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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГАТА 

„ПОД ЛЪЧИТЕ НА СЛЪНЦЕТО“ 

Писането на рецензия е трудно, обстоятелствено и много 
отговорно занимание. Какво да кажем, тогава, за писането на 
рецензия на антология, съставена от творческите проникновения 
на 12 литературни клуба и 74 автора. Първата ми „среща“ с 
книгата „Под лъчите на слънцето“ - плод на творческия колектив 
на литературен клуб „Арфа“ – гр.Враца, беше едно докосване, 
една цветна магия, едно вълшебно трептене, пропито от 
мелодията на писаното слово. Вниквайки, обаче, в същината на 
всеки отделен стих или разказ, аз почувствах нещо много по-
дълбоко – потопих се в сферата на авторовите съзерцания, усетих 
експресията на думите, силата на житейските преживявания, 
съприкосновението на много и различни творчески светове.  

Но нека започнем по същество. Литературен клуб „Арфа“ 
участва със 17 автора – всеки от тях достатъчно провокативен, 
интересен и вълнуващ. Националната литературна антология 
започва със стихотворението на Анета Дилова – „Ще се срещнем, 
любов!“. То прокарва пътеката на онова вълшебно чувство, което 
ражда живот, създава определени ментални феномени и формира 
конкретна вътрешна смисленост. Авторката ни допуска до 
вътрешния си свят и чрез стихотворенията: „Късна обич“, „Щрих 
от живота“ и др. Приказката продължава в разказа на Валентина 
Панова – „Среща“ – приказка, която говори за напразните 
очаквания на героинята, за неосъществените мечти и рухналите 
под напора на истинността надежди. Ваня Попова ни допуска, 
макар и за кратко, в съдбата на своята героиня Рали, в 
„парижкото“ ѝ прохождане, позволява ни да се докоснем до 
нейната „Среща“ с мечтания Бог, проклина човешката гордост и 
споделя за болката от раздялата – едно „тежко“ мълчание, 
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заредено с императива да бъде постоянно запълвано, активирано 
и преживявано.  

В разказа си „Неочаквана среща“ авторът Веско Лазаров ни 
връща към болезнените спомени от миналото, към една 
неочаквана среща, която ни дава най-ценния урок – урокът за 
стойностните неща в живота, за честността и добротата, 
закърмени в семейството. Младата поетеса Деница Ангелова 
вдъхва на четивото нови поетични пориви. На своите 
„пеперудени крила“ тя ни посипва с невидимия прашец на 
любовта, отрича се от своя ценностен Аз-аспект в полза на 
общата радост, всеопрощението и обичта – и всичко това в името 
на нейната родина, на нейната свята България. Димитър Иванов 
пък ни провокира кратко и ясно – в един нюанс, в един копнеж, в 
една лековита и омагьосваща „любовна отвара“. Като противовес 
на всичко, споделено до тук, са словата на Евдокия Марангозова. 
Авторката отправя своя гневен писателски стих към българските 
евродепутати – хората, които, според нея са низвергнали своето 
достойнство и чест. Е. Марангозова пита: „Що става със славното 
българско племе? И докога все ний ще сме утайка в кафето на 
Европа!“. Строфите са малко, но болката, която прозира от тях е 
голяма – всепоглъщаща, жертвена, непрежалима.  

Магията на сборника неоспоримо ни доказва колко сложна и 
многопластова е творческата мисъл на писателите от „Арфа“. Тя 
преминава от автентичността на основополагащите човешки 
чувства, справя се с бурята от ценностни противоречия, 
„прегръща“ фините житейски емоции и тихо се притаява в 
стряхата на бащиния дом – „родния край, който диша приютен от 
цветята и тревите, от бухналите по скали и зидове живи плетове“. 
И всичко това усетено, изживяно и пресъздадено от творческото 
перо на Златка Петрова – писател, живеещ както със спомена за 
„Маминото родно село“, така и с „Тревога за децата“, писател, 
който със своите „Разплакани струни“ докосва най-фините 



3 
	

частици на нашия душевен мир, более за „призивнонежната 
скрита тъга“ и търси оная светла енергия, която да разнесе 
брилянтно блестящия небосвод на чистата детска душевност. 
Тази магия откриваме и в творчеството на Роси Савова. В 
стихотворението „Тук съм“ авторката отправя своята молба за 
прошка с думите: „Прости ми, мамо, болките предишни и 
бъдещите грешки ми прости. За сълзите, изтрити вечер 
скришно, прости ми, мамо. Идвам. Не плачи.“. Четейки тези 
лирични послания, ние попадаме в интимния свят на Савова, 
съпреживяваме нейната изповед и преминаваме през катарзиса на 
най-святата и най-чиста човешка обич.  

Ивет Симеонова е автор, който разкрива едни други 
житейски нюанси – едновременно бягаща от тези, които обича до 
болка, тя прави опити да събира своите „остарели“ надежди. 
Раждана за „без късмет“ – според думите на авторката – И. 
Симеонова смело „отвръща поглед от полуделите си стихове“, 
бяга от безверието и „уморена в своята същност“ търси онзи 
досег с Бога, който да ѝ даде вътрешно смирение, „нестинарска 
устойчивост“ и дълбоко душевно пречистване. Макар и само с 
едно стихотворение, Йорданка Данова, успява да се впише в 
общия словесен хор – цветно, с непримиримостта на младия дух, 
който вдъхва живот, дава надежди и търси онова човешко 
щастие, което можем да намерим само там, където сме скътали 
най-младежките си емоции, страсти и вълнения. Кирил 
Андровски, типично по мъжки, ни загатва за необходимостта от 
осъзнаването на приятелството – но не онова ефимерното, 
идеализираното и неизживяното, а онова, изстраданото, понякога 
до болка патетично, излязло извън идиологемния шаблон на 
времето. Друг млад представител на врачанската поетична школа 
е талантливата Мариета Валериева. Нейната „бодлива“ поезия е с 
дъх на мъжка тръпчивост, тютюнева диря и изтънчена 
безпогрешност. Но не това търси авторката. В „огнището на 
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своята душа“ тя хвърля не само сноп надежди, но и топлинка, с 
която да „сгрее духовната си постеля“ и с „аромати от сънища и 
дъх на утеха“ да превърне реалността в една жива, мечтана и 
вълнуваща магия. Свеж литературен полъх откриваме в разказа 
на Савчо Савов – „Учителката“. С дъх на мастика, попаднал в 
кварталната кръчма, литературния герой ни запознава със своето 
лирическо преживяване в търсене на прекрасната жена. Неговият 
храм на надеждата, обаче, остава все неудовлетворен – очакващ, 
търсещ, експериментиращ. Уви, резултатът е неуспешен. В 
търсене на учителката, която да не умее да чете и пише. Ако 
такава съществува.  

„Замисленият късен дъжд мокри поетичното ни чувство“ 
чрез магичното слово на Станка Белорешка. В своята „Късна 
любов“ авторката отправя съдбоносния си зов към радостта и 
мъката, слънцето и дъжда, лунната пътека. Преливаща от „Бяла 
нежност“ тя оптимистично забравя своите страхове и лутаща се 
след вятъра написва своето чувствено „Ноктюрно“ – като 
светулка в мрака, като вечен кръговрат, като плачещо щурче, 
загубено в звездния шатър на вселената. За разлика от типичния 
си народностен и хумористичен стил, писателят Цветан Дочев 
този път провокира извечните ни човешки чувства, връща ни към 
неща, свидни за всяко човешко същество. Кратко, без излишни 
радикални послания, авторът прави точен психологически разрез 
на едни от най-святите житейски ценности – любовта към 
свободата и любовта към майката – свободата, като вечно 
жадувана и недооценена и майката, като онази светица, която 
събира в себе си топлината, всеотдайността и саможертвата на 
човешките създания. Творческият цикъл на ЛК „Арфа“ завършва 
с поезията на Цветанка Иванова. В стихотворението „На Свети 
Софроний Врачански“ Иванова „на ползу роду“ и „с легенди 
светли“ като че ли милее за святостта на делото му, излиза извън 
конкретната фактология и търси един по-дълбок и проникновен 
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исторически прочит на неговото житие. Задача, достатъчно 
трудна, отговорна и предизвикателна, но и патриотично 
поставена и житейски и мъдро защитена.  

Литературен клуб „Стамен Панчев“ – Ботевград, е 
представен чрез творчеството на 18 свои писатели и поети – 
всеки от тях цветен, интересен, непредсказуем и словесно 
освободен. Със своя творчески и лиричен апел „Обичай живота“ 
Ваня Петрова призовава към разгръщане на човешкото 
светоусещане, впечатлява ни със своята вяра, руши клишетата на 
делника и създава мостове към всеки давещ се в „океана от 
любов“. Васил Йотов прави кратка препратка към великия 
Шекспир. Без излишна претенциозност и показност, авторът 
описва живота като театър, в който има един велик главен герой – 
ЛЮБОВТА. В опита си да избегне задоволяването на конкретни 
символни потребности, Йотов „остава насаме с чувствата“, 
„разплита омотаните си спомени“ и оставя да се разрази огъня на 
красивото, творческото и жизнеутвърждаващото. „Ботев“ се казва 
произведението, с което ни впечатлява Десислава Иванова. 
Линията на неговото представяне търпи кратко съприкосновение 
с отрепетирания мит за гения Ботев, прекосява времето, търси 
същността на неговата стойностна героичност и чрез 
митическото и историческото сценографиране на събитията дава 
един кратък, но широкоспектърен образ на личността, 
революционера и поета или както казва Иванова: „Търсим го и го 
преоткриваме в нетленното, в българското.“.  

В своята „Разходка преди разсъмване“ Иван Балтов ни 
поднася едно вълнуващо съприкосновение с лятото, с 
тържествената омая на природата, с лазурната синева на 
безбрежното море – уви, красота, недостъпна за нас. По този 
магичен начин авторът ни описва в цвят, форми и възприятия 
своя мечтан свят – небесния безкрай, в който живеят единствено 
и само богове. „Възкресяване“ е стихотворението, с което поетът 
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Иван Гълъбов ни потапя в тихия кът на своето сърце. С повика на 
съдбата, с мисъл и възроден дух, авторът пее своята жътварска 
песен, понася се „върху диканя на хармана“ и търси да открие 
онези святи неща, които се откриват само в „пулса на изгрева“, в 
кърмата на първата рожба и в „живия дъх на непознатата 
Вселена“. Различна е творческата импресия, с която Гълъбов ни 
изненадва в миниатюрата „Пчелите, дядото и Калоянчо“. Тук 
повествованието прави нежно преплитане между изначалните 
български ценности и привлекателността на модерните 
технологични постижения. Поуката е важна и ако „пчелния урок“ 
е преподаден мъдро, той ще посади своите крехки корени в 
чистата детска душа. Това е и авторовата мечта. Родолюбиво, 
словесно реализирано и исторически подплатено звучат 
стиховете и на друг автор на Ботевградската школа – Иван 
Каменов. И в двете си стихотворения „Освобождението на 
Орхание“ и „Възхвала за Светите Кирил и Методий“, поетът 
рисува различни словесни конфигурации – всяка от тях жива, 
експресивна, улавяща духа на времето и епохата. Тук 
историческата динамика смело се преплита с авторовата 
концепция за театрализация на историческите факти, за създаване 
на нов, по-различен образ на повествованието, но образ, желан да 
бъде рецептивно разпознаваем и исторически и фактологично 
обоснован. 

Три разцъфтели лалета ни поднася нежната поетеса 
Йорданка Лилова. Пролетни и засмени, грейнали със своята 
уханна красота, те, макар и символи на пролетта и новото начало 
преобръщат представите ни за уханието на младостта, любовта и 
надеждата. Такъв е животът – понякога красив като пролетта, 
друг път – повехнал в пепелта на уличното ежедневие. „И все пак 
си струва да го изживеем“ – като че ли ни казва Йорданка 
Лилова. Казва го със „Сърце“, което „като пясъчен часовник 
отмерва песъчинките на времето!“. 
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Малинка Петкова и нейната „Първа целувка“ осъвместяват 
поетическото езиково съжителство на сивите делнични нюанси с 
ритъма на цветното ежедневие. В търсене на отговор на въпроса: 
„Къде си се забързала“, поетесата попада в капана на вечния 
любовен спомен и успява да вплете поетическите копнежи на 
влюбения в жизнерадостния водовъртеж на най-сладката първа 
целувка. Мария Петкова ни връща към отдавна отлетялото 
детство, някогашните мечти и спомена за първия училищен 
звънец. Оттам авторката потегля на дълго поетично пътешествие 
до слънчева Либия, след което, подмамена от копнежа за 
докосване до разпилените човешки любови, намира тихия си 
житейски пристан в най-топлите обятия – обятията на родната 
дъщеря. Митко Дончев търси своя „Път в живота“, осъзнал 
неговите безчетни завои и капани. Авторът вплита условността 
на своя поетичен свят и социалната реалност, пренасяйки ни през 
сложното рецептивно битие на делника. Не му е чужда, обаче, и 
темата за любовта – от плахо подклаждане на надеждата – 
позната, мечтана и шареноока до онази красива скитница, която 
носи сладостта и горчилката за човешкия род. Майчината сълза 
на Милена Иванова пари със силата на любовта и стаената болка, 
но и постига една неприсъща вглъбеност в спомена за отдавна 
изгубеното детство и топлотата на майчината гръд. Интимната 
приглушеност на Иванова напуска тази уютност и смело се 
потапя в сладостното търсачество на света, създаден за двама. Тя 
не забравя и лятото – желано, очаквано, със слънце, облечено в 
тънка златна паяжина.  

„Откъси от минали времена“ е разказ, в който Никола 
Близнаков ни връща към едни спорни времена, за които 
днешното поколение има или липса на историческа памет, или 
болка от изживени семейни тегоби, или чувство за криворазбрана 
национална принадлежност. Тук ще оставя читателя сам да 
избере коя позиция да заеме и кой прочит на произведението да 
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избере. Пейо Пеев е авторът, който чрез своя „андрешков свят“ се 
опитва да ни запознае с фалшивите образи, сложните социално-
етически явления и драматизма на днешния ден. Той вербално 
завладява както „разбунените квартали с мирис на чар“, така и 
свързаните с тях практически опит и културно – исторически 
традиции - и всичко това, символно изразено чрез магията на 
бащиното огнище, огъня на майчините очи и Мадоната, в която 
всеки от нас открива частица от себе си – тайно, с благоговение, с 
посвещение. На поета-революционер Христо Ботев посвещава 
своето стихотворение „Воеводата“ поетът Петко Павлов. В него 
образът на Ботев надхвърля рамките на националното 
определение за герой. Той отдавна е надскочил моралните и 
естетически идеали на своето време и се е превърнал в метафора 
на революционното преобразяване на света, но и в пример, мяра, 
еталон и изразител на мъжкото, смелото, революционното и 
извечно ценно мерило – борбата за свобода и независимост. 
Радка Гочева прави своята житейска „Равносметка“ по един 
оптимистичен, вълнуващ и еуфоричен начин – като човек, 
обичащ живота и ценящ малките делнични победи. Тя смело 
прониква в тежките житейски истини и чрез използването на 
различни поведенчески кодове споделя с читателя своята 
творческа позиция за греховността – не тази, която ще остави 
бездомника без къшей хляб, а тази, която ще покаже на всички 
хора, че добротата ще спаси света.  

„Песента на живота“ на Румяна Иванова е четиво за смелите 
и силните личности, за хората, които напук на трудностите и 
житейските закачки, намират онзи свеж лиричен поглед, който 
ще ги усмихне, ще им вдъхне надежда и ще ги накара да 
продължат да изкачват още и още житейски върхове. Таня 
Банкова „излива“ своя поетичен поток в няколко кратки, но 
наситени емоционално стихове. Дали „полети“ от новолунието, 
дали влюбени в лятото и френското грозде или разчитащи 
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важните съдбовни знаци, ние оставаме потопени в магията на 
нейното „липово опиянение“ и крехката светлина на малките 
нежни светулки. Царинка Божилова ни допуска до своя интимен 
свят, в който приятелството, любовта, житейските уроци и 
любовта към сина имат своя запазена територия. Тя топли като 
„кристал от сняг“, „обрича с бяла магия“ и „рисува с устни без 
слова“ – лирично, поетично, емоционално оцветено и словесно 
обогатено – така, както художник дава живот на своето платно и 
композитор написва най-нежната, най-вълнуващата и най-
докосващата мелодия. 

Единственият представител на ЛК „Морски таралежи“ в 
книгата е известният бургаски писател (сатирик, есеист, поет и 
Председател на Конфедерацията на българските писатели) 
Станислав Марашки. Неговият разказ „Велосипедът“ завладява 
читателя още с появата на литературния герой Владко. „Жив“, 
експресивен, по детски находчив, малкия герой живее с една 
мечта – да има велосипед. С помощта на своя вуйчо, с хитрина и 
прозорливост, той, малкия кукер, успява да сбъдне своята детска 
мечта. През цялото повествование езикът на Марашки умело 
води нашия читателски интерес във вярната посока, преплита се в 
символиката на българските ритуали, търси своята образност и 
съдържателност на детайла. И постига целта си – без излишни 
литературни тежести, без тежки фразеологизми и сложни 
сюжетни линии. Майсторски, фино и деликатно. 

Литературен клуб гр.Варна е представен чрез творчеството 
на поетесата Цветанка Костова. И в двете си стихотворения „На 
Апостола“ и „Девети май“ авторката изразява своята житейска и 
творческа позиция. Докато в първото стихотворение тя 
едновременно милее за Апостола, гневи се на днешното „спящо 
поколение“ и зове за битка – за тази, истинската битка, битката за 
„чиста и свята република“, то в следващото си произведение като 
че ли вътрешно заклеймява днешния ден, раздираната от кавги 
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Европа, политическите интриги и пораженческия ни дух. 
Позиция, която може би едни читатели биха оспорили, други 
затвърдили, а трети неглижирали. Тук предпочитам да оставя 
всеки читател сам да направи своя чисто човешки, житейски и 
исторически прочит. 

ЛК „Димчо Дебелянов“, гара Елин Пелин, присъства на 
страниците на книгата благодарение творчеството на четирима 
свои автори. Всеки от тях притежава различно чувство за 
словесен ритъм, дълбочина на изказа и наситеност на 
композиционното съдържание. В разказа „Роден край“ писателят 
Георги Стойков ни разкрива омагьосващата красота на онова 
неземно южно местенце, „където Струма нежно гали водите на 
река Пиринска Бистрица и снагата ѝ наедрява от нея“. С 
помощта на много метафори, асоциативни преноси и различни 
сюжетни позовавания, експлицитното авторово слово постига не 
само своеобразен синкоп на чувствата, активно участва в 
пространствените мистични красоти на Пирина, но и умело 
конструира онзи имагинерен природен образ, до който „думите 
достигат, лесно но и лесно потъват някъде там, в силните очи 
на сокола, в паметта на водата, в добрината на местните хора 
и ценността на човешките добродетели“. „Шегата настрана“ – 
казва Магдалена Велкова и смело ни повежда в посоката на своя 
хумористичен поглед към нещата от живота – нечестните данъци, 
недостойните учителски заплати, проблема с емиграцията. Зад 
тази на пръв поглед закачливост подозирам, че прозира 
дълбоката покруса на авторката от случващото се около нас, но 
нали именно в това е силата на писаното слово – да изкарва на 
повърхността най-тежките ни проблеми, да ги осмива, да се бори 
с тях и да не оставя душата ни да „заспи‘ от примиренчество, 
апатия и бездушие. Свеж хумор лъха и от стихотворението ѝ 
„Мили дами“, в което с намигване и закачливо слово авторката 
леко укорява прехласването пред чуждите мъже и призовава 
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дамите да не забравят, че никой друг не търпи техните капризи, 
освен всеотдайния съпруг. Женска логика, поднесена с хумор, 
артистичност и чувствително поетично светоусещане.  

Художникът Пламен Петров ни изненадва с различната си и 
доста нестандартна проява на творческото си и артистично 
отношение към очакването – онова очакване, възпламенено от 
усещането за резонно влюбване, нереална тишина, безлунност и 
греховност. Веднъж докоснат от сенките на нежността, авторът 
копнее за магията на желаните очи, за жадуваните горещи устни, 
за споделеното щастие. Мечтае за нежността, в която открива 
както своя ад, така и рая за душата си. Райчо Котев „излива“ 
своето посвещение като „амфора с горчиво вино“, „като сладка 
медовина“, като „глътчица отрова, с която той ще се роди 
отново“. Като пародия на днешния ден звучи и неговото 
стихотворение „Към жена ми“ – фино изречено откровение за 
„изкривените огледала“ на делника, за тегобите на 
неосъществения учен човек, за злополучието на уж щастливите 
хора – хора със съдба, изнесена на битпазар, ритана, подмятана и 
злочеста. И ако непримиримостта може да говори в стих, то най-
подходящ е последния стих, в който „парят“ думите: „И само ТИ 
не мина покрай мен, за да ме видиш готин и наперен … Какъв 
красив, какъв прекрасен ден сред тоя свят фалшив и 
лицемерен!!!“ 

Художествено-творческият клуб (ХТК) „Ковачница“, с. 
Игнатица, впечатлява с произведенията на своите шестима 
автори – Дарина Цветкова, Иван Цветков, Надежда Нинова, 
Петър Вутов, Рада Петрова и Тоня Борисова. Закърмена с 
красотата на българската природа, поезията на Дарина Цветкова 
се оказва тясна да побере целия спектър от живописни 
пасторални сюжети. Тя вижда невидимото, „галопира под 
разцъфтели небесни простори“, „препуска под светещите лъчи на 
конските гриви“. Ту като пълноводна река, ту като влюбена в 
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нощта вълшебница – неуморима да търси и намира красотата, да 
бяга от забравата и да се оставя в плен на любовта. Иван Цветков 
е авторът, който чрез своето хумористично намигане ни връща 
към онази алюзия, която блазни човешкото око, но дваш по го 
блазни, когато се наслаждава на нещо чуждо и недосегаемо. 
Цветков ни прави свидетели на един ‚интересен еротичен филм“, 
в който успява да вплете народопсихология, поведенческа 
абсурдност, псевдоморал и едно лъжовно, ефимерно, но затова 
пък много желано и търсено любопитство към това, което винаги 
е най-красиво само в градината на съседа. Като малко дете, 
дошло на своето свято покръстване, ни докосват словата на 
Надежда Нинова. Уж пътуваща назад във времето, авторката 
копнее за любов, жадува да чуе „Музиката на сърцето“ и танцува 
„кристалния танц“ на своето усмихнато, влюбено и неустоимо 
утре.  

Петър Вутов присъства в сборника „Под лъчите на 
слънцето“ с разказа „Убиецът глиган“. С него той ни прави 
свидетели на един ловен сюжет, който не се явява отражение на 
авторовото виждане за лова – като непосредствено общуване с 
природата, а на нещо доста по-различно. Едни биха го нарекли 
предизвикателство, други – приключение, трети – глупост, 
четвърти – просто лов или любимо хоби. Защо ловците бързат да 
се снимат с убиеца-глиган и каква е поуката от случилото се? 
Отговорете си сами. А аз оставям отворен въпроса дали разказа е 
само ловен сюжет или е повествувание за ловната страст на 
човека, при която се убива за забавление.  

Една от малкото дами, която отбелязва своето творческо 
присъствие с разказ е Рада Петрова. В „Сакото на баба Мия“ 
авторката споделя с читателя кратка, но вълнуваща човешка 
история – историята на едно семейство, което с помощта на 
много мъдрост, вяра, надежда, сплотеност и отдаденост 
преодолява жестокостта на времето, коварството на наложените 
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„ценности и правила“, неглижира селските злословия и 
подмятания и успява да устои на житейските бури – с корени, 
дълбоко вплетени в земните недра и корона, способна да устои на 
всякакви бури и виелици. Разказът може да бъде разгледан и като 
своеобразен литературен архив на живота на няколко поколения, 
които преминават не само географските, но и историческите, 
културните и социалните граници на своето време и намират 
верния път и вярната посока на човешките стремления.  

Колоритната Тоня Борисова грабва читателския интерес все 
със стихове, оплетени от здравите възли на родолюбието, 
българщината и преклонението пред Родината. С „дъх на 
самодивско биле и пелин“, с „пазва, окичена от пъстри народни 
шевици“, с „магията на лунните хармани“ и мелодичността на 
българските песни, Тоня Борисова като че ли ни заразява с още и 
още родолюбие, приканва ни да вникнем в дълбините на родната 
красота и да възвеличим онези неземни богатства, с които ни е 
дарила родната земя. Тя ни кани да извървим заедно 
многобройните родни пътечки, да споделим чистата си вяра и да 
се поклоним до земи на най-ценното – Изворите, Хляба и Децата. 
Само така, пречистени, вярващи и истински ще можем да 
защитим своята Памет, Род и Свобода! 

Художествено-творческият клуб (ХТК) „Искри“, с. Искрец, 
ни радва с произведенията на няколко свои творци, хората, които 
оцветяват литературния и творчески свят на селото и раждат 
блага, които хранят не стомаха, а душата и сърцето на всеки 
любител на словото. Боян Балкански е авторът, с когото 
пътешестваме дълго и авантюристично – днес в необятността на 
Мозамбикската савана, утре – в далечна и слънчева Африка, а 
после обратно към дома – към красотата и магията на родната 
България. Като смел пътешественик Балкански ни разкрива 
картина след картина, разказва ни различни сюжети, омагьосва 
ни с африкански мотиви, пустинни пейзажи и шангански 
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пищности. И макар спомените да са носталгични, те и днес мамят 
със своята мистичност, фееричност, богатство от палитри и 
уникални преживявания. С „Ухание на море“ пък ни мами поетът 
Вихрен Бънков. Събуден от лятното утро на своите морски 
мечти, авторът полита на крилата на самотните чайки – в търсене 
на онази непозната усмивка, която притежава силата да се бори за 
изгарящите тръпки, за изгубените и намерени любови, да открива 
неоткритото и да придава онази словесна завършеност, която 
сама по себе си обогатява поетичното послание и му придава нов 
романтичен чар и артистична завършеност. „Силни“ са и 
епиграмите на твореца – всяка от тях различна в същината си, но 
провокативна и емоционално натрапчива в изказа си, 
едновременно красива в „стилистичната си дреха“ и достатъчно 
мъдра, за да постигне търсения словесен ефект.  

Интересен прочит на мъжката солидарност прави писателят 
Кирил Дончев. С изтънчения финес на хумориста той представя 
своите герои чрез колоритната персоналност на мъжкаря. Тук 
ролите пресичат сюжетната линия, смело загърбвайки личността 
на чаровната Венера. Недоверчива и мнителна, литературната 
героиня на Дончев се чувства безсилна да укроти любовните 
мераци на своя желан съпруг. Автентичността на творческото 
послание в случая само затвърждава т.нар. „мит за мъжката 
солидарност“ и успява да изведе на преден план колкото 
забавната част на повествованието, толкова и една от основните 
характеристики на споделеното мъжко приятелство. Името на 
Лъчезар Лазаров е доказателство за това, че Бог може да бъде 
навсякъде – и в църквата, и в молитвите, и в делничните ни 
преживявания, и в поезията. Стиховете на Лазаров не са Божие 
слово, но докосват като него. Те разкриват богата палитра от 
символни значения, словесни сантименти, душевно очарование и 
лирична творческа мисъл. Цялата тази литературна магия 
откриваме както в стихотворението му „Печално“, така и в 
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останалите стихове: „Миг от вечерта“, „Зима“ и „Нашата среща“. 
Пенка Атанасова е поетеса, която иска да бъде обичана такава, 
каквато е – никаква, побеляла, остаряла и вдетинена, но … 
„влюбена в живота и неговата неизчерпаема мистика“. Голяма е 
болката в стихотворението „На майка ми“, в което Атанасова, 
обзета от чувство на дълбока вина, търси нейното майчино 
опрощение. Словото ѝ звучи болезнено, до болка откровено и 
истинско – може би с надежда да изпрати своето човешко 
послание към всички онези, които си спомнят за най-любимите 
си хора едва тогава, когато те вече са напуснали нашия свят. 
„Влюбеното хоро“ на Снежана Костадинова ни завладява с 
неподправения си език, с приказния сюжет на една младежка 
любов, с първите трепети и първото влюбване. Съдбата, обаче, си 
има свое мнение по въпроса. Понякога те гали и напътства, а 
понякога ти зашлевява такъв звучен шамар, че всекидневните 
житейски уроци започват да ти се струват елементарни, наивни и 
лишени от всякаква логика. Чрез любовта на Христина и Дъбака, 
Снежана Костадинова ни дава урок по родолюбие, запалва 
искрата на носталгията и връща литературния герой там, където е 
неговия корен. Уви. Вече е късно. Останал е само споменът за 
палавата и танцувална Христина, за изгубената обич и 
погубените надежди. Май един живот не стига!  

Литературен клуб Кърджали събира поетичните пориви и 
писателските търсения на редица талантливи българи. Част от тях 
присъстват на страниците и на книгата „Под лъчите на слънцето“. 
В „Слънчевото момиче“ на Маргарита Павлова ние срещаме 
магията на природата в нейната пълна обагреност – с аромата на 
цъфналите череши и праскови, с влагата на изпръхналата земя, с 
вкусния нектар на плодовете и лекото и ефирно трептене на 
вятъра.И там някъде, сред тази невъобразима красота е 
слънчевото момиче, което със силата на своята младост успява да 
укроти есента, да пребори зимата и да дочака живителната пролет 
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– пролетта, която създава нов живот, вдъхва нови надежди и кара 
сърцето да трепти от щастие, вълнение и желание за живот. 
„Утрото на осмия ден“ е откъс от роман на писателката Моника 
Атанасова. Въпреки съкратената сюжетна линия или точно 
поради това, авторката ни загатва за една вълнуваща история, 
чийто повествователен знак може да събуди не само 
любопитството ни, но и да провокира читателските ни търсения. 
С помощта на живописния, експресивен и стилистично обагрен 
език, тя споделя с нас развръзката на едно от най-истинските 
приятелства – приятелството между човека и кучето. Всяка нейна 
словесна окраска като че ли ни повлича в историята, ведно с 
нейните герои. И така сюжетът оживява още повече – подсилен 
от „влажното безмълвие на камъка“, „хладните пръсти на тихия 
вечерен бриз“, „гальовната бездна на океана“ и два самотни 
силуета – на стопанина и неговото вярно куче. И макар разказът 
да завършва трагично, у нас остава желанието да изживеем 
докрай историята на тези двама герои.  

Христо Красин е човек, който познават всички любители на 
словото. Тук той се представя чрез разказа си „Цигането“ – често 
срещан сюжет от едно скучно и не само провинциално 
ежедневие. В срещата на лиричния герой с чаровното и мургаво 
„цигане“ авторът вплита няколко важни теми – темата за 
недоимъка и бездушието, за човещината и морала, за 
необходимостта от кражбата или нейното отричане. Тук 
авторовото послание като че ли търси не само широки обобщения 
за човешката същност, но и задава вечните въпроси на 
човечеството – за потребностите на времето, за нашата 
отговорност, за осмислените чувства и силата на тяхната 
човешка, морална и етична значимост. 

Литературен клуб гр. Разград е представен чрез 
произведенията на Павлина Стаменова – поетесата, която вижда в 
живота поезия – вълнуваща, благословена, ту „скрита зад 
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спуснати завеси“, ту „превръщаща сълзите в цветя“. Тя дава най-
красивия и поетичен дуален отговор на своите душевни питания с 
думите: „Ех, на кого ли завеща имане? Догарям в тебе – още ме 
боли. Дано искрица и след мен остане! Животът е поезия … 
Дали?“. 

Георги Венев от ЛК „Полет“, гр. Своге, отново повдига 
теми, вечни като живота. Развълнуван от темата за 
приятелството, авторът ни повежда в неговата паралелна 
реалност – светът на властта, светът, в който приоритет има само 
личния интерес. Той не само порицава хищничеството на 
властолюбителя, но и споделя своя житейски урок – една смела 
авторова позиция, която говори за искреност, чистота и 
автентичност на поетичното послание. Внимание заслужават и 
останалите стихотворения на Венев: „Шегата“, „От истинска 
обич“ и „Гората“. Иво Иванов е авторът, който смело ни повежда 
по своята улица – улицата, която вълнува душата му, която го 
връща към свидните детски спомени и усмихва днешния му ден. 
В своето „Откровение“ той все се опитва да „изплюе бариерните 
си месеци“ и „бълнувайки за бъдещето си“ да поеме по оная 
дълга житейска пътека, която ще просветли погледа му и ще 
разгори огъня в душата му, но ще го запази същия – истински, 
неподправен, самия ТОЙ. Тази наглед непретенциозна поезия 
слага своя отпечатък и в останалите му стихове: „Откровение“, 
„Стената“, „Картината на гладните деца“ и „Чудовището на 
Франкенщайн“(по Мери Шели).  

Невинна е любовта в творчеството на Нина Кръстева. 
Невинна, но не съвсем. По детски чиста, непредвидима и 
уязвима: „…нежна и крехка като дете!“. Любовта към децата 
авторката споделя и в красотата на стихотворението „Свят от 
деца“. Може би защото е посветено на нейните внуци?! В 
неистовата жажда на децата за обич, топлота и усмивки Нина 
Кръстева открива бича на днешния ден – единствения господар – 
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парите. Като човек с богат житейски опит и концентрирана 
житейска мъдрост, тя более за изгубеното щастливо детство, в 
което най-голямото богатство беше дарената – свидна, 
неподправена, ценна и споделена родителска обич. Петрана 
Гергова е автор, който вълнува със своя лиричен език и нежна 
душевност. Всеки изказ, всяко поетично ноктюрно, всяка 
дълбочина на автентичното творческо произведение на авторката 
ни възнаграждава с оная духовна зрелост на изживяванията и с 
онова чувство на творческа отговорност, които се излъчват и от 
трите ѝ творби. Цъфналите люляци на Петрунка Георгиева 
изпращат към читателя свеж пролетен аромат, напомнят за мига, 
в който бликналите потоци и „лудите мисли ожаднели тичат с 
дъжда“ – „чувствата стават необуздани, ограбили лудостта на 
ветровете и обходили лятната дъга на желанието“ – потопени в 
„деня, роден с камбаните“ и окъпани от „лилавата суета на 
мъглата!“. 

Людмила Петрова примамва сетивата ни с красотата на един 
от най-вълнуващите сезони – есента. Тя я описва като преродена, 
топла, засияла. Стихът ѝ „изсипва багри от позлата“, което прави 
произведението по-живописно, по-цветно и по-лирично. Не я 
плаши дори и дъжда. В неговата „водна пелена“ Людмила 
Петрова открива онзи небесен пристан, в който значение има 
само денонощното ѝ пребиваване в „облачните замъци“. 
„Погледнат отвисоко дъждът е само прах от среднощна 
облачна постеля“ – казва Петрова, с което засилва поетическото 
внушение и разкрива красотата на дъжда като нещо феерично, 
призрачно и желано. 

Литературен клуб „Реката и приятели“, гр. Силистра, ни 
изненадва с афоризмите на Велико Огнев. Смели и провокативни, 
обагрени както с трагични, така и с хумористични нотки, 
неговите житейски концепции говорят не само за богата 
душевност и сензитивност, но и за един дълбок и силно 
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чувствителен вътрешен свят, в който доброто и злото, мъката и 
надеждата, прямотата и лицемерието са вечни и непримирими 
врагове. Видно е едно: авторът притежава сили не само да им се 
противопостави, но и да ги подчини и да предизвика у читателя 
размисъл. Той ни впечатлява със своя „остър“ език, „тънък“ усет 
и сензитивност към „болните“ теми на деня, известна доза 
хапливост и като че ли вътрешна потребност за отразяване на 
теми като темата за „фалиралата“ ни държава, за религията, 
мъдростта, човешката глупост и пр. Авторът прави кратка, но 
точна и ясна дисекция на всичко, което ни заобикаля – 
психологически подплатено, житейски оправдано, болезнено и 
отговорно. И с болка, която в противовес с апатията, надига глас, 
търси решения и призовава към действие. 

 „Къде си ти Българийо?“ – пита Дафинка Станева и 
отговаря: „Слепецът Колчо води ме в Балкана, горя с 
Хаджидимитровата рана. Но вместо кърваво писмо, изпращам 
есемеси: „Къде си ти, Българийо, къде си?“. Поетичната нагласа 
на Станева и житейските ѝ впечатления прозират както в 
отношението ѝ към българските мъже, които тя нарича „свидни 
гурбетчии, с несвикнала на битки мъжка длан“, така и в 
отношението ѝ към жената – „променлива като вятър, тайфун 
от страсти, бриз от ласки“, „греховна, любеща и чиста, 
изменчива и всеотдайна“. Със своя патетичен език и лирична 
образност авторката не само пише, а рисува образи, които 
вълнуват и карат читателя да съпреживява всеки стих и всяка 
писана мелодия.  

„С дъх на грозде“ ни пленява и творчеството на Диана 
Явашева – на онази омайна любов, която с дъх на зряло грозде 
опива, подлудява и усмихва. В малкия си стих Явашева „излива“ 
и любовта си към старата липа, златната есен и тяхната 
хармонична заедност, в която авторката открива неподправената 
и вълшебна хармония на природата. Приказка, сътворена с малко 
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думи, но с много любов, поетичен размисъл и флорална 
декоративност. Свят, наситен с аромати и представи – красив, 
опияняващ, изкусителен, поетично и творчески овладян.  

Различна и коренно противоположна е тематиката, която 
вълнува поета Иван Явашев. В „Мечтата на пенсионера“ и 
„Разкошът на пенсионера“ авторът представя една „поетическа 
фотография“, която „пари“, раздвижва сетивата и събужда целия 
регистър на нашата емоционална сфера. Това е хумор, който не 
акцентира върху първичността на човешките чувства, а прониква 
дълбоко и събужда размисъл. Това са стихове, които имат 
различна чувствителност, различна пълнота и различна 
асоциативна стойност. Четиво за „дълбоки хора“ с „дълбоки 
души“.  

Разказът „Чешмата“ на Иван Колев допълва художествената 
цялост на книгата със своята смисленост, духовност и житейска 
истинност. Както казва авторът: „То да правиш чешма е свята 
работа!“. Дваж по-свята е, защото, според думите на 
литературния герой на Колев: „… само сиромашкия залък 
доставя благина … Богатият, ако я построи, по всяка 
вероятност с немъчени пари и с техника, ще му бъде лесно, а 
лесно постигнатата цел не доставя радост“. Разказ с идея, с 
послание и с мисъл. Нали всеки трябва да остави нещо след себе 
си – само така животът има смисъл, а поколението след нас ще 
получи ценен и мъдър урок. Защото: „Животът не е сън, но 
свърши ли, на сън прилича. Живей така, че след твоята смърт 
духът ти със живите да тича“ – пише И. Колев.  

Вдъхновен от мисълта на Айнщайн, който казва: „Бих искал 
да знам мислите на Господ-Бог, останалото са подробности“, в 
стихотворението си „О, Боже!“, поетът Косьо Косев възкликва с 
думите: „О, Боже, защо наказал си човека вече цели двайсет 
века?“. Той не говори библейски, но търси духовното и 
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моралното – без протоколна възхвала или Божия строгост, без 
излишни емоции и дълбоко проникновение. Простичко, дори 
малко наивно, донякъде смирено, но питащо, чакащо отговори и 
пропито от мъдри житейски истини. Житейска мъдрост прозира и 
от стихотворението му „Бащина заръка – синовна поука“, в което 
поетът предава на своя син съветите, с които е закърмен от 
собствения си баща. Мъдростта няма цена, а поуките, които всяко 
„патило“ завещава на своя син, са онези безценни уроци, с които 
животът би бил по-успешен, по-спокоен и по-стойностен. А в 
края остава бащината заръка: „Един живот на нас е тук 
отреден! За втори – безгрешен, не зная роден. Троскот само 
ражда незасятата нива! Патилото слушай, за съвети го бива!“. 

Лудостта в поезията на Мариана Стоянова звучи като карма, 
като смиреност и погубена вяра. Тя е потопена в един чужд свят, 
който живее свой собствен живот, има своя егоистична 
завършеност и прелива от крайност в крайност – ту нежен, ту 
жесток. А когато „общия път често е едноок“, любовната лудост 
придобива нова сила – потопена в света на загърбените лични 
мечти и изгубените надежди. Може би тук няма място за вина?! 
Защото съществуват те – две обични същества, които „влюбени в 
песента на морето“ ще търсят своя верен пристан. Това не са 
„здрачните размисли на разпиляното време“. Това не е „мъглата с 
блуждаещите сенки“. Това е Божията „Осанна“ – безценния храм, 
жертвения олтар и бялата магия на любимия град Силистра. 

Четирима са авторите, които творят в рамките на клуб 
„Пегас“ – гр. София и които са представени на страниците на 
книгата. Един от тях е поета Владо Любенов. Неговото 
вдъхновено творческо перо рисува изразително, образно и живо. 
Защото образът си заслужава! Най-вдъхновяващия, най-желания, 
най-вълнуващия и мечтан образ – този на жената. На тази, която 
дори когато си мие нозете, привлича мъжкото внимание, 
провокира мъжкото въображение и създава приказни мисловни 
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сюжети – романтични, завоалирани от съблазни, силни страсти и 
желани любови. А той, мъжът, остава вечно в техен плен и в 
сянката на тяхната магнетичност. За обичта на любимата жена 
мечтае и Владимир Илиев. Вълшебно е чувството, когато „нейния 
лик се събужда от зората“, а „очите ѝ са изпълнени с лъчи, 
претворени в безбрежни лазури“. Макар и със сантиментална и 
фина душевност, авторът не проектира своето творчество в 
полето на великите поети. По-скоро той живее с вярна преценка 
за човека, редящ слова – защото не е задължително да бъдеш поет 
или писател. Важното е да бъдеш с „отворени сетива“, с 
безпогрешна сензитивност и крехка чувствителност. Такъв е 
„Човекът на Новия век! Аз съм просто онзи, който търси в думи 
за мъката малка утеха“ – завършва Илиев.  

За кошмарът, като житейска мъка и съпреживяна 
тревожност, търси в словото утеха и поетът Орлин Миланов. Ето 
защо едно от неговите стихотворения носи заглавието „Кошмар“. 
Саркастично, силно иронично, дори болезнено, но с чувство на 
огорчение от жестокия делник той пише: „…От работа – вкъщи, 
от къщи – на бач. В живота намръщен е винаги здрач.“ Гневен 
на орисията, в която се намира нашето общество, социално и 
човешки ангажиран, Миланов не тъне в блажена повседневност, а 
более за задрямалите ни страсти, за изгубените надежди и сивото 
примиренчество.  

Антологията „Под лъчите на слънцето“ завършва с 
прекрасните стихове на Райчо Русев – Райсън. С ярко и красиво 
поетично намигване поетът предизвиква нашите размисли. „Ще 
оттекат времена и народи, но не ще се забравят никога, един, 
по вода дето ходел, и един, дето ходел по стихове.“. Колко силна 
емоционална чувствителност лъха от този стих?! И колко 
дълбоко житейско противоречие?! Но написано с усет, с чувство, 
с реална равноценност и творческа зрялост. С чувство на 
благодарност към читателя звучи и едно от последните 
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стихотворения в книгата, неслучайно носещо заглавието 
„Благодарност“. Благодарността, която е вътрешна 
необходимост! Благодарността, която Бог ни е завещал! 
Благодарността, че ни има! Като доказателство на моите думи 
звучат последните стихове на Русев, с които възнамерявам да 
завърша своята рецензия: „Две думички на тоя свят, във който 
съм на гости. Едната е: благодаря! А другата е: още! Две думи с 
клечка на брега, на пясъка изписвам. Изми ги първата вълна. А 
бях написал: жив съм.“ 

За поетите и писателите, сътворили националната 
литературна антология „Под лъчите на слънцето“ може да бъде 
казано и написано още много. Всеки от тях ни впечатлява не само 
с вариантността на темите и сюжетите, с неистовия си копнеж по 
пресътворяване на формите и смисъла, но и със способността да 
донапише себе си, да узрее, да се трансформира и да придобие 
все по-завършени и смислени превъплъщения. В действителност 
авторите са тези, които правят всяка среща с вече изговорените и 
изписани случки, събития и образи неизбежна, желана и 
любопитна – търсеща нов смисъл и ново съдържание. А именно 
новото тук е почти незабележимо, ненатрапващо се – в колажа от 
различни литературни герои, в заплитането на техните истории, в 
другия контекст, във вмъкването на слово и образ и в 
измъкването от тях, в прерисуването и преназоваването на света 
– красив, мъдър, провокативен и осмислен от онази човешка 
еволюция, която ражда светове, създава вселени и отключва 
човешкото въображение. Прочитайки книгата „Под лъчите на 
слънцето“ оставаме окъпани от тяхната светлина, вдъхновени от 
приказността на творческите послания, предизвикани към 
отваряне на онези особени състояния на съзнанието, които 
отключват въображението и правят възможни множествените 
перспективи на читателския поглед. Всичко това прави книгата 
ценна – не заради някакви изключителни литературни и 
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творчески претенции, а заради своя автентичен език, заради 
дълбоката си и смислена душевност, заради осъзнаването на 
простичкия факт, че темите и героите, описани в нея, са 
истинските и нормалните, добрите и лошите, естествените и 
неестествените неща от живота – в неговата цялостност, в 
пълнотата от надеждни ориентири и изгубени реалности, в 
приемането на житейската ироничност и възпитаването на една 
желана и възможна съпротива, която ще ни направи устойчиви, 
сензитивни, човечни, истински и най-важното – по-отговорни и 
по-добри. Именно в това е и нейното най-голямо достойнство! 

На добър час на „Под лъчите на слънцето“! 

д-р Емилия Николова 


