your life to, broken, 
And stoop and build 'em up with worn-out tools; 
 
If you can make one heap of all your winnings 
And risk it on one turn of pitch-and-toss, 
And lose, and start again at your beginnings, 
And never breathe a word about your loss: 
If you can force your heart and nerve and sinew 
To serve your turn long after they are gone, 
And so hold on when there is nothing in you 
Except the Will which says to them: "Hold on!" 
 
If you can talk with crowds and keep your virtue, 
Or walk with Kings — nor lose the common touch, 
If neither foes nor loving friends can hurt you, 
If all men count with you, but none too much:  
If you can fillthe unforgiving minute  
With sixty seconds' worth of distance run,  
Yours is the Earth and everything that's in it,  
And which is more: you'll be a Man, my son! 

АКО  
 

Ако можеш разума си да опазиш,  
щом другите го губят и тебе сочат с пръст,  
Ако можеш, щом в тебе се съмняват, да си вярваш  
Но все пак в съмненията им да не търсиш мъст;  
Ако можеш да търпиш, без умора да изпитваш,  
Или ако си лъган, да не се поддаваш на лъжи,  
Или ако си мразен, омраза в теб да не намираш,  
И все пак да не изглеждаш твърде виден, нито  
другите да поучаваш ти.  
 

Ако можеш да мечтаеш – и не издигаш в госпо-
дар мечтата,  
Ако можеш да мислиш – но не защото мислите 
са цел,  
Ако можеш да посрещнеш Триумфът и Бедата  
И сред тези самозванци да си с тон непроменен;  
Ако можеш да търпиш как думите ти верни  
Са изкривявани от подлеци като капани за 
глупци  
Или да наблюдаваш как усилията ти със земя-
та са сравнени,  
И на колене да ги възстановиш с изхабени  
инструменти отпреди;  
 

Ако можеш всичките печалби насъбрани  
да ги заложиш на една игра ези-тура,  
И да загубиш, и да започнеш отначало,  
И да не споменаваш нито дума за това.  
Ако можеш да накараш и сърцето, и всеки нерв 
и тъкан  
Да ти служат дълго, дори след своя край  
И така да продължават, дори когато празен си,  
отчаян,  
Когато само Волята им дума: “Дръж се,  
продължавай!”  
 

Ако можеш с тълпи ти да приказваш и да запа-
зиш ценностите свои,  
Или с Крале да се разхождаш – да не губиш  
скромност ти, 
Ако незасегнат си от враговете и приятелите 
твои,  
Ако си от всички уважаван, но господар все пак не си;  
Ако можеш да изпълниш неумолимата минута,  
С шейсет секунди в бяг далечен, без престой,  
Твой ще е Светът и всичко в него,  
И още – Мъж ще бъдеш, синко мой! 


