
Където учениците говорят Creative #2
май 2021г.

ПРОЗА
ПОЕЗИЯ
КАРТИНИ



1

Съдържание
стр. 2 - We Matter: За нас
Поезия: 
стр. 3 - “С обич, ваш поет!”, Кристина Георгиева
стр. 4 - “Децата на смъртта”, Смиляна Смилянова
стр. 5 - “Вихрушка”, Клиничен Поет
стр. 6 - “Ангел в прахта”, Цветелина Михайлова
стр. 7 - “Чудовище, Благовеста”, Цанева
стр. 8 - “Некрасив”, Вероника Данева
стр. 9 - “Пепел”, Никол Топозлийска
стр. 10 - “Забравена душа”, Желязко Михайлов
стр. 11 - “Празен шкаф”, Гергана Попова
стр. 12 - “Пепелище”, Анита Георгиева
стр. 13 - “Дядо”, Зара Славчева
стр. 14 - “Ожидание”, Стели И.
стр. 15 - “Първи прочит”, Димитър Митев

Проза:
стр. 17 - “Магазин за мечти”, Симона Александрова
стр. 20 - “Детска рисунка”, Анна Илиева
стр. 23 - “Един различен свят”, Фитие Краболи
стр. 26 - “Момичето от влака”, Ася Стефановае 
стр. 28 - “Порив”, Радица Божилова 
стр. 30 - “Птица в клетка”, Спас Терзиев
стр. 32 - “Непрочетена книга”, Мария Стаматова
стр. 35 - “Толкова близо и толкова далеч”, Пламена Иванова
стр. 37 - “Тайната градина”, Касандра

стр. 39 - Art



2

We Matter: 
Където учениците говорят
и гласът им е от значение.

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските мла-

дежи по пътя към развитието им, 
за да може винаги да се чувст-
ват оценени и мотивирани да осъ-
ществяват целите си.

Нашето КАК
• Да им покажем колко ВАЖНИ 

са ТЕ.
• Да им дадем възможност да 

изразят мнението си, за да видят, 
че то наистина е от значение.

• Да ги мотивираме да преслед-
ват целите си.

• Да им помогнем да развиват 
уменията си и да придобиват по-
лезен опит.

• Да им подсигурим поле за кре-
ативна изява и възможност да се 
информират и изкажат относно 
множество теми.

• Да им покажем, че действи-
ята им са от значение.

Нашето КАКВО
Ученическо онлайн списание, 

включващо текстове и интер-
вюта по множество теми, както и 
креативен кът за онези младежи, 
които искат да споделят твор-
чеството си с останалите.

Скъпи младежи,
Това списание е създадено за вас 

– за да ви покаже колко сте важни, 
че заслужавате да бъдете чути и 
да разберете, че не сте сами. 

Нашата мисия е да ви подкре-
пим по пътя към развитието ви, 
като ви дадем възможност да се 
изкажете и да повярвате, че гла-
сът ви, мнението ви и действи-
ята ви наистина са от значение.

Това е нашето ЗАЩО.
Това е и причината да създадем 

креативния брой. 
Знаем, че много от вас обичат 

да творят (да пишат, да рисуват, 
да снимат) и заради това иска-
хме да ви подсигурим платформа, 
в която да споделяте творчест-
вото си и да получавате обратна 
връзка, за да може да го развивате 
още повече.

Ние вярваме във вас и в това, 
което имате да кажете/ да пока-
жете. То заслужава да бъде чуто 
и видяно. 

Повярвайте и вие. 
YOU MATTER.

"The people who are crazy
enough to think they can
change the world are the

ones who do."
- Steve Jobs

"You must be the change you
wish to see in the world."

- Mahatma Gandhi

We Matter
Creative #2
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Поезия

Нямам аз до себе си приятели,
имам само чернова с перо.
Всички оказват се накрая предатели
въпреки стореното им добро.

Нямам мислите си на кого да споделя,
до мен тефтерът пълен е с бележки.
С друг приятелите не обичам да деля,
“ревност” пиша в графа “забележки”.

Ако имах поне един приятел верен,
нямаше да ме обземе Дяволът проклет.
Направил той характера ми черен,
написах Ви поема:
“С обич, Ваш поет!”.
————————————————

“С ОБИЧ, ВАШ ПОЕТ!”
Текст: Кристина Георгиева

Аз съм Кристина Георгиева,  
на 22 г., последна година сту-
дентка в Югозападен универ-
ситет “Неофит Рилски”, град 
Благоевград. От 2 години пиша сти-
хове, като преди това стартирах 
с проза и все още някога се връщам 
към нея. Развивам свой поетичен 
профил в Инстаграм, под името  
@misskitty.poetry, където споделям 
своето творчрство.

https://www.instagram.com/misskitty.poetry/
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Казват, че за да си труп,
трябва първо смъртта да те целуне,
да те подмами с песен в своите покои.
Душата ти да се откъсне,
с порив устремен нагоре,
а тялото прогнило
да бъде положено в ковчег.
Там, дълбоко под земята,
заобиколен от пръст и червеи,
човек да се превърне вече в мъртвец.
Плътта ще се разложи,
ще останат само прах и кости,
с дъх на спомен за пагубното време.
За съществуването ще напомня
само една печална надгробна плоча
с надпис: “Исках да живея,
но животът, без да пита,
от този свят отне ме”.

Но има трупове, които още дишат.
Кръвта им тласка се от равномерен пулс.
Те в дървени ковчези не живеят,
но знаят каква смъртта им e на вкус.
Мислите им са отровени,
сърцата им - кухи черупки.
В порочен кръг на омраза затворени,
за живота са слепи и глухи.
Гробът е техен отдушник,
блян, пристан, към който протягат ръце.
Злочестата кончина на душите им
прави телата ненужни.
Вечният сън така и не идва,
а времето тече ли, тече.
Живите мъртви все още са тук,
като призраци бродят безцелно,
с раздърпани дрехи и празни очи,
отчаяно шепнейки с последни сили:
“Децата на смъртта са на живота заложници.
Моля, спасете ни!”.

“С ОБИЧ, ВАШ ПОЕТ!”
Текст: Кристина Георгиева

Децата на смъртта
Текст: Смиляна Смилянова
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На бесни вихрушки, ето – студът.
Той – стършелът отровен, впит  
в душа;
той – тягостна прокоба и тъга,
преплетена във нишки, де сноват.
Рояци те – жужат в гърди;
рояци те – из бури и тъми.
Те нишки са – безплътно сътворе-
ние,
танцуващи на куп през вятър, той
изкусен диригент е из течения,
надали из уста му своя вой.

Те – тягостна прокоба и тъга,
Намерили във мен уединение.
Загърбил свойто земно тление,
аз гоня ги без страх из пустошта.

На бесните вихрушки, ей – студът.
Жена е, в безстрастие красива,
и ей - до мене тя,
с очи си ледни взира се,
 във мене право. 
   Отражение
в зеници є от сняг е жарка плът,
с целувки тя съзнанието приспива.
И ето - долетяха
снежни призраци.

ВИХРУШКА
Текст: @klinichnapoeziya

 Те тъй стремглаво
се спуснаха отгоре ми; земя
 и почвата є сива
превърнаха във бяла самота.
Те - нишките на мойто сътворение,
рояците, те - моята тъга.
А вятърът - той леден дъх в уста,
преплита нишки в зимно удивление.

Спасение из зимни друми диря,
на върлия си грях - той камък в мен,
той камък в ледовете заскрежен,
да го стопя на пролет в лъх зефи-
рен.

Преплитам се, а ветровете бесни
разнасят ме в ръцете на студа.
Танцуват снежни призраци  
на песни,
вихрушка из гърдите на жена.

Те - нишките на моята тъга,
рояци те - из тление и душа,
рояци те - из бяла самота,
донесли зимата 
      през пролетта.

https://www.instagram.com/klinichnapoeziya/
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Ангел с прекършени криле,
това си ти, мое мило дете.
Сред болка, трудности, несгоди 
сама горящата ти душа броди.

Погледът ти, някога светъл и благ,
сега изпълнен е със страдание и мрак.
Косите ти, някога златен водопад,
сега заплетени са от кал и прах.

Скъп мой ангел с ранени криле,
силата да летиш нещастието ти отне.
Събори те долу в калта и ти повече не полетя.
Ах, горките твои криле, мое мило дете.
—————————————————————
Казвам се Цветелина Михайлова, на двадесет 
години съм и уча педагогика в Софийски уни-
верситет. Преди години, когато се запознах с 
творчеството на сега най-любимия ми поет - 
Пенчо Славейков, сякаш едно специално пламъче 
се запали в мен, като с времето се превърна в 
истински огън на любовта към литературата. 
Преди около две години започнах да пиша люби-
телски, продължавам да пиша и до днес. Надявам 
се да развия творчеството си и скоро да мога 
да го споделя с повече хора.

ВИХРУШКА
Текст: @klinichnapoeziya

Ангел в прахта
Текст: Цветелина Михайлова

https://www.instagram.com/klinichnapoeziya/
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Здравей!
Защо плачеш?
Не си чудовище.
Не си звяр.

Защо да си? 
Грамаден ли си? 
Имаш ли три очи или остри уши?
Защо да си чудовище?
Кой те нарече така?
 
Ами ако си мил и добър, 
чаровен, и умен?
Да не би да те обидиха така, 
А за теб те как изглеждат?
със замъглени очи,
жълти зъби
и черни души…
Не ти ли приличат на чудовища?

Как всъщност изглежда едно чудовище?
Кой го реши?

Чудовище
Текст: Благовеста Цанева
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Аз знам - богиня си!
За моите нещастни очи – магия си.
 
Потънал в мрака, закрит от черна пелерина, 
наблюдавам те колко си красива. 
Ушите ми чуват смеха ти въодушевен,
а сърцето тихо плаче, че не то е за него повод.
 
А ти напълно си забравила онази вечер, 
в която любовта до мене подло седна. 
Исках тогава на танц да те поканя, 
но ти избяга надалеч веднага.
 
Молех се до теб да се видя в огледалото красив. 
Уви, Господ ме ориса да бъда винаги някъде скрит. 
Изсвирих с кървави пръсти мелодията на вечността.
Ти предпочете да тръгнеш сама, но не и с чудовище за ръка.
 
Пламъкът на свещта осветява пред мен душата ти, 
опиянена от нечия друга мъжка ръка.
А аз дефектният, твоето тяло виждам 
най-красиво на света, като пеперуда в снега.
 
Аз знам - грозен съм!
За твоите невинни очи дори ужасен съм.

Чудовище
Текст: Благовеста Цанева

Некрасив
Текст: Вероника Данова
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Пепел - една пуста урна прах,
събира много тъга и милиграм щастие
вече и него го няма – вече и мен
ме няма,

изгубена някъде из между всичките
решетки, плъзвам се между пръстите
като пясък от плажа, плача тихо и 
не смея да 

вдигна очите си, за да погледна лъчите,
защото те горят душата ми – аз вече не 
съм феникс, а просто урна прах със 
спомени

за едно дете със
зелени очи и 
дива душа, а 

след мен има само тъга, но
може би и милиграм щастие
————————————————————
Facebook page: Смисълът в мълчание

Пепел
Текст: Никол Топозлийска

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-867836906595648


10

В църква стара спи душа,
захвърлена от нечие сърце.
Нея само топли я свещта
и две допрени, молещи ръце.

Във търсене на миг покой,
молитви хиляди обгръщат я блажено.
Те пазят я от студ и от порой,
шепнейки нещо съкровено.

Че някой ден сама ще си остане
и няма да има кой да я пази.
Ще се сбогува и с последното имане,
из църквата, забравена ще лази.

И ето на, така се случи!
Молитвите затихнаха в захлас.
Душата прошка чака да получи,
за да успее да напусне нас.

Но нещо я държи като с верига.
Стои си тихо, свита в своя кът.
Това, което има, май ѝ стига,
да се помоли за последен път.

В църква стара спи душа,
стои си там и чака тя унило.
Но вече загасена е свещта
и лед обгръща сребърно кандило.
————————————————
Името ми е Желязко Михайлов, 
на 16 години. Живея сред природата,  
в селце, близо до Добрич. Занимавам 
се с поезия от около 3 години. 
До момента произведенията ми са 
стигнали до вестник “Добружански 
глас” и подкаст “Модерна Мисъл”. 
Целта ми е да развия поезията  
в България и да покажа на хората, 
че всеки е роден с талант. Твори  
и не забравяй! YOU MATTER!"

Пепел
Текст: Никол Топозлийска

Забравена душа
Текст: Желязко Михайлов
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Празен шкаф. Задушна стая. 
От миризмата на боя умът ми се замая. 
Спомени в кашони са прибрани, 
старите тапети са съдрани. 
И няма връщане назад. 

Празен рафт. Няма ги вече книгите, 
ни писмата, ни моливите, и кривите 
нявга снимки закачени. 
И ръце въздишат уморени 
след дълъг ден сред пусти стаи. 

Празен дом. Иконите от пода 
гледат ме безбожно, и не мога... 
Не мога да не помня как надежда 
ти виждаше в тях... И подрежда 
ги в кашони сякаш не моята ръка. 

И душата – празна. Нима това е 
мое днес наследство, твое завещание?
Нима самотен ме обрече
или прати ме в изгнание?
Нима ще те отркивам само в снимките и в мене?

Не... отказвам. Празно е туй лутане. 
И празно вещи е да трупаме.
Кибрит, клечка само, и ето – пламък, 
и няма веч на спомените замък!
А искри ме галят за последно. 

Сред искри и дим отново те открих. 
И зная, съгреших... Ала сърцето утеших. 
Протегнах се – да те докосна... 
Но се тяло на земята просна, 
последен дъх без тебе споделих. 

Празен шкаф
Текст: Гергана Н. Попова
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Дали не бях, дали не бях
и аз на утринния бряг?

Протегнал празен взор, където
галят злато дантелени вълни,
раздиплени от булото на морето;
море – подслон на хиляди искри,
които тъй топло исках да прегърна,
да извая от тях пламъци от вяра
и с времето в пожар да се превърнат,
съмненията и страховете да изгарят.

А аз да пия радости от битието,
да черпя с поглед всеки светъл лъч,
да се нося над слънчогледови полета,
да пригласям на мечтите в розовия глъч.

Но, уви, не във вяра този огън бе облечен,
а във мойта плът човешка. Аз горях.
Разтапях се и давех се във безутешност,
във мъгли от дим и моя кървав прах.

Превърнах се в бездушно пепелище,
бичуван и погубен от морските вълни,
които тъй силно жадувах и обичах,
но явно от искрите съм се заблудил.
Посял бях семе на бяло, нежно цвете,
поливах го с дъжд от радостни сълзи,
ала то така и не покълна, предпочете
да се погуби преди да се роди.

“Дали не бях, дали не бях…”- Да, там бях!
Но не утринен, а нощен беше този бряг.
———————————————————
Краткото описание:
Привет! Моето име е Анита и поезията за мен е като онзи стар прия-
тел, пред когото можете да споделите всичко без да се притеснявате, 
че ще ви осъди или че няма да ви разбере. Любимите ми писатели са 
Далчев и Дебелянов, тъй като имам афинитет към направленията диа-
болизъм и символизъм, в които и аз самата често творя. Ако желаете 
да се запознаете с още мои творби, можете да погледнете профила ми 
в Инстаграм -  @stihotvorenieto.

Празен шкаф
Текст: Гергана Н. Попова

Пепелище
Текст: Анита Георгиева

https://www.instagram.com/stihotvorenieto/
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Понякога, когато се чувствам изгубена
звъня на дядо.
Винаги в гласа му усещам
нотката вълнение
от това, 
че единствената му внучка звъни.
Говорим.
Не много дълго,
но по нашия си начин.
Усещам усмивката му,
макар и на километри разстояние.
Затварям.
Усещам земята под краката си.

Дядо
Текст: Зара Славчева
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Готова съм да бъда твоя. Цялата.
И цял да те обичам. Ти, любими,
не закъснявай.
Чакам те.
В усамотение.
Вялост.
Да те позная по душа, а не по име.
 
Готова съм. И любовта ми – истинска и зряла,
би могла да се посее в теб. Да израсте.
Готова съм да бъда твоя. Цялата.
И цял да те обичам –
тъй, както мъничко дете
по своему и искрено обича.
 
Не закъснявай.
Чакам те.
Ела по-бързо.
В готовност съм да се отдам.
Ще пусна корени във теб. Ще вържа.
Нов свят любовен ще създам.
———————————————————
Instagram: @thesufferer.poetry

Дядо
Текст: Зара Славчева

Ожидание
Текст: Стели И.

https://www.instagram.com/thesufferer.poetry/
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Ниско самочувствие,
голяма красота!
Един въпрос, идващ от предчувствие,
защо мислиш, че си ти сама?

Поглеждам те и всъщност си прекрасна!
Добротата, в очите ти дълбоко скрита.
Но на чужди мисли изглеждаш подвластна.
Сякаш душата ти е окована – свита.

Имаш някого, а изглежда сякаш си разбита.
От фалшиви думи, обещания и надежди празни.
Усмихваш се, а си някак вътрешно сърдита.
Може би лишавана от щастие и страсти.

Та ти си нежна като цвят на роза.
Блестиш различно, а и си красива!
Но, ако греша, сълзите, те защо са?
Усмихната, но не винаги истински щастлива... 

Първи прочит
Текст: Димитър Митев
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Първи прочит
Текст: Димитър Митев

Където учениците говорят 
Очаквайте през юли.

#8 Приключение
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Проза

Някога, много отдавна, насред 
една малка затънтена уличка в 
един голям цветен град се на-
мирало малко помещение, което 
криело в себе си чудни изненади –  
криело магия. Ще се запитате: 
“Каква магия? Такова нещо не съ-
ществува!” – всъщност е точно 
обратното – вълшебството е на-
всякъде, стига да сте достатъчно 
прозорливи, за да го усетите.

На тази, наглед обикновена, 
улица се помещавал малък ма-
газин, който отвън с нищо не се 
отличавал от сградите наоколо; 
дори напротив, бил направо не-
забележим. Веднъж прекрачил 
прага му обаче, човек оставал не 
просто изненадан, а смаян. Вътре 
обстановката била чудновата – 
навсякъде имало високи рафтове, 
запълнени от горе до долу с раз-
лични по форма, цвят и големина 
бутилки, всяка с определен над-
пис. Нищо друго не се забелязвало 
там, единствено малките стък-
лени шишенца, пълни с някаква 
странна прозрачна течност. Най-
необикновеното и специално нещо 
в магазина обаче не била неговата 
обстановка, а онова, което се про-
давало – мечти. Преди обаче да 
стигнем до същината на истори-
ята, първо трябва да разберете 
малко повече за този чуден мага-
зин и неговата обитателка...

Открай време там работело 
едно момиче – Клара. Тя никога не 

Магазин за мечти
Текст: Симона Александрова

си вземала почивен ден, никога не 
закъснявала за работа, но и никога 
не напускала пределите на мага-
зина. Всички клиенти я запомняли 
не просто заради интересния є 
външен вид, но и заради хубавата 
енергия, която носела със себе си. 
Това необикновено момиче прите-
жавало коси, дълги като водопади, 
червени като макови листа, сте-
лещи се на къдрици, приличащи на 
вълни, прииждащи от бурно море; 
очи, по-сини и по-дълбоки и от 
най-големия океан; устни, винаги 
разтеглени в усмивка; и зъби, бели 
като цвят на кокиче. Винаги обле-
чена с ръчно ушити рокли и загър-
ната с шалове, Клара напомняла 
на магьосница от приказките. 
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Магазин за мечти
Текст: Симона Александрова

При купуването на мечти ва-
жели две правила: първо, всеки имал 
право само един единствен път да 
посети магазина, след което вра-
тите на това чудновато място 
се затваряли завинаги за него; 
второто правило било, че ако по-
желаел да осъществи мечтата си 
по лесния начин, като я закупи, чо-
векът трябвало или да се изправи 
пред определено предизвикател-
ство, или да се откаже от нещо 
ценно за него. 

Клара влизала в ролята на раз-
поредител. Тя решавала от какво 
трябва да се лиши човекът от-
среща и винаги го правела спра-
ведливо. Никому не било ясно как 
точно преценявала хората за 
части от секундата, нито от-
къде знаела предварително кой за 
какво е дошъл при нея, но всички, 
посетили магазина є, били сигурни 
в едно – тя притежавала някаква 
сила, която те очевидно били не-
способни да си обяснят. 

През годините, в които мага-
зинът за мечти на Клара още съ-
ществувал, от там минавали сто-
тици хора, всеки със собствените 
си желания, мечти и човешки нес-
годи. Някои се застоявали повече 
време, улисани в разговори с лю-
безната магазинерка, други – по- 
малко – вземали своята мечта и на 
бърз ход напускали помещението. 
Разбира се, имало и такива, които 
въпреки голямото си желание, 
не успявали да заслужат своето 
шишенце с прозрачна течност и 
си тръгвали разочаровани. Едно 
нещо обаче обединявало всички 
тези хора – мечтите. Макар да 
били различни по своята същност, 
те довеждали жители от всички 
точки на света в магазина на 
Клара. Някои мечтаели за прик-
люченски пътешествия, други за 
просперитет, трети за любов. В 
тази история обаче не става въ-
прос за обикновените хорски бля-

нове, а за едно специално желание, 
дошло от необичайно място.

В един мрачен и дъждовен ден 
в магазина се появило малко мом-
ченце. Точно на вратата то се 
разминало с висок, доста разве-
селен господин, който току-що 
бил купил осъществяването на 
своята мечта да лети въпреки 
страха си от високо. Клара му 
била отправила предизвикател-
ство, състоящо се в това да се из-
качи до най-високото стъпало на 
стълбата, равняващо се на около 
3 метра височина, и да свали от 
там точно определено шишенце. 
В началото мъжът се уплашил, но 
впоследствие успял да надмогне 
страха, в името на желанието, и 
така заслужил своя шанс да по-
лети нависоко в небето. Такива 
чудеса съпътствали Клара еже-
дневно и я зареждали с хубави емо-
ции, но в момента, в който мал-
кото дете прекрачило прага на 
магазина, изведнъж я обляла сту-
дена вълна и тъга, толкова силна 
и толкова истинска, че за момент 
девойката се почувствала обър-
кана. Момчето плахо се прибли-
жило към нея, отворило уста, но 
звук така и не излязъл. Постояло 
още миг-два и тихичко просте-
нало: 

– Здравейте, това ли е магази-
нът за мечти?

– Здравей, приятелче. Да, на 
правилното място си. Каква е 
твоята мечта? – попитала Клара, 
вече върнала своята вечна спът-
ница –  усмивката. 

– Моята баба е много болна. 
Лекарите казват, че няма да оз-
дравее. Дойдох тук да търся лек 
за нея.

Минали няколко секунди преди 
Клара да може да реагира. Досега 
била получавала какви ли не молби, 
но никога не се било случвало някой 
да дойде и да поиска от нея нещо 
за другиго, без да получи облага за 
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себе си. Младата девойка толкова 
се удивила на добротата на това 
малко момченце, че решила да по-
говори с него, преди да му даде 
шишенцето, съдържащо онова, 
което то търсело. 

– А от какво е болна твоята 
баба? – любезно попитала тя.

– Никой не знае. Лекарите опи-
таха да я излекуват с какво ли не, 
но нищо не даде резултат. Днес 
дойдоха вкъщи отново и ми казаха, 
че баба скоро няма да е сред нас 
и трябва да се сбогувам с нея. – 
Толкова тъга се съдържала в ду-
мите на детето...

– Какво си готов да пожерт-
ваш, за да оздравее? 

– Всичко, каквото поискате. 
– Тогава искам от теб да ос-

тавиш тук най-скъпия си спомен. 
– Очите на момченцето се насъл-
зили, но то си поело си дълбоко 
въздух и казало:

– Добре, вземете го. Само 
искам баба да оздравее. 

Клара се надвесила над него, 
докоснала челото му и усетила 
горещина в пръстите си, след 
което пред очите є като на лента 
започнали да се нижат различни 
моменти от живота на детето. 
В един миг всичко се забавило зна-
чително и в съзнанието є изник-
нал образът на възрастна жена, 
носеща в ръцете си голям пакет. 
Клара се приближила към нея и се 
усмихнала широко, обзета от дива 
радост, присъща само на малките 
деца. Жената отвърнала на усмив-
ката є и є подала пакета. Вътре 
били събрани много топчета, 
всяко съдържащо различна на цвят 
вътрешност. Такова неописуемо 
щастие, Клара не била изпитвала 
нито веднъж досега. Хвърлила се 
да прегръща възрастната жена 
пред себе си и в следващия мо-
мент образът изчезнал. Това бил 
най-скъпият спомен на малкото 
момче. Естествено, девойката не 

възнамерявала да му отнеме този 
съкровен щастлив миг, просто ис-
кала да провери дали наистина то 
е готово да даде всичко за своята 
баба. 

След няколко секунди Клара 
се отдръпнала от него, обър-
нала му гръб и тръгнала към 
вътрешността на магазина. 
Известно време детето стояло 
в недоумение и чакало търпеливо, 
но и доста напрегнато. Когато 
се върнала девойката, в ръцете 
си държала малка елипсовидна 
бутилка, наполовина пълна с ро-
зова течност, и рекла на малкото 
момче:

Твоето появяване тук на-
прави този ден наистина специа-
лен. Това шише е единственото в 
магазина, което съдържа розова 
течност. Няма да искам нищо в 
замяна и няма да отнема спомена 
ти, защото добротата трябва 
да се цени и да се възнаграждава. 
Когато се прибереш при своята 
баба, дай є да изпие на един дъх 
течността. Обещавам ти, че 
още утре сутрин ще бъде отново 
здрава и ти повече няма да се при-
тесняваш за нея. 

Детските очички отново се 
напълнили със сълзи, но този път 
от щастие и благодарност. На 
устните грейнала такава чиста 
и искрена усмивка, че времето 
навън изведнъж придобило обрат. 
През мрачните облаци, надвиснали 
над града, пробили слънчеви лъчи, 
които постепенно се уголемили и 
разкрили на хоризонта прекрасна 
дъга. 

Е, скъпи читателю, замисли се: 
ако някога имаш възможността да 
си купиш мечта, каква би била тя?
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Ако искаш да си успешен, 
стреми се към промените. Те само 
те правят по-силен. Или бъркаш и 
си научаваш урока, или премина-
ваш към нов по-хубав етап от жи-
вота. Простичко е. Най-добре се 
учим от собствените си грешки. 
Не си ли вземем поука, срещаме съ-
щите затруднения. Точно защото 
се смята, че сме дошли на земята, 
за да се учим и ставаме по-добри.

***

Стояна беше човек с ясни цели 
и умело водеше живота си в пра-
вилната посока – учеше здраво, 
работеше усилено и един ден 
щеше да изгради здрав и стаби-
лен живот. Беше млада, но много 
по-способна от своите връстници. 
Все пак, точно както на всички ос-
танали, и на нея є предстоеше да 
прозре истини, за които не бе и 
подозирала…

В мразовитата съботна утрин 
улиците бяха празни, тъй като по-
вечето хора отмаряха на спокой-
ствие в домовете си, далеч от не-
поносимия хладен вятър. Това бе 
достатъчен повод за младата де-
войка да излезе в леко неспретнат 
вид с найлоново пликче в ръцете. 
Носеше със себе си и стари свои 
драсканици, които отдавна вече 
не є трябваха и бяха за боклука. 
Слънцето упорито се опитваше 
да сгрее студената земя, но само 
хвърляше бледи сенки по запусте-
лите улици.

Когато зърна железните кон-
тейнери, точно отсреща забеляза 
и единствения луд, излязъл навън, 
за да се порадва на заскрежената 

природа. Естествено, това бе 
госпожа Августина, за която це-
лият квартал разнасяше слухове. 
Всички я отбягваха, защото при-
казваше небивалици, които поня-
кога звучаха плашещи. Видеха ли 
я да върви по тротоара, премина-
ваха от другата страна на ули-
цата. Така направи и Стояна. 

Изведнъж вятърът се развъл-
нува и един мощен порив хвърли 
прашинка в окото на момичето. 
Болката беше нищожна и същевре-
менно толкова дразнеща. Стояна 
разтърка клепача си, но при дви-
жението изпусна неволно листо-
вете. Вятърът ги беше разпилял 
навсякъде. Наведе се и започна да 
ги събира.

– Олеле, толкова е красиво!
Стояна подскочи стреснато 

от изуменото ахване зад гърба си. 
Старицата се смееше с удивление 
на изрисуваната хартия в ръцете 
си. Прехвърляше нежно рисунките 

Детска рисунка
Текст: Анна Илиева
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и клатеше развеселено глава. 
Беше толкова отнесена, че за миг 
Стояна се замисли дали просто да 
не избяга. Не є се рискуваше някой 
от съседите да я види и после да 
я разпитва какво е правила с тази 
чудновата жена.

– О, почакай! – спря я слисана 
госпожа Августина. – Сигурно 
си искаш цветните шареници. 
Извини ме, че те задържах!

Девойката въздъхна насред 
хода си и се насили да покаже 
най-учтивата си усмивка. В гла-
вата си набързо прехвърли вари-
анти за изход от това положе-
ние. Не желаеше да прекара нито 
минута повече в този мраз със 
старицата – за рисунките изобщо 
не є се мислеше. Напрегна се, въ-
преки че положи усилия да не є 
личи. Настана неловко мълчание, в 
което се постара да не гледа към 
жената.

– И ти ме смяташ за луда, нали 
така? – огорчи се госпожата, 
а Стояна я погледна смутено. 
Вятърът зави отново в ушите 
є и развя косите в лицето є.  
Възрастната жена не му обърна 
внимание, тъй като очите є от-
ново шареха по пастелните багри 

пред себе си.
Момичето се засрами, но не 

приемаше да има вина. Трудно 
беше изградила добрата си репу-
тация и все още не искаше да се 
разделя с нея. Обаче как можеше 
да си тръгне точно в този мо-
мент – оставила съседката с ме-
ланхоличен поглед, вперен в глупа-
вите детски фантазии. Затова 
Стояна впи поглед в земята и не 
каза нищо, а старицата просто се 
усмихна и килна глава встрани.

Знаеш ли – погали листата, – 
някога си мечтаех да имам деца. – 
тя въздъхна и отправи яркосиния 
си поглед към този на момичето. –  
Това така и не стана. Но твоите 
рисунки… о, тия прекрасни шаре-
ници, заливат душата ми с такава 
топлина, сякаш са нарисувани от 
моето чедо!

Августина като че ли щеше 
да заплаче. Стояна се почувства 
гузно. Хората описваха съсед-
ката като луда. Говорела само 
небивалици. А защо ли на Стояна 
є се струваше, че не са разбрали 
правилно? Може би са сбъркали 
скръбта в очите є за лудост. Та 
тя не бе изпитала щастието, за 
което всяка жена мечтае. Някой 
изобщо беше ли се замислил каква 
злоба излива върху един толкова 
мил и крехък човек?

Унесена в мисли, Стояна усети, 
че прекалено дълго стои и не казва 
нищо. Вятърът сякаш я подкани 
да наруши тишината, като нежно 
обгърна кръста є. Тя усети как 
той я гъделичка.

– Можете да ги задържите – 
рече спонтанно. – Ако желаете, 
разбира се… Аз нямам нужда от 
тях, но щом на Вас Ви харесват, 
ще се радвам да ги вземете!

Жената вдигна глава. Нещо в 
погледът є трепна. Несигурност, 
помисли си момичето и отвърна 
с най-милата си кратка усмивка. 
Вярваше, че така щеше да изкупи 
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поне от части вината, че бе вяр-
вала сляпо на думите на околните. 
Все пак защо някой луд би се зарад-
вал толкова много на един боклук. 
Да, но за нея, това не е просто 
боклук, подметна си наум и търпе-
ливо зачака отсрещната реакция.

Внезапно меките ласки на вя-
търа отново се усилиха и косата 
є покри лицето. Дори и да се оп-
итваше да прогледне през нея, до-
като я отмяташе, слънцето най-
сетне се бе разпалило и грееше 
право в очите є. Нищичко не виж-
даше. Един глас, като че ли носещ 
се на талази от далечината, дос-
тигна до ушите є.

Добро дете си ти, Стояна. 
Днес направи една старица много 
щастлива.

***

Девойката се събуди на бю-
рото си. Рязко надникна към ри-
сунките и ги грабна в ръце. Но тя 
не искаше да ги изхвърля! Защо бе 
сънувала това? През прозореца 
видя улицата, препълнена с хора, 
а на пейката седеше госпожа 
Августина. Погали нежно дет-
ските рисунки. Явно є бе даден 
знак – тези картини бяха нужни 
повече другиму.

Облече се, излезе и погледна 
тълпата. Слънцето напичаше 
силно в ранния следобед. Пое си 
дъх. Щяха да я видят с “лудата” 
жена. Но постъпваше правилно. 
Направи първата крачка, вятърът 
игриво пое редом с нея, а светли-
ната огря весело нейния път…
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Събудих се една сутрин с при-
тъпена болка в главата. Огледах 
се наоколо и с недоумение осъз-
нах, че не съм у дома. Намирах се 
в почти празна каменна стая с 
дъсчен под и дървени прозорци. 
Имаше примитивна камина в еди-
ния ъгъл, дървен скрин в другия, а 
аз лежах, завита с черна тежка 
покривка, върху парцален дюшек, 
който заемаше почти цялата 
стая, като изключим мястото 
пред камината и там, където се 
отваряше овехтялата врата.

   Погледнах през прозореца и 
с изненада установих, че се зазо-
рява. Чувах гласове от съседната 
стая. Страхувах се да не издам, че 
съм тук, но в следващия миг едно 
високо тъмнокосо момче влезе и 
заговори припряно.

Мари, ставай! Време е да ходим 
на полето. Татко ти е ядосан.

   Запитах се коя ли е тази Мари 
и защо момчето не ме вижда, но 
когато ме задърпа за ръката, ос-
ъзнах, че говори на мен, и останах 
потресена. Покорно се изправих и 
тръгнах по петите му.  Влязохме 
в широк салон без таван, само с 
керемиден покрив над главите ни. 
Оттам продължихме към съсед-
ната стая, където ни чакаха още 
пет деца. Имаше и мъж и жена с 
побелели коси и набръчкани ръце и 
лица, но въпреки старостта, те 
изглеждаха будни  и бодри. До тях 
стоеше човек на средна възраст с 
прошарена коса и със строго изра-
жение, който ме гледаше ядосано.

– Мари, що за безотговор-
ност? Не виждаш ли, че е време за 
работа? Поспалана такава!

     Говореше на мен. Загледах се 
в пода и не обелих нито дума.

– Защо мълчиш? На теб говоря! –  
изкрещя той.

– Съжалявам, – промълвих ед-
ва-едва. – Няма да се повтори. 

– Да видим. Утре очаквам ти 
да приготвиш закуската и обяда.

– Добре – изрекох кротко аз и 
останах на мястото си, докато 
една жена със забрадка и блага 
усмивка ме бутна настрани. Явно 
това бе съпругата на строгия 
мъж, но за разлика от него, тя 
изглеждаше изключително добро-
душна. 

– Закуската е готова! – заяви 
ведро тя. – Ела, миличка. Седни да 
хапнеш – подкани ме тя и аз седнах 
вдървено на софрата, край която 
беше насядало цялото семейство. 

Закусихме каша, като всички 
ядохме от един огромен глинен съд 
с дървени лъжици. 

Колко странно, помислих си аз 
и тръгнах с цялото семейство към 
полето по черния път, заобиколен 
от величествени широколистни 
дървета.

Всички къщи наоколо бяха паян-
тови и примитивни, но след случи-
лото се сутринта, нищо не беше в 
състояние да ме учуди повече. 

Един различен свят
Текст: Фитие Краболи
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Един различен свят
Текст: Фитие Краболи

Пристигнахме на огромната 
нива и се заловихме да работим; 
малките деца край нас си играеха 
в пясъка, а аз се чудех как щях да 
кажа на предполагаемото си се-
мейство, че никога преди не бях 
докосвала мотика.

Мълчах, гледах какво правят 
и се стараех да правя същото. 
Жената, която трябваше да бъде 
предполагаемата ми майка, беше 
събрала в плетени кошове стрък-
чета чушки и всички вземахме 
от тях, забождахме шилото в 
почвата и засаждахме внима-
телно стръкчетата. Аз работех 
по-бавно и тромаво, но никой не 
се учуди. Това ме накара да си 
помисля, че момичето, за което 
всички те ме мислеха, може би не 
беше много по-различно от мен.

На обяд спряхме, за да починем. 
Седнахме под едно огромно зелено 
дъбово дърво, направо върху тре-
вата, и хапнахме хляб, домати 
и домашно приготвено овче си-
рене. Аз пропуснах сиренето, тъй 
като не понасям овчи продукти, 
но никой не ми направи забележка. 
Строгият мъж сега се смееше  
и изреждаше шеги една след 
друга. Децата се радваха и нетър-
пеливо очакваха родителите им 
да ги пуснат да си играят отново  
в калта. Момчето, което ме съ-
буди – най-вероятно брат ми – 
седеше точно до бащата и го 
слушаше с увлечение, а майката 
и възрастните непрекъснато до-
бавяха по още някоя шегичка сред 
тези на мъжа.

След обяда всички решиха да 
дремнат, но аз не можех да заспя. 
Огледах се край себе си: ярко зе-
лени поляни, ниви и гори се ширеха 
наоколо, величествени планини 
се издигаха зад ридовете; птич-
ките пееха весело; дечицата, 
които явно също не бяха уморени, 
припкаха наоколо и се смееха – пра-
веха си торти от кал и се цапаха; 

волът пасеше трева от ливадата, 
а жабите неуморно крякаха в бла-
тото. Толкова красиво и спокойно 
беше тук.

Работихме до късно. Вечерта 
всички се прибрахме уморени и 
след вечеря легнахме да спим върху 
дюшеците. Този път не бях сама в 
стаята. При мен спяха всичките 
деца, включително и брат ми. 
Всеки се беше свил под своята 
тежка покривка и мълчеше, за да 
не пречи на останалите, защото 
иначе бащата щеше да влезе и да 
ни се скара.

Така минаваха дните, неот-
клонно от рутината, сякаш вре-
мето беше спряло и циклично се 
повтаряше всеки ден, докато на-
края не настъпи есента и първата 
селска сватба не бе организирана. 
Всички се събрахме на една ог-
ромна поляна, обагрена в жълти 
цветове от опадалите листа на 
дъбовите дървета. На едно ве-
ковно дъбово дърво бяха завързали 
здрава люлка, на която ергени лю-
лееха весело момите, които си ха-
ресваха. 

В другия край на поляната 
момчета се бореха. Мъже сви-
реха с гайди, флейти и биеха тъ-
пани. Жени весело се надпяваха –  
толкова красиви гласове имаха. 
Станах в почуда и слушах увле-
чено. Смаяно гледах как танцуват 
хоро след хоро, все различни, рит-
мични, весели, бавни, бързи...

И тогава някой ме дръпна за 
ръката. 

Ела, Марийке, ела да се полю-
лееш! – весело ми се усмихна тъм-
нокос момък с омайващи сини очи.

Затътрих се след него, а той 
ме държеше за ръката през ця-
лото време. Когато стигнахме до 
дъбовото дърво, там вече нямаше 
никого. Покани ме да седна на люл-
ката и аз усмихнато го послушах. 
Залюля ме бавно, после ме засили, 
и така внимателно регулираше 
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скоростта на люлката, докато не 
спряхме. После се усмихна искрено 
и ми благодари. 

За какво благодареше, така 
и не разбрах. Но това беше 
най-щастливият миг от целия ми 
престой тук. 

Тогава се събудих.
Беше мой ред да благодаря 

на Бога за този невероятен сън, 
който ми припомни кои са истин-
ски важните неща в живота – 
тези, за които днес много често 
забравяме: семейството, при-
родата, удовлетворението от 
труда, единството, чистотата 
на света; щастието в малките 
неща и любовта.
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It is what it is.
J. E. Lawrence

Качих се във влака след поред-
ния изтощителен ден и се запъ-
тих към последната седалка, за 
да се скрия от всички други път-
ници. Не исках да общувам с хора. 
Единственото ми желание беше 
да избягам от света. Имах тежък 
ден в работа, колегите ми се бяха 
отнесли грубо с мен, не бях успяла 
да се справя максимално добре 
със задълженията си, а сега ме 
очакваше един час безсмислено 
пътуване. Нямах търпение да се 
прибера вкъщи. Навън беше при-
ятно и слънчево, но в душата ми 
беше толкова сиво, че не можех да 
се насладя на прекрасното време. 
Седнах свита в ъгъла на влака, 
сложих слушалките си и просто се 
загледах с празен поглед към со-
фийските хоризонти, докато вла-
кът вече набираше скорост.

След като се настаних, забе-
лязах, че от другата страна на 
купето, на една от четирите се-
далки седеше хубаво момиче. Ще я 
нарека А. Тя се вглеждаше в едно-
типните пейзажи през прозореца 
като всички други изтощени хора 
наоколо, но когато я погледнах 
внимателно, ми направи впечат-
ление, че тя съвсем леко, но забе-
лежимо, се усмихваше. Това беше 
необичайна гледка на фона на от-
чаяните пътници. 

А. изглеждаше така, сякаш 
си мислеше за нещо вълнуващо и 
прекрасно, въпреки че пътуваше 
в стар и миризлив влак. Внезапно 
обаче сякаш се усети, че е наблю-
давана и усмивката є изчезна, 
най-вероятно, за да не я помислят 
за луда. Все пак живеем в обще-
ство, в което намръщеността е 
нормална, а усмивката на общест-
вено място – не е. 

Аз лично не разбирах на какво 
може да се радва момичето. До 
такава степен се бях отдале-
чила от щастието, че то се беше 
превърнало в недостижим идеал. 
Никога не можех да се поставя 
на мястото на слънчевите хора, 
защото те се наслаждаваха на 
живота, а за мен съществуваше 
твърде много страдание. Всеки 
път, когато имах по-усмихнат ден 
от обикновено, виждах как някой 
друг в същото време страдаше, 
и не можех да го понеса, защото 
моето щастие ми се струваше 
егоистично. Освен това, премина-
вах през много трудности: прия-
телите ми не ме разбираха, не се 
обичах, чувствах се невидима и из-
лишна. Мислех, че съм проклета да 
съм нещастна заради обстоятел-

Момичето от влака
Текст: Ася Стефанова
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ствата. Не виждах резултат или 
решение на проблемите си. В ума 
ми се въртяха само мисли за без-
смислието на съществуването на 
човека. 

Но в А. забелязах нещо по-ин-
тересно отколкото при другите 
хора. Запитах се защо тя се усми-
хваше, докато пътуваше? Мислех 
си, че може би животът є е пре-
красен, защото няма същите про-
блеми, които имах аз. Казах си, че 
може би изглеждаше така щаст-
лива заради слабото си телосло-
жение или успешния си живот. 
Подобни мисли се въртяха в гла-
вата ми и когато срещах други 
“перфектни” хора. Тези прибързани 
заключения ме хващаха във въоб-
ражаем капан, от който не можех 
да се измъкна. 

   По време на медитация, преди 
време, трябваше да си представя 
как отвързвам чувал от крака си, 
пълен с негативност, и го оста-
вям зад себе си. Но не можех да 
го отвържа. Пусках го, а той пак 
ме “захващаше”. И пак, и пак, и 
пак… Не успявах да премахна тази 
окова, а движението напред ми се 
струваше все по-трудно. Тази ме-
дитация отвори очите ми за това 
колко ограничено живеех, но все 
още не знаех как да го променя. 
Лесно се отказвах, отчайвах се. 
Животът ми се беше превърнал 
просто в едно съществуване.   

Докато размишлявах върху 
тежкия си живот, А. се наслажда-
ваше на успешния си ден. Гърбът я 
болеше от умора, но беше благо-
дарна за това как притеснението 
и трудностите днес є бяха до-
несли толкова красиви моменти. 
Ако трябваше да премине през 
още един труден период, за да по-
чувства това успокоение и удо-
влетворение отново, щеше да го 
направи без да се замисли. Тя раз-
бираше смисъла на трудностите, 
защото те водеха до израстване. 

Беше щастлива след поредната 
победа над себе си днес и не мо-
жеше да спре да се усмихва от бла-
годарност към Бог и света, че са є 
дали възможността да се развие 
до такава степен. Обичаше жи-
вота такъв, какъвто е, с всичките 
му трудности и победи. Виждаше 
смисъл във всяка крачка, която 
правеше. Беше горда с постигна-
тото досега. Всичко преживяно до 
този момент според нея си стру-
ваше всяко усилие, защото я до-
веждаше до момента, в който тя 
усещаше пълно удовлетворение. 
Никога не се отказваше, а с вяра 
в себе си продължаваше да върви 
към своите цели.

Не знам дали сте се досе-
тили, но и двете момичета съм 
аз. Едното е изгубеното, което 
три години се луташе, в търсене 
на смисъл и щастие. Второто е 
това, което разбра, че щастието 
се е криело в самия живот през 
цялото време и което всеки ден 
прави малка крачка към израства-
нето си. 

Погледите на двете момичета 
се засякоха. В момента, в който 
наближи тяхната спирка, те се 
хванаха за ръце и слязоха. 

Сега те бяха едно. 
Умореното, отчаяно момиче 

стана малко по-цветно. На след-
ващия ден щеше да се събуди, да 
хване влака, да отиде отново на 
работа, но този път на връщане 
нямаше да седне в ъгъла, а там, 
откъдето по-ярко светеха слън-
чевите лъчи и за миг щеше да 
се усмихне. От друга страна, А. 
може би нямаше да има най-хуба-
вия си ден на следващата сутрин, 
защото животът не е нито само 
розов, нито единствено черен. Той 
е такъв, какъвто е.

Обичам го такъв – несигурен, 
но прекрасен.   
————————————————
Instagram: @asya.stefanova

https://www.instagram.com/asya.stefanova/
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За пореден ден Томас се връ-
щаше от работа уморен. Летните 
дни бяха дълги и още не се беше 
мръкнало, когато той реши да си 
легне. На другия ден пак трябваше 
да става в 6 сутринта. Ръцете 
му бяха толкова изтощени, а кра-
ката толкова изтръпнали. Кръвта 
по пръстите му беше засъхнала 
мисъл, която вече не го вълну-
ваше. Не пробуждаше у него дис-
комфорт, а даже му носеше усе-
щане на добре свършена работа. 

Единствено все още не мо-
жеше да свикне с детския плач, 
който го караше да се чувства 
като злодей, а той цял живот 
искаше да бъде герой в очите на 
децата. С времето беше разбрал, 
че присъствието на родителите 
даваше сила на страха им и че бе 
по-добре, когато останеха сами. 
Тогава малките знаеха, че беше 
безсмислено да викат, да ритат 
или да хапят, защото нямаше кого 
да подтикнат със своята паника. 
Никой нямаше да прекрати онова, 
което и без това трябваше да се 
случи за тяхно добро, както ги 
уверяваше Томас. Така те се поу-
спокояваха, съзнанието им някак 
вълшебно се примиряваше, а по 
този начин и мускулите им се от-
пускаха.

Не знаеше защо, но усещаше, 
че започва да мрази работата си. 
Тя вече не му доставяше онова 
удоволствие, което изпитваше 
преди. Вече не се връщаше ус-
михнат. Често имаше главоболие 
и нервите му сякаш се късаха. 
Случваше се да е груб или да вика, 
което беше недопустимо за един 
професионалист. Отегчаваше го 
и лъжата, която всеки път се на-

лагаше да изговаря:
Повярвай ми, няма да те боли. 

Нищо няма да усетиш, – с благ 
глас казваше той и търпеливо  се 
усмихваше, колкото и далеч от ис-
тината да бе това. 

Опиташе ли да бъде честен, 
те не спираха да плачат, което 
особено не му понасяше. Тогава 
най-много искаше да напусне рабо-
тата си, да остави всичко, да си 
тръгне, да отиде някъде далече и 
да започне отначало. Искаше, но 
не се осмеляваше. Толкова години 
се търкулнаха, без да усети кога 
косата му беше побеляла. Беше 
си купил хубава квартира и кола, 
но напоследък предпочиташе да 
върви пеш. Нямаше семейство, а 
се нуждаеше от приятна и кротка 
компания, от разбирателство, 
което намираше при езерото. 

Порив
Текст: Радица Божилова
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Единственото, което все още 
му доставяше удоволствие, беше 
готвенето. Силите му сякаш се 
връщаха, когато чуеше как олиото 
пръщеше в тигана. На времето 
обичаше и да лови риба, която да-
ваше на приятелката си, за да я 
почисти, защото той изпитваше 
погнуса от това. Но вече дълго 
време нямаше приятелка и все си 
купуваше готова риба, а ностал-
гията по тези дни пораждаше у 
него огромно желание да отиде 
на риболов, но не знаеше какво би 
правил с улова. 

Един следобед, чудейки се, 
реши да се изправи пред страха си 
и купи свежа пъстърва. Почисти 
я сам. Увери се, че стомахът му 
не бе толкова чувствителен, кол-
кото си мислеше. Вече нямаше 
нещо, което да не може да направи 
в кухнята. 

С всеки изминал ден ставаше 
все по-готов да се отдаде изцяло 
на кулинарията, но заслужаваше 
ли си ей така да захвърли всички 
тези години работа и труд – 
всички усилия, които бе положил, 
всички нерви, които бе загубил, 
всички пари, които печелеше? 
Заслужава ли си човек да се от-
каже от онова, в което беше овла-
дял всяка тънкост, и да се отдаде 
на нещо толкова неизвестно и 
ново, само заради някакви ка-
призи? – питаше се той.

– Та, това не е цел. Това е 
просто мечта! – казваше си той. – 
Не трябва ли всеки човек да си има 
нещо, което да го топли? Нещо, с 
чиято помощ ще се успокоява, ще 
се пренася в други светове, ще 
си мисли за красиви пътища, по 
които да знае, че никога няма да 
поеме? Не е ли достатъчно човек 
да копнее за нещо и така да бяга 
от горчивия живот? Ако сбъдне 
най-силното си желание, то то-
гава ще остане без мечти, а човек 
без мечти е мъртъв! Не е ли самоу-

бийство да сбъднеш мечтата си?! 
И докато се усети, Томас беше 

навлязъл дълбоко в езерото с гу-
мени ботуши да търси риба. Не 
му пукаше, че утре няма да може 
да стане за работа. Беше решил 
зъбът на сьомгата да бъде послед-
ният, който ще извади.

* Според вярванията зъбът от 
сьомга носи късмет и сили.
––––––––––––––––––––––––––––––
Instagram: @radica.poetry

https://www.instagram.com/radica.poetry/
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Хората са готови да дадат 
всичко за определено нещо или 
определен човек. В това си със-
тояние те се намират в душевна 
слепота и се самозабравят. И още 
по-лошо – те започват да се нуж-
даят от така копняното, че се 
превръщат в черни гарвани, които 
не могат да видят какво стои зад 
дълбоките преспи сняг, които сами 
са натрупали около себе си.

 
***

Тъмната нощ се спуска над 
града ни. Нищо ново, но е толкова 
красиво!

 Да гледаш как въздухът се за-
мърсява с тъмнина поради липсата 
на светлина винаги успокоява! 
Сякаш денят е прекалено забър-
зан. Опитваш се да се оправдаеш с 
работата си и ангажиментите си, 
а през нощта се отдаваш на себе 
си. Готов си да признаеш какво на-
истина чувстваш или да кажеш 
най-големите лъжи, в които се съ-
държа капка истина.

Р. и Т. седят на тревата, а по-
лъхът на вятъра милва лицата им:

– Ти си един от най-добрите и 
най-верните ми приятели! – казва 
Р.,  обляга се назад и се заглежда в 
звездите.

Т., момчето с тъмнокафявите 
ириси и по-малкото от двамата, 
не смее да погледне към по-голе-
мия си приятел. Иска да го попита 
нещо, за което има съмнения. За 
първи път му се ще да зададе по-
добен въпрос на някого. Но Р. му 
напомня за минали ситуации, в 
които той отново си е мислел по 
същия начин, както сега – живеел 
е в собствен рай, като не е осъз-

навал, че бавно крачи към ада.
– Много се радвам, че се позна-

ваме и че сме приятели! – казва 
накрая. –  Наистина те ценя като 
човек, но не си ли се замислял, ви-
наги ли ще сме в такива взаимо-
отношения? – гласът на Т. отеква 
в тишина.

Р. подскача. Не е очаквал такъв 
въпрос. Мисли малкия за наивен, 
за някой, който обича да е сам, да 
прекарва времето си сред книгите, 
а не между хората. Все пак, Р. 
знае какво точно да му отговори. 
Изправя се, слага ръката си на ра-
мото му и се вглежда в очите му.

– Дори и да има някакви мини-
мални шансове за нашето прия-
телство да приключи, аз лично ще 
се погрижа никога твоите съмне-
ния да не станат реалност. Ще на-
правя всичко по силите си нашите 
взаимоотношения да процъфтят 
в нещо красиво – в този момент 
той се изправя и насочва ръката 
си към по-малкия. – Вярваш ли ми?

Тези думи вдъхват живот у Т. и 
той се омотава в мрежите на фал-
шивата илюзия, в чиято примка са 
падали десетки преди него.  

– Безусловно – подава ръката, 
изправя се и двамата тръгват за-
едно. 

И така той сам се намества 
като птица в клетката, която ще 
му донесе толкова болка и мъка, 
колкото никога не си е представял.

Но има още нещо. Макар и 
в капан, неговите пера никога 
няма да бъдат уловени. Те ще са 
свободни и ще освободят птич-
ката, когато му дойде времето. 
Птицата си няма име. Тя се иден-
тифицира единствено с капана и 
перата си.

Птица в клетка
Текст: Спас Терзиев
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***

– Ти отново го правиш! Мислиш 
само за себе си! – крясъците на Р. 
отекват в стените и раздират 
въздуха.

Сълзите на момчето с кафя-
вите очи се разтичат по бузите 
му. То не разбира. Онова минало 
обещание – какво е станало с 
него?

– Ако само ме беше изслушал ... – 
Т. не може да довърши думите си.

Няма причина да те слушам! 
Аз винаги трябва да изпълнявам и 
правя това, което ми се казва! А 
ти си жертва... Ти си егоцентри-
чен! На кого му пука за мен? – ве-
ната на челото на Р.  е  толкова 
изпъкнала, че може да бъде видяна 
без проблем от километри.

Птичката може да изтърпи 
всичко, но  не и това. Единственото 
нещо, което я дразни, е това хо-
рата да не виждат кога тя се ин-
тересува от тях.

– Ако си беше направил труда 
да прочетеш всички тези съобще-
ния, които ти изпратих, можеше и 
по друг начин да реагираш сега. –  
Т. казва това, което толкова 

време бе таял в сърцето си,  но 
за разлика от онази нощ, сега 
гласът му не трепери. – Но ти 
никога не ме попита “Как си?”. А в 
моментите, в които ми връщаше 
въпроса от учтивост, и аз от-
говорех, че не съм добре, се виж-
даше колко те интересува как 
съм всъщност.

Р. слуша, но не чува – болест, 
от която страдат мнозина,   
и чийто лек още не е открит.

– Длъжен ли съм изобщо да 
правя това, което ми казваш? 
Запомни, че животът никога няма 
да ти дава това, което искаш! – 
ако птичката е способна да за-
бележи едно нещо, то това е, че 
събеседникът є винаги използва 
едни и същи клиширани фрази и 
се опитва да я накара да повярва 

на твърдението му. – Той ще те 
удари там, където най-много те 
боли и ще ти отнеме това, от 
което най-много се нуждаеш.

По-малкото момче никога не 
е искало нещо голямо. То копнее 
само за две неща: истинско при-
ятелство и любов. Освен това 
е готово да даде всичко за тях. 
Окаяният странник не знае, че 
вече притежава едното...

***

Птичката е мъртва в клет-
ката. В нея няма живот. Но перата 
є още са живи. Те са единстве-
ните, които могат да я върнат 
към живот. И когато успеят, тя 
ще прозре истината. Гарванът 
ще се превъплъти в сокерица и ще 
види през преспите сняг, а заедно 
с перата си ще създаде топлина, 
която ще го разтопи. 

Помислете над това кои са ва-
шите пера. Отговорът на този 
въпрос не е толкова труден, 
просто вижте кой ви топли в сту-
дените дни.
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Ноа харесваше работата си – 
професор по литература точно 
заради сутрини като днешната. 
Когато откриеше някоя добра 
творба, не можеше да стане от 
стола си. Сякаш думите го при-
коваваха там. Тази сутрин това 
беше есето на Микаела. 

Той вдигна глава от текста и 
се загледа в стената срещу себе 
си. Беше им дал задача да разка-
жат за книга, която напразно е 
останала непрочетена. Беше про-
чел много интерпретации на тази 
тема, но Микаела очевидно имаше 
различна идея. Нейните мисли се 
бяха насочили към емоциите. 

Разказваше за старец, който 
цял живот гледал една книга зад 
стъклена врата. Вътре в себе си 
усещал, че в момента, в който 
я вземе в ръце, всички чувства, 
които изпитвал, в миг щели да се 
изпарят. Мика сравняваше всичко 
това с любовта и описваше чув-
ството толкова правилно. До 
последната дума беше права за 
всяко едно притеснение, което хо-
рата усещат, когато се влюбват. 
За целия онзи водопад от емоции, 
който те залива, когато разбе-
реш, че човекът, който стои пред 
теб, е толкова непознат, а всъщ-
ност това го прави така интере-
сен. Така беше. Ноа го знаеше от-
лично. 

В главата му се появи сцената 
на първия път, в който видя Мика. 
Беше втората му година като 
преподавател. Притесняваше се 
за първата си лекция. Тя закъсня. 
Влезе през скърцащата врата 
бързо. Вълнистата є кестенява 
коса се полюшна леко. Цялото є 
изражение издаваше онова прите-

снение, което я съпътстваше по-
стоянно. Тогава той просто є се 
усмихна. Когато я поглеждаше пак 
и пак, през цялото време виждаше 
уплашеното є изражение. Микаела 
изпитваше паника от всичко, 
което се случваше около нея. Така 
и не беше чул гласа є тогава, но 
това не му попречи да мисли за 
нея през целия ден. 

Мика беше в мислите му по-
стоянно. Красивите є синкави очи 
сякаш го караха да замълчи и да се 
вгледа по-дълбоко. Когато беше 
около нея, в него растеше онова 
чувство, което хората изпитваха 
щом осъзнаеха, че някой непознат 
ги гледаше; сякаш някой казваше 
името му в далечината, но когато 
се обърнеше, там нямаше никого и 
той изглеждаше сякаш е полудял. 
Точно така го караше да се чув-
ства Микаела. 

Непрочетена книга
Текст: Мария Стаматова
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Ноа въздъхна и се вгледа в ра-
ботата є. Стигна до края на те-
кста є. Една сутрин старецът не 
намерил книгата на витрината 
и когато се огледал, я видял в 
близкия контейнер. Ноа се съсре-
доточи върху няколко от прила-
гателните, които Микаела беше 
използвала, за да опише какво е 
мислел купувачът на книгата. 

Безполезна, поредната, обик-
новена... 

Може би беше само в неговата 
глава, но Микаела описваше себе 
си чрез книгата. Нима тя се виж-
даше така? Смяташе ли, че хо-
рата я намират за обикновена, за 
безполезна? Ноа взе химикала си 
от масата, убеден че знае какво 
да напише като рецензия върху 
това есе. Когато обаче започна 
да пише, осъзна, че ръката му 
трепери. Може би ако є го кажеше 
лично, щеше да бъде по-добре. 

Погледна часовника си и ос-
ъзна, че закъснява за лекцията, 
на която присъстваше и Микаела. 
Взе каската и раницата си от ма-
сата и излезе съвсем набързо.

Караше адски безразсъдно. Не 
беше в негов стил, но сега имаше 
нещо, което просто го караше 
да бърза. Беше нетърпелив да я 
види и най-накрая да є каже, онова 
което знаеше, че тя тайно иска 
да чуе. 

Влезе бързо в сградата. 
Отвори вратата на залата. Пак 
онова скърцане. Всички погледи се 
извърнаха към него, но един сякаш 
отскочи. Сините очи на Микаела 
се впиха в неговите още докато 
стоеше до вратата.

– Извинете ме за закъсне-
нието, професоре! – каза той меко. 
Колегата му се усмихна и излезе 
от залата. 

Лекцията мина неочаквано 
бързо. 

– Мика, би ли дошла при мен за 
малко? Искам да поговорим за по-

следната ти работа. 
Тя го погледна плахо и непох-

ватно заслиза по стъпалата в 
залата. Той не я гледаше. Имаше 
нужда да събере мислите си. Това, 
което наистина искаше, бе да чуе 
нейния глас и може би трябваше 
да започне от там. Тя се приближи 
до него и той подхвана:

– Историята ти е невероятна, 
но аз искам да чуя твоето мнение. 
Интересува ме какво мислиш ти! 
Какво би те накарало толкова 
силно да не искаш да прочетеш 
една книга? – той се подпря на 
ръба на бюрото.
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Микаела прибра няколко кичура 
от косата си зад ухото и започна 
да говори тихо. 

– Защото така книгата губи 
същността си, губи онази магич-
ност, която крие зад кориците 
си. Иначе защо мислите са кори-
ците? За да прикриват всички ху-
бави и лоши неща, които ще видим 
зад тях. Те са затвора на думите. 
Входната врата към света на въ-
ображението, за която трудно на-
мираш ключ. 

Ноа я погледна. Усмихна се. 
Беше прав. Микаела представяше 
себе си чрез книгата. Той нямаше 
как да є позволи да бъде захвърлена 
на боклука по същия начин, както 
беше станало в историята є. 

– Виждам те, Микаела. 
Истински. Онова, което криеш 
от всички е толкова красиво. 
Разбирам, че го правиш, защото 
се страхуваш някой да не го раз-
руши.

Бузите є порозовяха. Стана 
сякаш по-красива и Ноа не можеше 
да увърта повече. Сега, точно 
тук беше правилното място и 
той знаеше от какво се нуждаят. 

– Ти ме развълнува от първия 
миг. Кориците ти са толкова кра-
сиви, но някак си аз успявам да пог-
ледна отвъд тях и да видя цялата 
ти история. Ще бъда внимателен. 
Дори за миг не би се разочаровала, 
че си ми дала всичко, което имаш. 

– Какво имаш предвид? – по-
пита тя тихо и вдигна поглед към 
него. 

– Мислиш, че не виждам ли? 
Гледаш ме така, както аз гледам 
теб, когато не виждаш. Няма 
нужда да се крием един от друг. 
Ти си моята непрочетена книга. 
Думите вътре в теб – това е 
всичко, което искам да видя. 
Истинската Микаела, която по-
знаваш само ти. 

И точно в мига, когато Ноа 
реши, че я беше уплашил дори по-

вече, Микаела се приближи и го це-
луна.

– Добре – прошепна тя. – Да, 
страхувам се, но никога не съм 
усещала нещо толкова силно със 
сърцето си. Мисля, че е крайно 
време да послушам него. 

Ноа се засмя и видя и нейната 
усмивка. Безмълвно разпери ръ-
цете си към нея и тя се сгуши в 
тях.  Дълбоко в сърцето си Ноа се 
страхуваше дали няма да разоча-
рова така крехката душа на Мика. 
Но те бяха направили първата 
крачка. Бяха си обещали това, от 
което и двамата отчаяно имаха 
нужда – подкрепа. Сега той мо-
жеше да є покаже целия необятен 
свят, от който тя се страхуваше. 
Мика му се беше доверила така, 
както на никого другиго. Откъде 
го знаеше ли? – Ноа беше сигу-
рен в това, защото Мика му беше 
позволила да вземе сърцето є и да 
го прегърне силно. Толкова силно, 
колкото той прегръщаше самата 
нея. 
––––––––––––––––––––––––––––––
Instagram: bookishreader_mimi

https://www.instagram.com/bookishreader_mimi/
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 Специални благодарности 
на моята приятелка Цветелина 
Михайлова, заради работата є по 
романа ми. Надявам се и в бъдеще 
да продължаваме да работим за-
едно. Лятната ваканция е за по-
чивка, но тя беше така добра да 
отдели време и да ми помогне с ре-
дакцията. Благодаря много!
––––––––––––––––––––––––––––––

Мило дневниче,
Днес разбрах, че родителите 

ми скоро заминават за чужбина 
и за доста време единствената 
ми връзка с тях ще бъде в онлайн 
пространството. Казаха ми, че 
няма да бъда сама и че ще се чу-
ваме често, но за мен това не е 
достатъчно. Знам, че няма как да 
отложат работен ангажимент, 
но точно когато ми трябват най-
много, няма да бъдат до мен... 

За да съм в безопасност, ще 
ми назначат личен бодигард. 
Задачата му ще бъде да ме пази 
и да е навсякъде с мен (не, че изли-
зам много...). 

Все още не разбирам как ще ос-
тавят напълно непознат човек да 
се грижи за мен в тяхно отсъст-
вие. Просто чудесно! 

Не ми е нужен бодигард, но ро-
дителите ми настояват за това. 
Не мога да споря с тях и нямам 
друг избор, освен да се съглася.

Днес са повикали няколко кан-
дидати на интервю. Искат да се 
включа, за да им кажа мнението 
си след това. 

Наближава 17:00ч. и скоро кан-
дидатите ще пристигнат. До 
после.

***
Дневниче,

Ето ме и мен.
Кандидатите бяха петима и 

интевюирахме всеки поотделно. 
Честно да си кажа, дотегна ми 
от тези интервюта.

Не избрахме никого. 
Родителите ми се притесниха, 

но накрая се сетиха за наш бли-
зък приятел. Казва се Гейбриъл. 
Познаваме се от три години. Бях 
на дванадесет, когато с него се 
сближихме около едно дело на ро-
дителите му. Имаха спор с техен 
сътрудник относно правата му 
в компанията им за текстилни 
изделия. Наеха баща ми за техен 
адвокат. Затова често идваха у 
дома, за да обсъждат подробности 
около делото.

Толкова близо 
и толкова далеч
Текст: Пламена Иванова
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Постепенно родителите ни се 
сприятелиха, както и ние с Гейб. 
Tогава той беше на двадесет и 
две години. Беше ми приятно в не-
говата компания. Винаги сме се 
забавлявали, когато са ни госту-
вали. Обеща ми, че ще подържаме 
връзка, но за нещастие му се на-
ложи да замине и изгубихме кон-
такт. Така и не разбрах защо вне-
запно реши да отиде в Хонгконг. 
Само подочух, че е започнал да 
изучава бойни изкуства.

Помня колко много се натъ-
жих, когато разбрах, че няма да 
се виждаме дълго време. Бях му 
малко сърдита и все още съм. Чудя 
се дали се е променил за тези ня-
колко години? Радвам се, че няма 
да се налага да свиквам с непознат 
човек.  От това се притеснявах 
най-много.

Гейбриъл ще ме придружава на-
всякъде, основно до училище и об-
ратно. Утре ще се нанесе в дома 
ни. Така ще може да е наблизо по 
всяко време. Не мисля, че е нужно, 
но това е едно от изискванията 
на родителите ми.

Из романа:
3 години по-късно

Даяна се беше вглъбила в мислите 
си. Преповтаряше случилото се в 
ума си. Знаеше, че е било грешка, но 
не можеше да го извади от мислите 
си. Как би могла? Толкова дълго се 
беше убеждавала, че нищо от това 
не е възможно. След три години уси-
лено пазене на тази тайна, се беше 
издала. Почувства се толкова обез-
сърчена. Когато се качиха в колата 
и потеглиха, най-сетне се осмели да 
проговори:

– Не биваше да четеш днев-
ника ми, Гейб! – рече му Даяна с 
огорчение. – Не биваше да разби-
раш за това.

– Проблем ли е, че научих? 
Защо не ми сподели? – запита я 

той, гледайки в пътя.
– Как да ти споделя такова 

нещо? – отвърна тя с ирония. 
Сълзите напираха в очите є. 
Изричаше всяка дума с болка. Не є 
се искаше да водят този разговор, 
но от друга страна сякаш имаше 
нужда точно от това. Трябваше 
да разбере отговорите на въпро-
ситe, които си беше задавала 
през годините. –  Страхувах се да 
не ме намразиш.

– Как може да си го помислиш? 
Не бих те намразил. По-скоро се 
опасявам, че ти ще ме намразиш 
заради случилото се…

– Не бих могла. Не съм способна. –  
изчерви се Даяна, докато го изри-
чаше и свенливо наведе глава.

– Сега говориш така, но после 
може да размислиш. Аз дори не 
знам какво изпитвам.  Не ми даде 
шанс да разбера. Може би случи-
лото се е грешка, но няма връщане 
назад. Няма. От колко време криеш 
чувствата си? – попита. – Поне 
това ми дължиш. Остави ме да 
си мисля, че си ми сърдита, че на-
рочно ме отбягваш, заради нещо, 
което съм сторил. А ето каква е 
била причината за всичко.

– Трудно е да ти обясня. Дори 
не знам как да се държа с теб и как 
да говоря.

– Както преди?
– Съмнявам се, че ще мога. Вече 

нищо няма да е както преди.  – 
отговори тя и повече не посмя да 
го погледне. 
————————————————

 Здравейте, ако историята 
на Даяна Ви е заинтригувала и 
желаете да разберете дали има 
щастлив край, заповядайте да 
прочетете целия роман в моя про-
фил в Wattpad. Пиша се Luna, @
PlamenaIvanova или просто потър-
сете името на романа. Благодаря 
за вниманието Ви и на екипа от 
списанието.
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Навън валеше ситен пролетен 
дъжд. Малките капчици се стичаха 
бавно по прозореца на магазина 
ми. Последният клиент напусна 
уюта на малкото помещение, само 
за да се изгуби в мъглата и дъжда 
с бели лилии в ръка. Работното 
ми време достигна своя край и аз 
бях свободен да се прибера у дома, 
но душата ми, която знаеше, че 
принадлежи тук, не искаше да на-
пуска цветарския магазин, пълен с 
благоуханен живот.   

След известна душевна борба 
обаче, аз взех чадъра си и излязох 
от магазина, заключих вратата и 
поех по пътя за дома. Вървях сляп 
за околния свят, потънал в мрака 
на нощта и изведнъж, на така по-
знатата ми улица, се появи бледо 
сияние, идващо от отсрещната 
страна. 

Любопитството ме поведе 
преди ума да ме възпре и след миг 
се озовах в безкрайна цветна гра-
дина, която се появи сякаш от ни-
щото. Бях толкова заслепен от 
красотата на цветята, че дори не 
се замислих как това е възможно. 
Страхувах се да не осъзная, че 
съм попаднал в някакъв сън, набли-
жаващ своя край, но когато иззад 
малкия храст с чисто бели рози се 
появи най-ослепителното създа-
ние, което съм зървал, се убедих, 
че това не може да е друго освен 
приказен блян.

 До храста като истинско 
цвете стоеше нежна девойка с 
тревистозелени очи и меки розови 
устни. Тананикаше си някаква 
нежна, ласкава песен и галеше 
розовия храст, сякаш бе дете. 
Косата є с цвят на разцъфнала 
роза, беше толкова дълга, че се 
влачеше по влажната от дъжда 
трева, а роклята є в тъмнозе-
лено я караше да изглежда като 
истинска роза. Тя се обърна леко и 
аз съвсем онемях – кожата є беше 
бледозелена, ушите – заострени, 
а по цялото си тяло имаше малки 
остри бодли. Тя беше истинска 
цветна богиня – прекрасна, ма-
гична дриада. 

Ахнах и тя се обърна плахо 
към мен. Очите є се разшириха и 
в следващия момент вече тичаше 
като подплашена сърна, а аз я 
гонех и я молех да спре. 

След известно време я изгубих 
от поглед – толкова бързо препу-
скаше с нежните си дълги крака. 
Поседнах до дънера на едно мно-
голетно дърво и огледах приказ-
ния пейзаж около себе си. Безброй 
цветя от всякакъв вид, форма и 

Тайната градина
Текст: Касандра (А.А.А.)
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цвят се ширеха по полето пред 
мен. Унесен в мисли за тази тайн-
ствена градина, не забелязах кога 
красивата дриада се е върнала и е 
започнала да ме наблюдава. Тя ме 
гледаше плахо, но любопитно със 
зелените си очи, а аз не можех да 
спра да се дивя на красотата є. Не 
исках да я плаша повече, затова 
бавно се изправих и вместо да 
тръгна към нея, се отправих към 
близкия люляков храст. 

Започнах да събирам опада-
лите листа около него и да отмес-
твам нежно клонките, за да про-
никне светлина и до най-долните 
части на растението. След това 
отидох до поточето, което шумо-
леше зад мен и събрах малко вода 
в шепи. Върнах се при храста и 
го полях. Повторих това няколко 
пъти и оставих девойката да ме 
наблюдава. Мина известно време 
и тя като че ли разбра, че не є 
мисля зло, защото също се зае да 
се грижи за цветята. 

Гледах в захлас как с чудната 
си магия лекува наранените рас-
тения и кара нови да растат, да 
се издигат от рохката кафява 
пръст. Точно засаждах едно малко 
кокиче, което явно е било изко-
ренено от случайно минаващо 
животно, когато нечия гладка и 
топла ръка докосна моята. 

Обърнах се и видях лицето на 
прекрасната фея на сантиметри 
от моето. Дъхът ми спря за поре-
ден път. Отблизо можех да видя 
луничките, които бяха като поси-
пан златен прашец върху кожата 
є. Гледахме се известно време и 
тя, сякаш след цяла вечност на 
блаженост, се наведе към мен, 
като съвсем леко и нежно, без-
крайно невинно, долепи устни до 
моите. Аз затворих очи и когато 
ги отворих, отново бях на същата 
стара позната улица под летния 
студен дъжд. Знаех, че дори да е 
изглеждало като сладък сън, не 

бях сънувал, нито бях попаднал в 
някакъв въображаем, несъществу-
ващ блян. 

Не. Тази девойка беше истин-
ска и беше най-красивото цвете в 
градината на живота.

От този ден не спрях да чакам 
да бъда откраднат отново от ре-
алността и пратен при нежната, 
невинна красавица и нейните меки 
устни, ухаещи на розов цвят. 
Знаех, че след време пак щяхме да 
се срещнем, защото душата ми 
бе пленена в мига, в който я срещ-
нах и магията, която ме отведе 
в тайната градина щеше да ме 
върне там, където принадлежах – 
при най-красивата роза и света є, 
пълен с цветен живот.
————————————————
Instagram: _griffin_13___

https://www.instagram.com/_griffin_13___/
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Боговете и хората
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Боговете и Хората е картина, 
която илюстрира взаимоотноше-
нието между човека и боговете 
му, било то поли или монотеис-
тични. В дъното на картината се 
виждат 3 човешки фигури, които 
ловят риба. Те са голи, понеже са 
в началния стадий на човешкото 
развитие, много преди цивилиза-
цията. Търсят риба (символът на 
Исус), но и самият акт на риболов 
е впускане в дълбините на съз-
нанието, откъдето се изкарват 
абстрактни конструкции. Към ри-
барите се задава буря, която те 
населяват с образи на воюващи 
помежду си богове - един гръмоно-
сен, и един създаващ космоса зад 
гърба си.

Реката прави извивка, ми-
навайки под Византийска (или 
Римска) арка от сечен камък. 
Макар и недостатъчно ясно, аз 
използвам тази арка като символ 
на конструирането както на хра-
мове, така и на боговете, които 
ги населяват. Римската арка е 
канонична в Православната ар-
хитектура. В рамката й можем 
да видим палатка с птичка над 
нея - визуална интерпретация на 

Масонската емблема. Вдясно от 
арката змия пълзи към небесата 
- обратно на нея, над човешката 
част от реката, се вижда друга 
змия, която се спуска от небе-
сата. Чрез тези два символа се 
опитвам да задам въпроса дали 
хората са отровили боговете, или 
боговете са отровили хората.

Двете змии са границата 
между света на боговете, и света 
на хората. Вляво от главата на 
дясната змия започва да вали 
дъжд- капите му идват от небес-
ния поток над него. Потокът ми-
нава през 2 арки, сходни с тази в 
света на хората.  Всяка от трите 
арки е както вход, така и изход.  
Първата и най-малка арка е голе-
мият извор - от него идват и бо-
жественият, и човешкият свят. 
Втората арка по ред е равносилна 
на третата - и двете са констру-
кти, както и портали, простран-
ства за инициация. Човешката 
арка води до шаманска палатка, 
божествената арка води до дупка 
в тръстиката, зад която се крият 
незнайни мистерии, а третата - 
изворът, води в отвъдното.

Освен горепосочените бо-
гове, в пантеона на тази картина 
могат да се открият дяволи - ис-
лямски, езически и християнски.
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В Умът на Елена
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В Умът на Елена е картина, 
която илюстрира тъгата ми по 
българските сезони. Когато бях 
на 19 години се преместих в южна 
Калифорния, където има само 
един сезон - горещо лято. Голяма 
част от емоционалния ми свят 
произлиза от смяната на сезо-
ните. Като човек със силна връзка 
с природата, аз се чувствах се-
тивно ощетен от постния свят 
на Калифорния. Затова изобразих 
елен през зимата, който в главата 
си носи лято, а в рогата си - пролет 
и есен. Той, също като мен, мечтае 
за сезон обратен на настоящия. 
Недоволен от зимата, еленът фан-
тазира за слънцето (изобразено 
като мандала), зеленината на ля-
тото, и цветовете му.

Но защо избрах елена като сим-
вол за себе си? В Именникът на бъл-
гарските ханове, първият българ-
ски владетел се нарича Авитохол, 
което в пряк превод значи ‘’син на 
елена/сърната’’, тъй като в леген-
дата за произхода му, като бебе е 
бил откърмен от сърна, пратена му 
лично от бога слънце. Болката ми в 
тази картина е емигрантско-бъл-
гарска, и реших че ще я изговоря 
чрез лика на Авитохол - синът на 
сърната, и бащата на българите.
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Изкуството и Зрителя илюстрира двата различни подхода, които човек използва за 
да възприема изкуството. Изображението е композирано от 3 части - бебешко лице, ръка, 
и ромб. Ромбът е самото произведение на изкуството. Ще ви разкажа за него след малко. 
Бебето е възприемането на изкуството чрез емоция - то гледа ромба с очевидно учудване, 
с вперени очи и зейнала уста. Ръката пък е възприемането на изкуството чрез разума - 
тя е свита във въпросиращ жест, тя иска да знае, да разбере чрез, съпоставяне, анализ, и 
пр. инструменти на мисълта. Накрая- ромбът, изкуството, което съм създал единствено 
като способ за онагледяване идеята за какво е изкуство, се занимава с абстрактно пред-
ставяне на яденето и храната. Избрах да е толкова проста трапезна тема, тъй като в 
случая на тази картина не е важно какво точно е творбата - важно е да предам по интере-
сен начин това, че хората гледаме на изкуството чрез сърцето и/или умът си.

Изкуството и Зрителя
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REM е картина, в която чрез композицията се опитвам да създам физическо движе-
ние в човешкото тяло. Разположението на обекти върху платното се нарича компози-
ция. Основните функции на композирането е да се създаде визуален баланс, йерархия, 
усещане за движение, и тн. В повечето произведения е лесно да се посочи доминантния 
елемент в композицията, като обичайно той е най-важният. Също толкова важно е и 
движението на окото по платното, тъй като така може да се разкаже постепенна исто-
рия. Ако, примерно, видите нарисувана долина с река по средата, окото ви инстинктивно 
ще се плъзне по въображаемата линия на водата, като по този начин художникът ще раз-
ходи окото ви из долината.  По същия начин, ако художникът нарисува 3 кацнали птици на 
жица - 1 много голяма сврака, 1 гълъб, и 1 врабче - вие ще погледнете най-големият обект 
първо, после средния, и най-накрая ще погледнете малкия.  

REM е физиологично и умствено състояние когато спим. На английски Rapid Eye 
Movement, или скоростно движение на очите, представлява трескавото лутане на очите 
при затворени клепачи, докато сънуваме. Окото буквално се движи в опит да види обек-
тите на съня.  В моята картина съм изобразил множество сцени, илюзорни, нелогични 
амалгамации от обекти, сцени, и движения, объркано спорадични, но и странно свързани, 
като в сън. И също както сънищата са често скок от една нелогична сцена в друга, така 
и окото на зрителя скача по картината ми, щом я погледне. Исках да създам композиция, 
която да накара зрителя да изпита РЕМ състоянието в будна форма - да скача от образ 
на образ, от единия край на картината до другия, подтикван от привидно хаотичния 
аранжимент.

REM
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Въображение
Касандра
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Лисичи дух
Касандра
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Катерина Василева
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Катерина Василева
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