
ИЗРАЕЛСКИ	ДНЕВНИК	

				

																																											Предговор								

						

	"	Шалом,	Израел"											

"От	себе	си	няма	да	избягаш"	...	От	себе	си	...	И	какво,	ако	се	случи	така,	
че	България		и	друга	страна	като	Израел		например	,	намираща	се	на	
земното	полукълбо	,и	двете	явявайки	ми	се	в	случая	като		моята	родина?	
!	Странно	звучи	абсурдно,	дори	обидно	отчасти,	но	това	се		случи	с	мен.	А	
къде	съм		аз,	ако	съм	тук,	но	душата	ми	е	там?!?	

От	автора	

	Да	си	водя	дневник,	никога	не	е	било	за	мен	фикс	-идея!							

Но	винаги	си	записвах	в	подобен	вид	формат		,вълнуващи	преживявания	,творби	и	спомени	
за	живота	в	Израел..		

Идеята	за	този	мини-дневник	,ми	дойде	преди	около	осем	години	в	
Израел	,държавата	в	която	имигрирах	със	семейството	си	през		април	2000	
година.		До	тази	година,	понасяйки	доста	лишения	и	не	до	там	лесен	начин	
на	живот	в	България,	семейството	ми	бе	на	ръба	на	нервен	срив.	В	края	на	
1999г,	като	манна	небесна	ни	се	откри	шанс	да	напуснем	родината	и	да	се	
приместим	да	живеем	напълно	нормално		и	с	законни	права,	като	
равноправни	жители	и	граждани		на	държава	от	Близкия	Изток	,в	случая	
Израел.	Потомка	съм		на	руски	евреи	по	майчина	линия	,на	деди,	някои	от	
които	преживели	Холокоста	.	Баба	ми	,	бе	споменала	веднъж	,при	едно	от	
редките	си	у	нас	гостувания		,че	през		40-те	години	на	миналия	век	,	в	нея	и	
в	дядо	ми,	както	и	у	много	други	техни	връстници –руско-	еврейски	
младежи	,	се	появяват	идеалистични	мечти,	свързани	със		земята	на	
Израел	и	живеещите	там	хора	от	два	народа,			араби	и	евреи,	трудещи	се		
заедно,	за	общото	благо	и	прогреса	за	общо	бъдеще	на	тази	земя	и	страна	
,наричана	тогава		Палестина,	а	под	думата	Израел	стои	понятие	за	народ,	
не	за	държава	..Странното	в	случая	е,	че	до	този	момент	и	през	всичките	
тези	години		,майка	ми	не	спомена		нищо	за	еврейските	си		корени.	За		



държавата	Израел	дори	не	бях	чувала,	освен	в	редки	случаи	по	
телевизионните	новини	или	предавания.	Желанието	за	това	внезапно	
пътуване,	се	роди	при		последното	гостуване	на	баба	ми	при	нас	,лятото	на	
1999г.		(трябва	да	отбележа	че	тя	пребиваваше	със	племенницата	си	в	
Израел	вече	няколко	години	)През	април	на	2000	година	,всички	
документи	които	бяха	необходими	за	заминаването	ни,	включително	и	
самолетни	билети,	бяха	на	лице	и	ние	заминахме	за	Израел	.Непозната	и	
загадъчна	ми	се	стори	тогава	страната	,аз	в	разцвета	на	младостта,		
момиче-жена	,само	на	22	г,	излизаща	от	един	познат,	роден	и	физически	
комфортен	мир	,		и	навлизайки	в	един		нов	и	непознат		свят,	отчуждавайки	
ме	от	всичко	скъпо	и	мило.		През	годините	на	моето	пребиваване	в	
Израел,	открих	и	научих	много	от	историята		и	създаването	на	еврейската	
държава	и	нестихващата		война	между	евреи	и	араби.	Понасяйки	
съвместното	съжителство	на	хора	с	различна	култура	и	манталитет	от	
българския	и	на	политици-марионетки		чиито	цели	са	съвсем	различни	от	
нуждите	и	желанията	на	хората,	и	за	човещина	не	може	и	да	става	дума,	аз	
дълбоко	тъгувах	за	мястото,	което	мислех	че	не	ще	видя	и	усетя	никога	
,България.	Времето	минаваше	,а	в	живота	ми	липсваха	тези	неща,		за	които	
толкова	хора	жадуват,	сигурност,	мир	и	радост,въпреки	условията	на	
живот.	Желанието	за	връщане	растеше,	със	всеки	изминал	ден	,месец,	
година..Важно	е	човек	да	живее	в	родната	си	страна	,	винаги	исках	да	чуя	
познатия	от	детството	диалект	на	български		език.	Принудително	
напусналите	страната	емигранти	като	мен,		често	ги	мъчи	носталгия	.	А	
през	това	време	,на	духовна	самота	,аз	се	впуснах	в	писане	и	размисъл.		

Върнах	се	окончателно	в	България	през	лятото	на	2013	,след		13	годишно	
отсъствие..за	да	заваря	една	тъжна,	бедна		и	заграбена	страна	,с	още	по	-
тъжни	и	отчаяни	хора.			

																																																																																																		

																																																																																																																																							20.04.2014	

	

											ГЛАДНИТЕ	ПТИЦИ	

																																																																									



Днес	вали	..	

в	ситни	капчици	

се	изливат	небесни	сълзи...	

Птицата	с	мокра	шапчица	

по	перваза	ми,		дебне..пълзи...	

		

Може	би	е	гладна	в	зимата,	

Позатоплила...	в	сивия	хлад...	

Гладни	все	пак	малко	имаме...	

знаем	как	на	глад	се	издържа	...	

		

Хвърлям	малко	трошици	

разнежена..	

Вкус	на	пролет...	

Малко	зърна		за	още		гладни	птички	

сила	да	имат	за	волния	полет...	

																																																																																																											21.03.2002	

																																																																																																												гр.Реховот.	Израел	

																								За	храбростта	им	

		

Не	плачете		върху		телата		на	паднали	бойци,		

Не	пейте	над	тях	надгробна	поезия.	

Не	осквернявайте	със	сълзи	пепелта	им	.	

Те		не	се	нуждаят		от	химни,	ни	от		сълзи	.	



Отдайте	им	чест	по	добре..	

Смело		вървете	през	труповете,	,	

знамената	техни	носете	.	

	Враговете	им	,	със	знамето	на	техните	идеи	

	да	се	бият		нека	те	до	края	-	

Няма	по-добра		почит,	на		празника	свят,	

Няма		чест,	по	достойна	за	един	боец.		

																																																																																																																																																6.05.2003	

																																																																																																																	Израел	

	

																	

																																																																				

	

	

																																	ЛЮБОВ	И	УСМИВКА	

	

Ще	ти	изтъка	от	изгрева	

Воал	от	кристална	ласка..	

Ще	ти	извезам	от	залеза	

Златно-алена	завивка….	

Ще	потанцувам	в	залива	

Без	грим,	фалш	и	маска	

и	срещите	ни	на	прелеза	

ще	са	Любов	и	Усмивка!	

																																																																																																																																														3.06.2003	



																																																																																																																Израел	

	

	

		

																																												Вечност	

	

(Този	разказ	е	написан	с	цел	,да	се	види	и	разбере	вечния	конфликт	между	два	народа	,през	
погледа	на	обикновения	палестинец	,роден	и	живеещ	на	своя	земя)	

Поведението	на	евреите	,към	палестинския	народ	,може	да	се	нарече		"	комплекс	на	
бившите	жертви."	Например,	най-добрите	надзиратели	са	бивши	жертви.		Ето	виждате	
ли...Евреите	са	научили	много	от	нацистите	в	концентрационните	лагери!.		И	в		отговор	
на	бунтовете	в	концентрационния		лагер	на	Газа	,Израел		с	чудовищната	си		военна	
машина		изпълнява	"	точната	си		образователна	операция	"	над	Газа		с	бомби	от	небето		
в	гъсто	населените	квартали.		"Нашите	либерали",	повтарят	като	мантра:	"Израел"	
има	право	на	самоотбрана!	Но	палестинците	нямат	право	да	се	защитават?	Не	е	ли		
държавния		тероризъм	на	Израел,	сто	пъти	по-лош	от	палестинския	???.		Направо	мога	
да		нарека	палестинците	-	ПАРТИЗАНИ	.	По	истинско	от	това	-Здраве	му	кажете!!!		

	

Той	гледаше	всичко	наоколо,	възрастен	арабин,	който	седеше	директно	
върху	един	камък,	под	открито	слънце	все	едно	не	забелязваше	неговите	
лъчи.		

	От	мястото	на	което	седеше	,	той	тихо	гледаше		суматохата		която	се	
разиграваше	зад	оградата	която	го		отделяше	от	земята	на	която	отдавна	
починалите	му			прадеди			са		отглеждали		градини	с	маслинови	дръвчета	.	

		Там,	зад		оградата		бетон		се	суетиха	строителни	предприемачи		,	заети	с	
изравняването	на	земята	с	булдозери,	за		издигането		на	модерен		
търговски	център	и	домове	за	онези,	които	считаха	че	тази	земя	е	тяхна..	

		Изглеждаше,че	никой	не	бе	в	състояние			да	наруши	неговото	
спокойствие	:	нито	мощните		булдозери,	нито	всемогъщите	
предприематели	изпълнители,		никой...	

		Всичко	тук	бе	негово	,	и	каменистата		земя		под	краката	му,	и	слънцето,	и	
света	наоколо.	



		Той	беше		абсолютно	спокоен,	защото	знаеше,	независимо	колко	са		
високи	оградите	,	и	колко	са	могъщи	тези		,		които		са	ги	построили		,	и		
които	считат	тази	земя		тяхна,	без	значение	колко	са		мощни	машините		,	
не	го	вълнуваха	и	войниците	които	охраняваха	всичко	наоколо...	той	беше	
сигурен	и	знаеше	че		рано	или	късно	всички	те	ще		изчезнат	от	тази	земя	.	

		Така	беше	и	с	всички	онези,	които	дойдоха	тук	преди	тях.	

		Те	също	така	строиха			градове	и	крепости		все	едно	за	винаги.	

		Но	с	течение	на	времето	,		само	купчина	камъни	и	останките	от	ръждяиви	
железа		оставаха		,	от	някогашните		"могъщи	завоеватели",	и		по	останките	
от		непревземаеми	крепости,	сега	свободно	се	разхождаха		туристи.	

		Те	идват	и	си	отиват,	тези	ужасни	завоеватели.	

		Но	хората	от	неговия	род	оставаха			смугли,	земеделски	производители-	с	
груби,	силни	ръце,	свикнали	на	всякакъв	труд.	

		Всички	покопават	малко		тук	като	мравки,	и	изчезват	завинаги,	заедно	с	
техните	булдозери.	

		А	той,	неговите	деца	и	внуци,	отново	ще	отглеждат		маслини	по	тези	
земи.	

		Защото	той	е	тук	и	винаги	ще	бъде.	

			Когато	дойде	време	за	молитва,	възрастния		арабин	постелва		малкото	
килимче	и	започва	да	се	моли.		Така	той	се	помоли	всеки	ден.	Преди	
изгрева	на	слънцето	и	на	обяд.	В	следобедните	часове	и	по	залез	слънце.		
През	нощта		и	след	това	отново,	преди	изгрева.	

			Той	е		напълно	спокоен,	защото	знае,	че	тази		бетонна	стена	която	го	
разделя	от	земята	му	е	преходна.		

																																																																																																																					

																																																																																																																																													26.05.2003	

																																																																																																															Израел	

	

	



																																									Чест	и	парламент?!	-	

																																												хумористични	размисли	

	

В	четенето	лошо	няма,	най-много	глава	да	те	заболи.	Но	главата	ми	е	
корава,	затова	чета	много,	дори	и	„алтернативни"	сайтове,	а	там	за	четене	
–	колкото	искаш.	Може	да	се	научат	доста	неща.	Ето	че	и	аз	научих	най-
накрая	нещо	–	за	какво	се	борят	някои	от	патриотичните	елементи	у	нас.	
Читателският	ми	поглед	бе	привлечен	от	забележителното	„Аз	съм	против	
мажоритарната	система.	Аз	съм	и	против	пропорционалната	система.	Аз	
съм	против	целия	парламент.	Аз	съм	против	някакви	псевдопатриоти	да	
трупат	пари	за	наша	сметка."	

Безспорно	„анархопатриотично"	звучене.	Но	лявата	риторика	продължава:	

„На	България	не	е	нужен	парламент.	Не	ни	трябват	депутатите.	Аз	не	ги	
искам."	

Работата	стана	сериозна.	Ето	че	патриотът	се	обяви	твърдо	против	
системата.	Вече	очаквах,	че	ще	викне	за	пряка	демокрация	и	ще	трябва	да	
го	приемем	за	почетен	анархист,	когато	прочетох	с	какво	щели	сме	да	
заменим	парламента:	

„Трябва	ни	политически	съвет.	Съставен	от	най-заможните	българи.	
Българи,	успели	в	живота	и	доказали,	че	могат	да	управляват	собствения	
си	бизнес.	Политически	съвет,	който	да	не	е	платен.	Да	се	събират	един	
път	на	два-три	месеца	и	да	решават	важните	дела	на	България."	

Грозно	разочарование.	Един	вид	олигарсите,	които	сега	ни	управляват,	да	
излязат	на	светло	и	да	ни	управляват	съвсем	официално.	Разбира	се,	те	
всички	са	честни	патриоти,	иначе	как	ще	да	са	успели	в	живота!?	Вярно,	
поне	240	депутати	ще	се	преквалифицират	в	нещо	по-полезно,	но	аз	не	бих	
си	дала	труда	да	пиша	ферман,	за	да	легализирам	настоящото	
мафиотизирано	управление.	Не	бих	разказвал	повече	и	за	какво	се	борели	
всъщност	господа	патриотите.	Само	ще	цитирам	за	един	истински	патриот:	
„Ако	се	бием	с	турците	само	за	цар,	то	ние	сме	глупаци	–	и	сега	си	имаме	
султан.	Нам	трябва	не	господар,	а	свобода	и	човешко	равенство.	



	

																																																																																																												6.06.2003	

																																																																																																																Израел	

	

	

																																														В	страната	на	съня	ми	

	

Веднъж	се	случи		

																									ново	място	да	открия,	

което	си	е	само	мое.	

																										Където	мога	да	разказвам	разказвам	и	говоря,	

вълшебно	и	прекрасно	кътче.	

																										Разхождам	се		

	,мисля	си	за	красотата,	

																								преоткриват	ми	се	разните	пейзажи,	

чувствам	се	като	на	небесата,	

стъпила	съм	там,	

																										и	всичко	е	толкова	прекрасно..,	

Розова	фея	ми	маха	с	ръка,	

затичах	се	,исках	да	я	хвана.	

																									дух	вълшебен	пред	мен	се	издига	,	

Но	тогава	се	чу	звън,	

очите	си	отворих,и	разбрах	че		било	е	само	сън!		

														



	Това	стихче	се	появи	в	ума	ми	още	от	сутринта.						Мисля	си..		А	може	би	това	не	е	
сън	?	Може	би	тук,		където		се	намирам	,не	е	реалността	?	

Не	казвам	че	трябва	да	гледаме	на	света	през	розови	очила		,но..		

																																																														розови	облаци	все	пак	има...																					

																																																																																																																																															15.07.2003	

																																																																																																																	Израел	

	

	

																																									МЕЧТИ	ОТ	ОТМИНАЛИ	ГОДИНИ	

	

Те	са	тук-	

тези	така	светли	

мечти	от	отминалите	години.	

	

Те	са	тук,	

но	вече	не	са	мечти-	

вече	са	спомени.	

	

Мечтите	от	отминалите	години	

са	приятен	спомен	за	по-	добри	времена;	

за	красотата	и	доброто	в	света.	

	

Мечтите	от	отминалите	години-	

като	отпуснато	платно	на	кораб-	

напразни	надежди	и	идеали	са	били.	



	

Те	са	тук-	

но	вече	не	са	същите,	

не	са	така	светли,	както	някога.	

	

Те	са	тук-	

но	вече	са	само	спомен	

излинял	и	ръзкъсан.	

	

Те	са	тук-	

тези	така	светли	

мечти	от	отминалите	години-	

как	да	станат	те	отново	

така	светли,	

така	блестящо	искрящи,	

каквито	бяха	в	отминалите	години?	

	

																																																																																																																																										12.09.2003	

																																																																																																														Израел	

	

																																																						Другари,	ледът	се	пречупи	

	

Другари-	ледът	се	пречупи,	

В	Рига	са	вълнуват	



Хората	вече	не	искат	

да	се	свиват	в	безвремието.	

	

Ясно	разликата	забелязаха,	

С	кризата		на	капитализма	

Социализмът	е		оклеветен,	

Като	черна	птица.	

	

С	първата	лястовица	

	ще	се	върнем		отново	

към	социализма	радостен.	

С	черно,	зло	мълчание.	

	

																																																																																																																																				19.09.2003	

																																																																																																						Израел	

	

																																																								Далечен	спомен	

	

Всеки	ден	,	всяка	сутрин,още	преди	изгрева	на	слънцето	,отивах	на	брега	
на	морето.		Небето	постепенно		се	събуждаше	в	цветове	.	Сивия	пясък	на	
плажа	изглеждаше	съвсем	като	бял.	Тъмно	небе,	бяла	земя-отрицателно,	
почти	негативно,	и	аз	присъствах	в	този	негатив,	не	пропусках	ни	един	
детаил.Над	морето	беше	черно.Тъмната	пелерина	на		небето	бе	
прегърнала		морето.	Зората	се	открояваше	от	другата	страна.	По		брега	се	
забелязваха		надписите	на	крайбрежните	хотели,	невъзможно	беше	все	
още	да	се	разгледат	подробностите,	Пет	часа		е	още-	призрачен	час..	Тук	
там		се	открояваха	светлини	в	прозорците,	кварталът	се	събуждаше..	



Нощта	вече	я	нямаше	а	утрото	беше	на	старт.	Времето	напомня	на	преход	
между	реалността	и	нереалността.	Имах	време	да	се	замисля	за	нещото	,	
неясно	и	несигурно	,	нещо	като	илюзорно	покритие.	Какво	видях	в	тази	
разсеяна	светлина?	Въпреки	че	плажовете	са	пусти,	пясъка	ухаеше	на	
неспокойно	убежище	на	изгубени	съкровища,	имах	едно	чувство	за	
пълнота,	като	огромна	чаша		пълна	с	вода.Морето	е	тук.	Просто	малко	
вода	сред	плоските	камъни	,	която	се	добавя	толкова	често		че	не	можах	
да	премина	и	и	кратко	разстояние	метра	от	брега	без	да	си	намокря	
краката.	Вървях	в	сивата	мъгла,	боса	по	пясъка,	като	в	омагьосано	място		
седнах	на	камък	до	вълнолома		и	се	загледах	във	живота	на	водата..	чаках	
изгрева	на	слънцето.	

																																									

																																																																																																																	22.09.2003		

																																																																																																																						Израел	

	

																																														Есенния	вятър	

	

Тихо	есенният	вятър	шепти,	

загърбил	есенните	тревоги.	

Тихо	есенният	вятър	шепти,	

навявяйки	мисли	за	отиващото	си	лято.	

	

Тихо	есенният	вятър	шепти,	

а	негов	хора	са	хилядите	есенни	листа.	

Тихо	есенният	вятър	шепти,	

а	негов	театър	е	цялата	земя.	

	

Тихо	есенният	вятър	шепти,	



оставяйки	споменът	за	своята	песен.	

Тихо	есенният	вятър	шепти,	

носейки	мириз	на	изсъхвали	листа.	

	

Тихо	есенният	вятър	шепти,	

тихо	се	стелят	пожълтелите	листа.	

Тихо	есеният	вятър	шепти,	

пеейки	песен	за	идващата	вече	зима.	

Тихо	есенният	вятър	шепти...	

	

																																																													Преди	няколко	дни,	брат	ми	Жеко	,	ми	прати	
този	стих,	за	да	ми	напомни	навярно,	може	би	,че		за	сезоните	и	вятъра	не	
съществуват	ни	прегради	,ни	забрава...			Че	все	още	сме	живи	..				

								

																																																																																						18.10.2003	

																																																																													мил	поздрав-	от		София	за	Израел	

	

																														Спомен	и	забрава	

	

Недей	да	забравяш”-	шепне	споменът	в	мен-	

някак	тревожно,	обезпокоено,	дори	умолително.	

Защо	ли	споменът	зове?	

Защо?	

	

Може	би	този	така	ярък	спомен	иска	



Да	призове	отново	онези	отминали	дни,	

В	които	все	още	господар	беше	

Романтиката,	а	не	безличният	реализъм?	

	

“Недей	за	забравяш”-	шепне	споменът	в	мен.	

Не,	аз	няма	да	забравя,	

Но	как	да	върна	отминалите	дни	и	

Тяхното	очарование?	

	

Как	отново	да	бъда	онова,	което	бях-	

Истинската	АЗ,	а	не	днешната	

Негова	сянка?	

Как?-	Кажи	ми,	спомен	в	сърцето.	

	

“Недей	да	забравяш”-	шепне	споменът	в	мен-	

някак	тревожно,	обезпокоено,	дори	умолително.	

Защо	ли	споменът	зове?	

Как	да	върна	отминалите	дни?	

Кажи	ми,	спомен,	пазен	в	сърцето?	

																														

																																																																																																		12.03.2004	

																																																																																																								Израел	

																																																																	

	



																															Като	песъчинки	в	света..	

	

Ти	си	просто	песъчинка	в	света,	

Само	капка	в	морето	от	хора	

Ти	си	мислиш	както	тълпата	диктува	

Падаш	повален	пред	лъжливи		"	богове".	

Ти	погреба	свободата	си,	

Поддаден		на		хорското	мнение,	

Уби	във	себе		свободата	на	мисълта,	

Сега	ти	обичаш	само	себе	си,	

Помисли!	Къде	е	твоето		семейство?	

Станал	си			такъв,		угоден	на	властта,	

Без	собствени	мисли,	мнения	и	щастие.	

Сега	си	празен	...	

																																																		

																																																																																										18	.04.2004	

																																																																																																																					Израел	

	

																							Свобода	или	окови	

	

Преследват	ме	светлините	на	непознати	градове.	

	на		всеки		прозорец	,	"	президента"	на	света.	

	на	всека	улица	Властелинът	на	мечтите	ми	

	там		не	е	свобода,	но	тук		е	свободно	



	в	разбитите	телефонни	кабини		.	

		

	Ти	избираш	от	многото		жизнени	позиции,	

	но	всички	те	са	по	принципа		"отгоре	или	отдолу	.	

	и	все	пак	,	въпреки	всичко		ти	ставаш	твърде	рано,	

	и	си	отиваш	завинаги,	

	без	емоции,	като	пристрастен	наркоман	

	пред	ченгетата,		изпразваш	съдържанието	на	джоба	си.	

	и	отново,	на		сутринта		една	и	съща	глупост	...	

																																																															

																																																																																									21.05.2004	

																																																																																																																			Израел	

																			

																		Израел	не	е	Страна	с	висока	култура	

	

			Аз		харесвам	и	имам	влечениe	към	културната	и	литературна	сфера	в	дадена	страна		
и	често	си	мисля,	защо	евреите	доминират	в	света		,в	сферата	на	културата	и	
развлеченията	,	а	до	сега,	откакто	живея		в	Израел,	не	видях	ни	една	прилична	
филмовата	индустрия	или	поне	един		значителен	шоу-бизнес,			нито	известни	
художници	и	скулптори..	Израел	има	своя	собствена	култура,	национална	гордост,	но	
да	не	забравяме	колко	много	хора	са	дошли	от	бившия	Съветски	съюз,	и	от	други	
далечни	краища	по	света	,	всеки		е	донесъл	със	себе	си	собствената	си		
културата,която	се	е	зародила	в	корените	на	неговата	нация	,	и	е	малко	вероятно	да	
навредят	на	достойнството	на	еврейската		нацията	и	народа,	от	друга	страна,	всичко	
е		е	много	по-широко,	по-ярко,	по-интересно.Не	мога	да	отрека	че		много	израелци		
са	доста	културни	хора.	За	по-голяма	част	от	собствената	си		култура	-	Израел	
преживя	ужасни	мъки	и	лишения	в	продължение	на	много	векове.	В	творчеството	си		
,както	в	света	на	изкуството	,Израел	не	се	е	утвърдила	като	една	цивилизована	
страна.	



																																																																			

																																																																																																			25.05.2004	

																																																																																																																													гр.Реховот	Израел	

																																																																																																	

	

																																	Мелодията	на	живота	

	

Целия	човешки		живот	-	и	битието	,		и	празниците	

	Моменти	на	щастие	и	моменти	на	болка	

		Оцветени	са		с	фонова	музика,	

	Който		съвпада	с	настроението.	

	

	А	музиката	не	живее	само	в	нотите,	

	Тя	живее	в	цветовете	и	шума	на	листата,	

	Тя	живее	в	стиховете		и	звездните	сонати		,	

	В		напева		на	мелодиите	...	

	

	Послушай	...	

	

	Отговори	й...	...	

	

	Но	само	мелодията	на	съдбата	си	,творим	ние	самите		-	

	Играем	с		мислите		и	изразяваме		чувства,	

	И	трудните		решения	поемаме	



	От	звуците	на	живот	създаваме	изкуство	....	

	

	Послушаш	ли		света	като	музика,	

веднъж	ще	намериш		хармония	с	високите	струни	.	

	И	мелодията,	която	ще	бъде		създадена	

	Ще	бъде	една	прекрасна	съдба...	

																																						

																																																																																																																					2.07.2004	

																																																																																																																					Израел	

	

																													Борба	за	свобода	

	

Хладното	утро	пречупи	студа.	

По	улиците	минувачите	прогони,	

И	покри	внезапно	смълчания	град,			

Със	тихата	дума	"		стига	терор".	

Работните	хора	пушките	грабнаха,	

-"	Търпението	наше	преля"!!!	

Борбата	за	свободата	и	хляба	

Ще	бъде	завършена	днес	

Със	тези	които	ни	заключиха	в	подземния	тайник.	

Пожари	ще	бъдат	навсякъде,	

съдния	ден	за	буржуата	настъпи,	

	За	Щастието	в	името	на	народа	



Реки	от	кръв	ще	се	разливат	"	

Съдът	на	революция	е	скоро.	

Добро	утро	разплата	!!!	

Добро	утро	Анархия!!!	

		

																																																																																		1.09.2004	

																																																																																																	Израел	

																															

												OЦЕЛЯЛА	СНИМКА		

	

					

				/в	превод	от	руски	/	

автор	Ривлин	Влад			

А	това	произведение		е	от	един	много	добър	мой	приятел	,руски	писател	,живеещ	в	
Йерусалим	,знаещ	добре	моето	становище	,за		Израело-Палестинския	конфликт.	

	

				Срещу	войната	и	произвола	на	НАТО	в	Югославия,	Ирак	и	Афганистан	

	

	

	

				Вие,	които	дойдохте,	

				да	установявате	демокрация	в	Ирак	

				и	да	се	борите	с	терора	в	Газа.	

	

				Вгледайте	се	в	техните	лица.	



				Просто	се	вгледайте.	

				Оцелялата	снимка	е	всичко,	

				което	им	остана	от	живота.	

				Няма	повече	дом	

				и	живот	вече	няма.	

				Вместо	дом	-	руини,	

				вместо	живот	-	гробове.	

	

				Вгледайте	се	в	лицата	им.	

				Просто	се	вгледайте	-	

				в	техните	погледи,	усмивки.	

	

				В	лицата	на	тези,	които	

				никога	няма	да	се	върнат	у	дома.	

				Нито	в	Бейрут,	нито	в	Газа,	

				нито	в	Багдад,	нито	в	Басра.	

	

				Вгледайте	се	в	техните	лица.	

				Просто	се	вгледайте.	

	

																																																																																			21.02.2005	

																																																																																																	Израел	

																										

																																				КАКВО	Е		ГАЗА?	



Много	ме	развълнува	това	произведение	и	реших	да	направя	превод	на	български.	

в	превод	от	руски	език		

автор	Влад	Ривлин	

	

Газа	-	ивица	чудесна	земя	край	морето,	

вечно	течащо	със	сълзи	и	кръв.	

	

Газа	-	земя	на	дълбоки	рани	

от	разкъсващите	я	ракети	и	снаряди.	

	

Газа	-	затвор	зад	бетонна	ограда,	

построена	от	внуците	на	онези,	

които	загиваха	в	концлагерите	

на	повалената	от	Райха	Европа.	

	

Газа,	жива	мъничка	точка	на	световната	карта,	

редом	с	единствената	демокрация	в	Близкия	Изток	

и	с	братски	Египет.	

	

Газа	-	гладна,	с	изтичаща	кръв,	

но	отчаяно	сражаваща	се	за	Свободата.	

	

	

																																																																																																									6	.05.2005	

																																																																																																																																																Израел	



																											Стоя	на	ръба	

	

	Излязох	от	себе	се	-да		това	го	умея	.	

	А	за	връщане	не	мисля	-не	е	за	първи	път.	

	Кажи	ми,	защо	днес	не	старея?	

	Кажи	ми,	защо	няма	тяло	зад	душата.	

	

	Кажи	ми	,нима	съм	враг	за	теб?		

	Е,	защо	мълчиш?	

	Гласът	ми	вече	дрезгав	е	от	викове,	от	думи	,	

	върнете	ми	всичко,върнете	ми	разцвета.	

	Аз	съм	тук,	застанал	на	ръба,		

ако	ли	не,	то	аз	съм	сам.	

	

	Но	какво	излезе,	закован	във	гипс	и	във	метал,	

	до	такава	степен,	опакован,но		изглеждам	като	жив..	

	Сега		със	песен	всеки	ден,		

понякога	и	тайно	

	стоя	на	ръба	,послушай,	това	съм	аз.	

	

	В	отговор		звучи	всичко	познато	и	родно	

	Съдбата	ми	,	необхваната		и	непознаваема,	

	отвори	тя	вратата,	до	сега	затворена.	

	Аз	пея	и	стоя	на	ръба,	аз	имам	какво	да	ти	кажа.	



			

																																																																																			2	.07.2005	

																																																																																																									Израел	

	

	

																											Колесницата	на	времето	

	

	Родени	сме		в	света	на	светлината	,	

	без	грехове	,злини	и	вини	,	

	Но	в	очите	ни	вече	

	се	вглежда	късмета	ни	лош.	

"Бог"	е	измерил	за	всички	ни		

	почти	век	борба	за	успех.	

	И	за	временно	щастие	.	

	

	Само	че	през	целия	този			период,	

	Опитвах	се	аз,		доколкото	можех,	

	законите	световни	да	променя.		

	Дори	и	за	това	помощ	не	дойде,.	

	Никой	не	посмя	живота	си	

	на	смъртна	опасност	да	постави.	

	

	Друго	време	е	навън	сега.	

	Всичко	е	с	главата	надолу.	



	Паметта	ни	е	подвластна	

	на	външните	сили.	

	Истината	потъва	във	вината..	

	Чест	и	дълг?	

	Разтъпкани	са	те-убити..!!!	

																																		

																																																																																																		8.08.2005	

																																																																																																																																					Израел	

	

	

																																						Тофик	Зиад	-	биография	и	стихове	в	превод	

	От	малкото	творби	и	биографии,	които	прочетох	напоследък	,силно	впечатление	ми	направи	
историята	и	творчеството	на	този	палестински	поет	и	писател	,автор	на	не	малко	
произведения	,къде	сама,	къде	с	малко	странична	помощ	,успях	да			ги	преведа	от	английски	
и	иврит	,сега	и	на	български	език.	

	

Роден	в	Галилея	на	7	май	1929.	Израело-арабски	политик	добре	известен	
със	своята	протестна	поезия.	Зияд	е	учил	литература	в	Русия	.	Като	се	
завърнал	в	къщи	е	бил	избран	за	кмет	през	1973	г.	,	като	лидер	на	Рака	(по	
настоящем	Хадаш)	-	комунистическа	партия	.	Неговата	изборна	победа	е	
имала	изненадващ	ефект	във	израелско	общество	,	избран	във	кнесета	от	
листата	на	Рака	на	изборите	през	1973	като	народен	представител.	Зияд	
проявява	активност	във	оказване	на	натиск	към	израелското	правителство	
,	с	цел	то	да	промени	своята	политика	относно	арабите	-	както	израелско	-
арабските	граждани	от	окупираните	израелски	територии.	Зияд	е	един	от	
авторите	на	доклад	относно	състоянието	на	израелските	затвори	и	,	
употребата	на	насилие	върху	палестинските	затворници	,	който	бива	
преиздаден	в	израелския	весник	"	Аль	ха	Мишмар	"	и	в	последствие	
признат	от	ООН	чрез	Тофик	Туби	и	самият	Тофик	Зияд	,	след	тяхното	
посещение	в	затворът	Ал-	Фара	през	29.10.	1987г.	Припознат	от	



генералната	асамблея	на	ООН	като	"	Най	доброто	отражение	на	истината	,	
изразяващ	нехуманните	условия	насочени	към	арабските	затворници	".	
Тофик	Зияд	почива	на	5	юли	1994	на	път	от	Назарет	към	Йерихон,	след	
среща	с	Ясер	Арафат	,	лидера	на	Организация	за	Освобождение	на	
Палестина	(ООП)	.	По	време	на	своята	внезапна	смърт	Зияд	е	все	още	кмет	
на	Назарет	.На	негово	име	е	кръстена	улица	във	Шфарам	.	

	

До	сега	стиховете	и	биографията	на	Зияд	почти	не	са	превеждани	на	други	езици	.Малко	на	
иврит	,малко	на	английски	и	толкова.		

Ето	част	от	негови	стихове		

	

	

																								Тук	ще	останем	

	

Във	Лида	,	в	Рамла	и	Галилея	

ние	ще	останем.	

Като	стена	пред	твоите	гърди.	

А	в	гърлото	ти	

като	парче	стъкло	

Като	трън	

и	буря	в	очите	ти.	

	

*	

Ние	ще	останем	...	

Като	стена	пред	твоите	гърди,	

да	мием	чинии	в	твоя	ресторант,	

да	сервираме	питиета	в	твоите	барове,	



да	метем	подовете	в	твоите	кухни	,	

да	измънем	залък	за	нашите	деца.	

От	синята	ти	челюст.	

	

*	

	

Тук	ще	останем	..	

Ще	пеем	нашите	песни	

по	злобните	улици	.	

И	ще	пълним	затворите	с	гордост.	

Във	Лида	в	Рамла	и	Галилея	

Ние	ще	останем	..	

Ще	пазим	смокиньовата	сянка	

и	маслиновите	дървета.	

Ще	подквасваме	бунт	

в	сърцата	на	нашите	деца.	

	

	

																										Всичко	което	имам	

	

Никога	не	съм	носил	пушка	

на	своето	рамо.	

Или	натискал	нейния	спусък.	

Всичко	което	имам	



е	една	мелодия	на	флейта,	

една	четка	

с	която	да	оцветявам	мечти	

		и	една	пълна	мастилница.	

	

*	

Всичко	което	имам	

е	непоклатима	вяра.	

И	безконечна	любов	

към	моя	страдащ	народ.	

	

																																														Те	знаят	

	

	

Но	те	знаят,	че	моята	страна	

е	познала	хиляди	завоеватели.	

И	те	знаят,	

че	всички	тези	хиляди	

са	изчезнали	

като	стопил	се	сняг..	

																																																																																																													18.08.2005	

																																																																																																																				Израел	

	

	



																																									Мнима	демокрация	

	

Отново	бомбят	хората	днес	

демокрацията	да	спасят.	

Нима	не	може	спокойно	да	се	живее?!	

Тези,които	щастливи	минават	през	живота.	

Със	собствен	разум	,без	наставления	

...Израел,	НАТО	,САЩ?	

Когато	без	големи	думи,	без	ленивост	

Нима	по	този	път	върви	страната?	

	

Така	постъпваха	в	миналите	векове,	

диктаторите	от	миналото	

.Дори	и	за	Хитлер	на	света,	

предшественик	е	Наполеон!	

Днес	Саркози	и	Обама	

за	демокрацията	правят	тържества	

.	Фашизма	следват	упорито,	

не	криейки	природната	тайна.	

	

За	тях	съществуват	две	мнения	

-	ГРЕШНО	и	СОБСТВЕНОТО	

.	Който	е	силен	-той	триумфира.	

И	на	Палестина	погледа	си	спират...	



		

																																																																																															1.10.2005	

																																																																																																	Израел	

	

	

																																										Със	скръб	живея	

	

Колко	пъти	в	душата	ми	се	раждаше	мълчаливия	въпрос:	Нима		напразно	
всичко	е	било,	защо	наопаки	върви		живота?	Налице	е	нов	ден,	заменен	с	
новa	нощ.Затвaрям	очите	си,	и	от	деня	мислено	бягам	далеч	.И	в	този	
объркан		кръг,	не	мога	да	намеря	себе	си,	Катo		че	ли	линии	рисувам,	
буквално	проводници	от	душата	.Какъв	живот	да	избера	аз	мога,		
допълнително,	ако	е	възможно?Трябва	ли	да	дам		музика	на	тези,	които	
нямат	нужда	от	нея?	

Тогава	защо	са		всички	тези	глупости	,кажете?Ако	всички	души,	вече	са		
напълно	продадени.	Не	един	грам		мисли	в	главата	ми,	останаха	само		
мечти...За	хора,	мислещи	за	моя	край	.За	мен	любовта	и	омразата	са		
поводи.	Лице	скрито		зад	тъмни	очила	-	не	можeш		да	видиш	очите.	Чрез	
белите	страници	на	историята	-	не	можеш		ме	видя	...	

Чрез	скръб	живея,	и	така		ще	продължа,	Чрез	своята	скръб	ще	мина,	
оставяйки	златна	нишка,И	в	изкушение	,емоциите	си	не	позволих	,В	тези	
златни	моменти,	аз	започнах	да	творя.	И	когато	престанаха	сълзите	
осъзнах-	че	имам	пораснали	деца,,През	тръните	към	звездите	сякаш	
литнах	напред	.Като		чух	думите	на	детето;	Мамо	,аз	обичам	теб!	

Но	майката	не	може	да	е	спокойна	,	справедливостта	не	е	налице,	Не	
променя	тя		моята	съдба,	не	зная	как	да	живея	в	мир.Така	че,	аз	ще		
пропусна	мъка	в	душата	си,	Тя	седи	във		мен	от	много	ранна	възраст	

.И	всяка	вечер	я	слагам	да	спи,	а	сутринта	я	събуждам		с		''Добро	утро''	

	

																																																																																													11.01.2006	



																																																																																																						Израел	

	

																																				Защо	падна	Римската	империя?																		
(философски	разсъждения)			

																												

	

Добър	вечер	,драги	ми	читателю.	Дойде	време	и	за	едно,	не-	ново	
разсъждение.	Падането	на	Рим...		и	тъй	наречената	демокрация.	Какво	е		
необходимо		в	днешно	време	на	човечеството,	освен	''	ХЛЯБ	И	ЗРЕЛИЩА!'	
'!!		Да	необходимо	е!!!	

Две	хиляди	години	назад,	Рим	беше	велика	империя	дори	мога	да	кажа	
непобедима.	

Но	въпроса	е	защо	падна.	Защото	народът	му	искаше	само	хляб		и	зрелища	
.	Правителството	е	държало	само	на	робската	сила.	а	императорите	са	се	
считали	за	богове.	И	Рим	бе	принуден	да	се	покори.	защото	не	понасяше	
властните	и	вечно	гладните	за	власт	императори	,и	Рим	с	една	дума	се	
самоунищожи	от	своите	величия	и	слави...	Не	се	справи	с	управлението	
,прекалено	много	и	различни	управления	се	сменяха	под	шапката	на	Рим	
,отново	много	потомци	на	Цезар	,ламтящи	за	своето	парче	от	тортата	.	
Това	е	класика	на	всички	времена	-	от	феодално	раздробяване	,	към	
разпадането	на	Съветския	съюз.	Всеки	,	винаги	се	нуждае	от	парче	от	
тортата!	Известно	е,	че	Рим	беше	разрушаван	не	един	път,	веднъж	дори	и	
от	самите	римляни.	

	А	ето	,и	османците	се	появиха!	Но	по	свое	време,	и	те	се	разпадаха!	НИЩО	
не		трае	вечно	под	слънцето		!	Всичко	това	е	нормално.	

Но	все	пак	да	се	замислим	реално,	от	тъй	наречената		демокрация	е	
останала	само	сянката.		Струва	си	само	да	погледнем	на		нашите''	честни	
избори''	,които	лично	на	мен	ми	приличат	на	преходна	власт,	от	баща	към	
сина	.	Кой	стои	на	волана	?	Трябват	ли	ни	на	нас	,на	народа,	тези	ненужни	
войни?		А	когато	отслабне	силата	на	''нашия	Рим''	,кой	ще	нанесе	нужния	



удар	?..	И	съдейки	по	телевизията,	нашето	правителство	смята,	че		
спектакъла,		тоест		-зрелището		е	по-важно.	

Някъде	бях	чела	,че		демокрация	освен	в	Гърция	не	е	имало	,феодализма	и	
робството		продължават	да	съществуват	-макар	и	видоизменени	.	
Демокрацията		е	идеалната	система	по	мое	мнение,	друго	нещо	е,как		ще	
се	конструира	,тъй	като	означава	''	власт	'	на	народа	a		при	нас,		а		и	не	
само	-		е			обратното!	

Демокрацията,	по	същество	-	това	е	познавателен	процес	за		
правителството	когато		старите		истини	са	изчерпани	и	има	нужда	от	
напълно	нови	истини,	или	да	актуализира	стари	забравени	истини.	След	
демократичните	период,		ще	следва		период	на	концентрация	и	
централизация	на	властта,	където	властта	ще		създаде		силни	обобщаващи	
закони.	

За	постигане	на	истинска	демокрация,	централизираното		управление,	
следва	да	подкрепи		демократичния	процес,	за	навременното	
актуализиране	на	неговите	закони,	не	трябва	да	водят	остарели	закони,	но	
трябва	да	следи	за	прилагането	на	нови	закони.	Но	нито	от	тях	,не	се	
основава	на	демократични	принципи.	Навсякъде	има	лидер,	командир,	
директор	,	хан,	цар	и	тн.		Друг	въпрос	е	как	да	се	направи	така,	че		
поставените		лидери,			да	се	окажат		грамотни	,	мислещи	хора,	които	могат	
да	поемат	отговорността	за	делото		и	за	хората!!!!	

	

																																																																																																																																													12.02.2006	

																																																																																																																			Израел	

	

	

																																																			Тъжна	вечер	

	

Поредната	вечер,	

	спомени,			



запомнени		тъжни	песни	,		

сънена	котка,	задушна	стая,	

	тъмнина,		

стара	захвърлена		клавиатура	без	един	бутон,	

	изключен	телефон,	

	прочетени	форуми,	

	преработени	снимки	за		запис	,		

изтеглени		видеоклипове,		

белези,	небиещо	се		сърце,		

мълчание,	глупави	мисли,		

	иронична	усмивка,			

забравен	компютър,		

прашни	мечти	...	

Замислена		или	уморена?	

	Това	няма	значение.	

	Може	би	някъде	,просто	умирам,	

	на	една	от		прелистваните	страници		...	

	И	забравих	...	че	съм	мечтател,	

	живеещ	сред	своите	илюзии	...	

	

																																																																											16.03.2006	

																																																																																												гр.Реховот			Израел	

	

	



																																					Ще	се	завърна	

(В	пристъп	на	тъга	и	носталгия	по	родината,	морето	и	още	нещо...)	

	

Ще	се	върна	скоро...	

	А		там	на	родината,	

	и	времето	е	хубаво	,макар	и	вече	студено...	

	и	още	как..			

	защото	тук	го	няма		

ледения		вятър	от	морето.			

Отговор	така	и	не	намерих..	

само	стари	спомени.		

	И	това	е	много	болезнено	.	

		Аз		ще	се	върна	при	теб	,	

любимо	мое	Черно	море		

и	ние	ще	потъгуваме	двамата	с	теб...	

А	мислех,		

че	щастието	е	било	близко.		

Тази	мисъл	бе	на	първо	време..		

не	бях	против	,възможно	е	било,	

	не	липсваха	ни	време	ни	възможности.	

	Но	не	се	получи.		

Всичко		в	живота	си	идва	със	времето.			

Почти	дванадесет	години,		

	мислите	ми	за	миг	прелетяха	още	веднъж	,	



толкова	бързо.		

Колко	неща	се	случиха...		

аххх		..	

и	всичко	сега	се	решава	за	миг	.		

Времето	ми	тук	изтече.	

	Отново	се	замислям,		

за	смисъла		на	живота..		

по	точно	,	за	неговото	безсмислие..	

	

	

																																																																																						22.06.2006	

																																																																																																								гр.Реховот		Израел	

	

Скоро	ми	предстои	смяна	на	местожителство,	в	съвсем	различен	от	Реховот	град..Наричащ	се	
Офаким,	намиращ	се	в	южния	район	на	страната,		и	недалеч	от	Ивицата	Газа..	Това	е	
положението	и	така	се	случи.		

	

																																										Дъждовна	вечер	

	

И	макар	че	тук	в	Израел,	в	южния	район	на	страната,	рядко	валят	дъждове	,	вече	е	есен	и	
поради	първия	дъждец	за	тази	година	,ме	споходи	есенната	муза..	

	

	

Есенната	вечер	ни	обви	и	завъртя,	

от	магическия	здрач	се	спусна	тъмнината.	

И	сменят	се	минута	след	минута,	



аз	не	съм	същата	,а	ти	не	същия.	

	

А	студения	дъжд	барабани	по	асфалта,	

по	мокрите	покриви	и	прозорци.	

Аз	сложих	на	карта	своето	минало.	

И	както	често	се	случва	със	нас-	проиграх.	

	

Сега	вървя,	а	есенния	дъжд	не	престава,	

и	за	мен,	на	него	явно	не	му	пука	

Страннни	фигури	в	локвите	рисува.	

О	дъжд,	дъжд	,къде	да	намеря	отговор	на	всичко?	

	

Ти	знаеш	дъжд	,че	с	теб	си	приличаме,	

аз	тихо	плача	,и	ти	мълчаливо	сълзи	проливаш.	

Аз	съм	за	теб	само	един	минувач,	

ти	за	мен	си	дъжд,	просто	дъжд..	

	

																																																																																																												26.10.2006	

																																																																																																							гр.		Офаким-	Израел	

																											

	

	

																																			Остани	още	малко	

	

Остани,	мили,	малко	по-дълго	



Да	поговорим	за	нещо,	

Още	веднъж,ще	пием	вкусно	кафе	

И	дори	повече	да	замълчим..		

	

След	като	отново	ще	заискри	през	погледа	ни,	

Едно		нежно	докосване	на	ръцете	ни,	

И,	може	би,		да		заминаваш	не	е	нужно		

И	отново	-	може	да	бъде	внезапно.	

	

Остани,	мили,	малко	по-дълго	

Виждаш	ли,		навън	е		силна	буря,	

А	когато	внезапно	си	отидеш	...	

До		сутринта		вратата	ще		стои	отключена...	

																																													

																																																																																																																			6.1.2007	

																																																																																																													гр.		Офаким-	Израел	

	

		

																																												Аз	обичам	

	

	

Аз	обичам	шоколад,	бисквити	и	торти,	

обичам	също	небето	и	слънцето,	

морето	и	вълните.	



	

Аз	обичам	лятото	,есента,	зимата	и	пролетта.	

Аз	обичам	майка	си	баща	си	

сестра	си	и	брат	си.	

	

Аз	обичам	птиците	и	рибите	

обичам	дъжда	и	снега	

но..	

най	много	обичам	,себе	си	

обичам	...обичам	....	себе	си	.	

	

																																																				

																																																																															14.3.2008	

																																																																																			гр.		Офаким-		Израел	

	

	

																																		Пиша	за	теб	

	

Аз	ти	пиша,	за	тротоарите	на	нашия	град	,	

с	тъга	и	надежда	

	и	спомен	за	жълтите	павета	в	София.	

	Пиша	ти,	за	светлите	вечери	,	

които	можеха	да	ни	очакват..	

	

	Пиша	ти,	за	пустинята	,	



където	останки	на	кораб		

напомнят	за	море.	

Пиша	ти,	за	земята	,	

където	

разрушават	се	домове..	

	

Пиша	ти,	от	Венеция,		

където	

влюбените	се	събуждат	от		

звъна	на	старите	часовници.	

Пиша	ти	,от	Африка	,	

където		

умират	хиляди	хора.	

Пиша	ти,		

за	небето	от	четвъртия	мир	

	Аз	ти	пиша	,	от		името	си,	

	към	всички	тези	безсилни	измислени	богове,	

в	името	на	които		

	убиват	се	хора	невинни.	

Пиша	ти,	с	ръката	на	всички	борци		

за	мир	и	справедливост,	

	които	не	се	предават.	

Аз	ти	пиша,		

в	спомена	от	целувката	наша	..	



тогава..	

можеща	да	бъде	от	хиляди..	

Където	се	сплитат	нашите	спомени	с	теб..	

във	вечността.		

Който	никой	и	никога	от	нас		

няма	да	отнеме.	

	

Аз	ти	пиша		

,мечтата	в	която	толкова	те	обичам	

покорена	от	тази	човечност!	

	

																																																																						24.5.2008	

																																																																																			гр.		Офаким-		Израел	

	

	

																											Разсъждения	из	мини-	дневника	...	

	

Живот	и	развитие	-	това		е	винаги	в	движение.	Светът	е	в	постоянна	
еволюция,		и	винаги,	при	всяко	преминаване	на	епоха	към	епоха,	едната	
култура	загива,	ражда	се	друга	,	има	страдания,	войни	,с	една	дума	
бъркотия	,	тъй	като	всички	форми	на	старата	култура	трябва	да	се	
видоизменят,	за	да	има	условия	за	новата.	Всичко	старо,	което	тогава	е	
било	добро,	за	своето	си	време,	сега	е	в	миналото.	И	като	се	помисли	
реално,	всичко	което	до	сега	,с	десетилетия	,с	векове		човечеството	е	
постигнало,	не	е	дошло	от	само	себе	си,		то	е	издействано,	с	помощта	на	
смели	мъже	и	жени,	рискували	и	дали	живота	си	за	революционната	идея,		
за	свобода	и	равенство,	идея	която	е	допринесла	малко	или	много,	за	по	
добри	условия		за	живот	на	бъдещите	поколения		-	издействаха	8	часовия	



законно-	работен	ден,	вместо	12	часовия	или	повече,	жените	могат	и	имат	
право	да	гласуват	,а	преди	нямаха	,	жените	се	сдобиха	и	с	социални	
осигуровки	и	помощи	и	тн.	макар	и	нищожни/.		Да	си	представим	
например	,	че	искаме	да	построим	нов	дом,	на	мястото	на	стария	.	Как	ще	
го	направим	без	да	разрушим	старата	сграда...		Елементарно	е.		Дори	да	
предположим	,че	ще	използваме	части	от	стария	дом	за	новия,	можем	ли?	
Не,	разбира	се!	Та	материалите	са	стари	и	прогнили,		тръбите	са	
ръждясали		и	тн,	и	тн.	Невъзможно	е	с	една	дума.	Та	в	случая	се	има	
предвид	системата	в	коя	живеем	.	.	Аз	не	казвам	че	революцията	е	
правилното	решение,		че	е	единственото,		но	за	съжаление	в	повечето	
страни	по	света	,	не	говоря	само	за	България,	това	е	единствения		способ,	
да	се	отстрани	крадящата	ни	алчна	власт	и	система,	мамеща	и	използваща		
и	така	вече	бедния	народ	.	В	революциите	загиват	хора,	да,		но	ако	те	са	
готови,	в	името	и		за	светлото	бъдеще	,да	рискуват	живота	си,			то	за	тях	
смъртта	е	по	добра	възможност	,отколкото	да	се	живее	при	такава	
правителствена	власт	.	Революцията	е	способ	за	изкореняване	на	
правителствените	устройства,		както	и	общностните	основи	могат	да	бъдат	
осъществени,	както	по	мирен	път	,	така	и	с	въоръжено	въстание	.	

Колко	пъти	съм	се	питала	-''Има	ли	справедливост		на	този	свят	''?	

И	често	ми	изниква	хитроумно	-	смешен	отговор	-	Има	справедливост	и	
името	и	е-	автомат	Калашников	.	:)	

Сега	сериозно	,справедливост	-е	когато	всеки	е	добре	устроен,[	не	говоря	
за	лукс	,	въпреки	че	това	под-	разбират	много	хора	]	всички	са	доволни,	
всички	получават	за	заслугите	си			и	всичко	е	наред.	Но,	за	да	се	устрои	
това	,все	пак	е	нужен	някакъв	закон	или	правила	да	кажем,	и	да	се	прилага	
и	спазва	за	и	от	всички		.И	тутакси	се	питам,		как	могат	да	се	настроят	
всички	под	тази	справедливост	,когато	хората	са	различни		Някои,	могат	да	
не	искат	да	бъдат	ръководени		от	друг	.Кой	би	се	съгласил	на	собствени	
наказания	?..	Хм,	няма	да	са	много,	ако	въобще		има	такива...Все	пак	,всеки	
човек		под	слънцето	си	има	свой	изглед	спрямо	нещата	от	и		живота	,и	не	
би	желал	,да	се	води	много-много	от	чуждия	ум	,[като	моя	милост	е	за			
пример)	].	Та	..на	даден	момент	в	настоящата	система	,да	се	намери	
справедливост	е	сложна	,а	дори	невъзможна	работа.	Тя	трябва	да	се	
''твори'',		аз	също	се	колебая	за	точния	отговор	,защото	съм	човек,	а	знае	



се	че	проблемът	на	човечеството	е	в	това	,че	всеки	се	опитва	да	се	сдобие	
със	справедливост	по	свой	начин..	

	

																																																																																									24.5.2010	

																																																																																																					гр.		Офаким-		Израел	

	

																																				

														

Седя	на	кухнята	и	през	прозореца	тъжно	гледам	пясъчната	буря	,която	по	това	време	
на	година	е	обичайна	в	моя	южен	район		,в	близост	до	пустинята	Негев	и	си	спомням	
за	снега	,който	по	мои	изчисления	скоро	ще	покрие	Европа	и	моята	България.		

																																					Като	приказка	от	сняг	

	

Първият	сняг		на	дланта..	Вкус	на	зимата	на	алените		устни	...първата		
снежна	пряспа	на	зимата	...	

Вятърът	се	превръща	в	един	фантастичен	танц		,нежно	въртящ		снежинки	
,сякаш	от		памук	...	

А	те,	от	своя	страна,	проправят		дантелен	килим	на	земята,	асфалта,		по	
пейки,	тротоари,	автомобили,	дървета	..	и		хора	...	

Леки	,бели,	нежни	са		,от		детството	снежинките	...	

Помните	ли,	как	в	детството		се	радвахме		на	първия	сняг	...	

Като	луди	тичахме	,сякаш	от	тревога	трепетна	отнесени	..	

Как	прекъсвахме		уроците		...	и	всички	ние	се	затичвахме		към	прозорците	

да	наблюдаваме	възглавяването	на	зимата.	Първият	сняг	...	усещане	за	
безгрижно	детство	...	някъде	дълбоко	в	душите	сядаме	на	шейните	и	
политаме	надолу	по	стръмни	хълмове,	играем	със	снежни	топки,	дъвчем		
ледени	висулки,	и	изобретяваме			смешни	снежни	човеци		...Сняг	...	
невинен	и	блестящ...	Нежен	и	скърцащ	...Обикновено	първият	сняг	пада	



тогава,	когато	и	навсякъде	...сякаш	горят		златни	листа	и	есента	
триумфално	царува	на	престола	си	...	

Първият	сняг	...	е	нетраен		почти	незабележим.		

	

																																																																																	21.	11.2010	

																																																																																																				гр.		Офаким-		Израел	

	

																																														2	години	от	офанзивата	в	Газа	

На	27	декември	се	отбелязва	втората	годишнина	от	офанзивата	в	ивицата	
Газа,	извършена	от	израелската	армия.В	края	на	2008	и	началото	на	2009	
повече	от	1400	палестинци	бяха	убити,	от	тях	една	трета	жени	и	деца.	
Много	инициативи	бяха	проведени,	целящи	разкъсване	на	обсадата,	
наложена	от	Израел	над	Ивицата,	откакто	Хамас	взе	властта	през	2006	г.	
През	май	2010,	международна	флотилия	(Freedom	Flotilla)	с	продоволствия	
за	Газа	направи	опит	да	навлезе	в	Ивицата	Газа,	като	в	резултат	на	това	
бяха	убити	9	активисти	в	международни	води,	когато	израелски	ВМС	удрят	
кораба	“Мави	Мармара”.И	от	тогава	насам	международните	сили	искат	
отслабване	на	натиска	на	блокадата	–	напразно,	защото	в	Газа	все	още	
няма	лекарства,	основни	хранителни	продукти	и	електричество,	а	
всекидневно	бива	бомбардирана	от	израелски	F16.	

	

																																																																																																					27.12.2010	

																																																																																																													гр.Офаким-	Израел	

	

																																										"Произвол	без	граници"	

	

Не	е	трудно	да	се	отчае	човек	когато	бъде	връхлетян	от	вълна	на	расизъм.	
Но	колкото	и	странно	да	изглежда	,	и	в	Израел	,	числото	на	младежите	
борещи	се	срещу	расизма	и	окупацията	нараства.	



Миналата	седмица	,	в	Тел	Авив	,	на	представянето	на	книга	,	издадена	от	
група	наречена	"	Разрушаване	на	мълчанието",се	събраха	стотици	
израелски	младежи	и	няколко	ветерани	от	мирния	лагер	.	Книгата	описва		
приживявания	и	показания	на		войниците	по	време	на	окупацията.	

Авторите	на	книгата	са	очевидци	,	но	група	от	демобилизирани	войници,	
проверяват	и	пресяват	фактите.		

Тъй	като	редакторите	на	книгата		са	бивши		войници	,	отслужили	своя	
"дълг	към	държавата"		по	същите	места,	те	не	са	имали	трудността	да	
различат	истината	от	лъжата	.	

Четенето	на	книгата	е	трудно,	в	смисъл	не	поради		извършването	на	
възмутителните	и	скандални	безчинства,	напротив	,	на	читателите	са	
спестени	подробностите	за	садистичните	прояви,	извършени	от	
израелската	армия.	Целта	е	да	се	хвърли	повече	светлина	на	сивите	дни	по	
време	на	окупацията.	

Разказите		за	тихите	нощни	набези	на	войниците	в	палестинските	села,	
влизането	им	в	случайни	къщи	и	тероризирането	на	нищо	
неподозиращите	мъже,	жени	и	деца,на	свички	тези	действия	са	гледали	
като	на	"	учение	"		.					Целта	на	книгата	е	не	да	се	изложат	жестокостите	на	
войниците	спрямо	палестинците	,	а	да	се	покаже	властта	,	арогантността	,	
тиранията	и	униженията	от	едни	хора		над	други.			Но	какво,	питам	се	аз,		
може	да	направи	един	войник	за	да	спре	подобно	безумство,	та	той	е	само	
една	нищожна	част	от	големия	механизъм..	

Малки	групи	от	млади	хора,	на	които	им	е	дотегнало	това	нечовешко	
отношение,	се	борят	за	човешки	права,	борят	се	против	окупацията	,	за	
правата	на	бежанците,	надяващи	се	да	намерят	убежище	и	защита	в	
страната,	протестират	срещу	разрушаване	на	бедуински	селища	и	домове	
в	Негев,	за	правата	на	арабите	в	територииите	на	Израел,	за	премахване	на	
социалната	несправедливост	и	т	.н..	от	тв	новините	се	лее	пропаганда,	на	
всеки	ъгъл	-расистки	и	религиозни	лозунги	,	събиращи	овациите	на	
политици	и	равини.	Не	отдавна	,	група	от	14-15	годишни	пишлемета,	от	
Йерусалим	,	решили	да	се	позабавляват	за	чужда	сметка,	като	изпратиха	
своя	връстница	да	привлече	намиращи	се	в	близост	араби	,	и	са	ги	
пребили	от	бой,	ей	тъй	от	скука,		смесена	с	чиста	доза	расизъм..	В	Израел	



ясно	се	вижда	че	всичко	върви	наопаки,		страната	е	овладяна	от	демона	на	
расизма	,	защо	тогава	евреи	които	хиляди	години	са	страдали	от	него,	сега	
да	щастливи	да	го	наложат	на	другите?	Тук	не	важи	това	-	"	не	прави	на	
другите	това	-което	не	искаш	да	правят	на	теб	"	-	и	аз	знам	защо,	защото	е	
вече	преживяно...направено	е..	Обнадеждаващо	е	че	има	не	малко		хора,	
борещи	се	в	общо	сражение	срещу	открития	и	безсрамно	надигащ	глава-	
расизъм	в	Израел.	В		мен	се	появи	лъч	надежда	че	не	всичко	е	загубено	,	
че	новото		,	сегашно	поколение	е	в	състояние	да	промени	сегашния	ход	на	
събитията...	наистина	обнадеждаващо	е..		

																

																																																																																													30.12.2010		

																																																																																																																							гр.Офаким-Израел	

	

	

																																																																													

																																							Мечти	в	стихове	

	

Ти	оставяш	следи,	от	които	пиша	своите	стихове		

От	топлината	на	устните,	когато	с	шепот	ми	говориш	

Обичам,	когато	си	-	надеждата	моя	в	небето,	

Светла		искра,	която	дава	усещането	за	дишане.	

	

Благодарение	на	теб	,аз	разбирам	какъв	е	животът	

	

На	теб	отдавам			мечтите	и	сънищата	си	

Повече	от	всякога	искам	да	потъна	в	ръцете	ти	

	Уникален,	ти	-си		моя	страст	



Такава		дълбока	и	истинска.	И	толкова	светла	

Нека	всички	знаят	какво	е	любов.	

Защото,	когато	на	света	не	е	останало	нищо,	

И	дори	и	лънцето	угасне,	ние	винаги	ще	бъдем	заедно.	

														

																																																																										14.	11.2011	

																																																																																																				гр.		Офаким-		Израел	

	

																																																																																									

	

																																Йерусалим.	Пътепис	и	още	нещо..	

	

	Реших	се	най-накрая	да	направя	обзорна	екскурзия	из	''	свещенния	град''		
,да	разгледам	и	науча	нещо	повече,	за	тъй	известните	и	почитани	места		в	
Йерусалим.	Времето	този	ден	беше	хубаво	,	около	+13-14	градуса	
,нормално	за	разходка.	Още	по	пътя	,екскурзовода	започна	да	ни	разказва	
за	''историята	''на	града	,и	следователно,	какви	забележителни	места	ще	
посетим,	съвсем	подробни	обяснения,	доста	информация	,която	е	трудно	
да	се	запомни	от	един	път.		

Да	несъмнено	има	доста	забележителности	които	си	струва	да	се	видят	
тук.	

Като	се	започне	от	Панорама	на	Йерусалим	от	платформата	за	
наблюдение.	

Еврейски,	християнски,	арменски	и	мюсюлмански	квартали	на	Стария	град.	
Стена	на	плача	-		която	е	основната	антракция	-	храм	в	Ерусалим	и	тн.	Но	да	
ви	разкажа	малко	за	самия	Йерусалим.		

За	Йерусалим	често	се	говори	със	страхопочитание	и	че	земята	там	е	
необикновена	,всъщност	според	мен,	историята	на	това	място	e	по-	



необикновена,	и	е	изиграла	огромна	роля	в	историята	на	човечеството.	В	
древността	са	я	преминавали	важни	търговски	пътища	с	Египет,	Сирия	и	
Месопотамия.	Спокойно	мога	да	кажа,	че,	тук	е	''люлката''	на	три	религии	
и	моста	между	три	континента.	Тук	лежат	руините	на	древни	цивилизации.	
На	тази	земя	са	живяли	/или	поне	така	се	говори/,	известни	пророци	и	
разбира	се	Исус	Христос.	За	евреите	-	това	е	града	на	Тората	,за	
християните	-	място	на	чудните	дела	и	страдания	на	божия	син	,и	където	
всъщност	са	виждани	неговите	чудеса.		За	мюсюлманите	-страна	от	където	
пророка	Мохаммед	се	е	възнесъл	на	небето..	

Спираме	за	почивка	на	място		където	се	намира	и	музей	наречен	''	Музей	
на	еврейския	войник''	-през	времето	на	Втората	Световна	война	/	''The	
museum	of	the	jewish	soldiers	''/.	Самия	музей	се	намира	на	място,наречено	
Латрун	,на	около	15км	западно	от	Йерусалим	.	Музея	разказва	на	
посетителите	за	еврейския	героизъм	,в	борбата	през	Втората	световна	
война,	през	която	еврейския	народ,	е	бил	принуден	да	се	противопостави	
на	врага	,	който	със	всички	сили	се	опитвал	да	изстрие	евреите	от	лицето	
на	земята.			

Да,	говоря	за	Холокоста,същия	този	Xолокост	,с	който	вече	няколко	
десетки	години,	Израел	оправдава	своята	ненавист	,към	един	друг	угнетен	
народ,	палестинския	,	но	разбира	се	,това	никой	екскурзовод	не	би	посмял	
да	каже	нали,	но	аз	фактически	не	съм..	И		още	нещо	да	кажа	,именно	чрез	
Холокоста,		Израел	поддържа	своя	тъй	да	се	каже	''имидж	'',на	нещастни	
,обидени	и	вечно	гонени	евреи	и	всичко	това	при	факта	че,	до	1967г	никой	
в	света	не	се	интересуваше	от	гибелта	на	евреите	,през	дните	на	Втората	
световна	.	война	дори	и	американските	евреи	не	мислеха	за	тях	,нито	пък	
за	Израел.		

Продължавам	към	целта	на	визита.	Йерусалим.	Тази	земя	никога	не	е	било	
спокойно	място.	Войните	и	бунтовете,	които	са	се	водили	почти	
непрекъснато,	са	казали	своята	дума	в	историята.	И	според	мен,	на	света	
може	би	няма	нито	една	страна,	с	по	драматична	история..		

Що	се	отнася	до	Йерусалим	,исторически	е	известно	че	-	587г	преди	н	е,	
един	от	вавилонските	царе	Навуходоносор	разрушава	Йерусалим	и	Храма	
и	взима	в	плен	племето	на	Юда	.И	само	70	години	след	първото	



разрушение	евреите	се	връщат	от	вавилонския	плен	и	отново	дострояват	
града.	

В	63	г	преди	н.	е,Йерусалим	е	превзет	от	римляните	.	По	време	на	
еврейската	война	от	66-73г	пр	.н.	е,	става	център	на	съпротивата	срещу	
римляните		завладян	и	почти	разрушен	от	тях	през	70г	пр	н	е	.,няма	да	се	
впускам	в	подробности	около	историята.		

Скоро	влязохме	в	града	и	все	едно	човек	има	чувство	че	е	попаднал	в	друг	
свят	,всички		или	почти	всички	домове	са	построени	от	бял	йерусалимски	
камък,	толкова	е	красиво.	И	СТОИ	ЙЕРУСАЛИМ	,	ТАКЪВ	КРАСИВ	!!!	

	Още	с	влизането	в	града	прави	невероятно	впечатление	моста	на	
Йерусалимската	теснолинейка,		известна	като	''Ракевет	а	каля''	,		която	е	
един	вид	светлинна	железопътна	система	(бързолинейка)	с	дължина	
около	14	км	на	всяка	страна	и	има	около	23	спирки.		За	съжаление	не	ми	се	
отдаде	да	я	снимам	поради	светещото	насреща	ми	слънце.	Първото	място	
което	посетихме	беше	гроба	на	Рахель	-	съпруга	на	рав	Акива	,	тук	на	ден	
идват	на	посещение	стотици	хора,	да	се	помолят	и	поискат	
благословение,и	както	се	вижда	на	снимката	,	огромни	бетонни	стени	
обграждат	зданието	намиращо	се	на	входа	на	Бейт	-Лехем	-	Витлеем,		
стени	,с	които	Израел	загради	поредното	непренадлежащо	му	парче	земя,	
с	оправданието	че	този	тъй	''свят	гроб''	не	бива	да	се	оставя	на	чуждите..	

Та	да	продължа	из	града	,	разделящ	се	на	няколко	района,	първия	през	
който	минаваме	е	кв.	Гило,	следван	от	кварталите		Рамот	,Писгат	Зеев	и	др.	
И	всеки	един	от	тях	е	уникален	и	красив	по	своему	.	

Самото	сърце	на	Йерусалим	,е	стария	град	,чиито	вътрешен	не	много	
голям	квартал	е	обкръжен	от	здрави	крепостни	стени,	и	тук,	от	двете	
страни	на	улиците,	си	съседстват		четири	гъсто	населени	квартала-	
мусулмански,	христиански,	арменски	и	eврейски.		

И	докато	екскурзовода	ни	дава	обяснение,	аз	се	оглеждам,		и	се	шмугвам	
за	малко,в	едно	интересно	магазинче	с	един	надуваем	снежен	човек	
отпред	..	

Купувам	си	сувенирче	и	се	връщам	при	групата.		Вече	няколко	дни	се	
празнува	Ханука		и	всяка	вечер	от	празника	се	пали	нова	свещ		в	



''ханукията	''-	светилника-		и		според	преданието,	в	маслената	лампа	в	
Храма	стана	чудо	и	се	появи	масло,	което	горя	в	продължение	на	8	дни,	
толкова	колкото	трябваше.		

Отправяме	се	най	накрая	към	Стената	на	плача		

Трябваше	ми	не	много	време	да	я	заснема	отгоре	и	дори	''ханукията	''се	
забелязва	в	долния	десен	ъгъл..	но	тя	ще	бъде	запалена	по	късно.	Просто	е	
невероятно	зрелище,	огромната	и	вечно	прииждаща	тълпа	хора,	трупащи	
се	около	стената	,с	мисълта	да	сложат	своята		молба	към	Бога,	в	някоя	
дупчица	от	тази	стена..	Всички	се	молят	някои	дори	плачат.	Всъщност	тази	
стена	е	останала	от	Втория	Йерусалимски	храм	,разрушен	от	римляните	,	
но	да	ви	кажа,истинското	от	нея	са	самo	първите	два	реда	а	останалото	е	
било	достроено	.	Въпреки	че	се	отрича	това	твърдение.	Доближих	се	и	я	
докоснах	..	толкова	студена	не	мога	да	се	моля	и	говоря	със	една	..стена.	

	

																																																																																																										01.01.2012		

																																																																																																																																														Йерусалим	

	

																																																																									Шабат	шалом		

	

	Събота	е	-''	ШАБАТ	'',	от	ранна	сутрин	хората	вървят	по	улиците	към	бейт	-
кнесетите	,	църкветата	и		синагогите	.	Тук-тук-тук	,се	чуват	стъпките	им,	
шабат	-време	за	почивка	и	молитви.		Да	изясня	какво	означава	шабат	-
шалом	..Това	е	съботно	приветствие,	което	използват	евреите	.Шабат	
започва	с	появяването	на	първата	звезда	на	небето	в	петък,	и	завършва	с	
първата	звезда,	събота	вечер.	,	шабат	шалом",	שלום שבת, което означава 
''мирна събота " . И запалването на съботната свещ ,с която 
освещават настъпващия ден...с запалването на тази свещ, 
еврейската жена  си мисли,  че е изпълнила своята роля,  и най 
вече че е донесла в дома повече светлина , доброта и красота.  И 
т.н и т.н .. 



В	града		който	живея,	/който	все	още	не	мога	да	нарека	свой	/,		е	
настъпило	мъртвило..		В	смисъл,	всичко	е	затворено,	малките	и	по	
големи	магазини	сякаш	и	те	са	се	унесли	в	някакъв	странен	съботен	
сън	.	Само	хората,	празнично	облечени,	бързат	да	свършат	и	това	свое	
задължение	към	''	своя	бог	''	.	

 

Шабат шалом ! 

Съботата пак дойде. 

Шабат шалом ! 

Днес ще се почива . 

Шабат шалом! 

Днес е грях да се работи. 

Шабат шалом! 

Шабат шалом! 

Шабат шалом!	

	

																																																																																																																																07.01.2012	

																																																																																																																													гр.Офаким	

	

																																					Да	изживееш	вълшебство	

	

Вълшебството	започва	с	мистерия.		

След	като	тя	намери	вратичка		

в	света	на	приказките,		

а	умът	ми	сякаш	върви		различни	посоки	.		

Към	едната	ме	тегли		реда	на	нещата.	



	Другата	рисува		картини	,		от	въображението.	

Тук		малки		Гъливерчета	тъкат	огромен	килим	от	ливадни		цветя	,	

и	след	това	разцъфтяват			цветните	им	венчелистчета-сърца.		

	Ако	не	са	...	пеперуди,		

	толкова		мили	и	нежни		същества	,	

,	докосващи	с			лапките	си	цветния	килим	,	

	като	познавачи		на	изтънчения	вкус		

и	почитащи	поведение,		

събират	и	разпръскват	по	целия	свят,	

чудния		нектар	на	любовта,	

Мед	и		балсам	за	сърцата,		

за	моето	и	за		много	други	...		

																																																																																																															3.02	2012	

																																																																																																																																	гр.		Офаким	

																					

																																				Ядосана	зима	

	

Всичко	със	сняг	е	покрито	от	край	до	край	

Вятърът	с	студени	ръце	сякаш	рони	нощта,	

Дори	звездите	са	като	ледени	късове.	

А	безлистните	дървета	спят	отдавна	своя	сън.	

	

Аз	стоя	до	прозореца	и	пуша	цигара,	

Гледам	този	нестихваш	сякаш		зимен	капан..	



И	си	мисля	как	да	се	избавя	от	лошия	сън	.	

Защо	съм		съм	уверена	че	това	е	завинаги..	

	

																																																																																																			6.03	.2012	

																																																																																																																													Израел	

	

	

					По	български	обичай	и	традиция	е	Великден	,и	въпреки	че	тук	в	тази	далечна	
страна	си	има	свои	празници	и	обичаи		,аз		като	българка	,както	винаги	си	
отбелязвам		символично	нашите	по	-важни	празници,	с	това	стихче	поздравявам	
всички	българи	,макар	и	виртуално.		

												Благословен	Великден	

	

В	деня	на	Великден,	радостно	играй,	

високо	птица		излетя,	

И	в	синьото	небе	изчезна,	

Песен	за	възкресение	запя	,	

и	песента,	подеха	с	нея	всички.	

	

Хълма	и	степите	и	тъмната	гора.	

"Събуди	се,		земя",	те	пророкуваха	-	

Събуди	се:	твоя	цар	и	Бог	е	възкръснал.	

Кокичета	и	виолетки	и	момини	сълзи	

	цъфтят	отново	и	се	радват	.	

	

И	ние	изпращаме	химна	със	душа	



Неговата		заповед	-	е		любовта.	

Светло	Възкресение	Христово	

камбанен	звън	се	лее	от	небето.	

	

																																																																																																													14.04	.2012	

																																																																																					Израел	

																																

																														Цвете	

	

Едно	цвете		-то	знае	как	душата	да	разнежи,	

Толкова	цветно	ярко	и	приятелско.	

със	силен	и		вълшебен	аромат,	

Просто	тайнствен	..малко	по	малко.	

	

Цветът	му	изтъкан	от	светлина,	

Дъхът	му	тихо	шумолене	на	вятър.	

Прониква	в	душата	като	водно	течение.	

	щастие	и	любов	и	неземна	красота!		

	

Ето	цвят	на	нежна	роза	,	

Сред	бодлите	смело	разцъфтя.	

Във	прекрасните	и	венчелистчета,	

Брилянтови	сълзи	блестят.	

	



И	в	сърцето	мое		ще	събуди	,	

Нежна	тъга	неизследвана.	

Привличаща	не	един	случаен	поглед	,	

Красотата	на	живота..	

	

Цветът	на	мислите	му			блясък	рубинен,	

Криещ	се	в	тъмни	дълбини	на	душата.	

Капка		дъжд	отдолу		охлажда	се	,	

Във	цветната	чашка	на	тази	вълшебница	...										

																		

																																																																																																				17.04.2012	

																																																																																																																										Израел	-Офаким	

					

																																				Котка	

																																																																								(на	Люси	,израелската	ми	котка	)	

	

	Тя	винаги		била	е		само		котка	...	

	Обичаща	я	обичаща		да	спи	и	мляко	

	и	по	всяка		мека	като	ръкавица	длан		

	скрити	бяха		пет		изящни	нокти	...	

	

И		когато	в	очите	й		големи	ярки	

	Луната	отразяваше	свойта		светлината		

	Изглеждаше	настояща		тази	котка,	



готова		за	внезапния	си		скок	...	

	

	

																					Котe	в	снега	

	

С	цялото	си	сърце	ме	то	обича,	

не	за	приюта,	и	не		за	храна.	

И	говоря	аз		авторитетно,	

че	приятелче		не	ще	намеря	по-добрo!	

	

Навсякъде,	и	ще	обходи,	и	обиколи	

Като	мълния	,	като	стрела	!	

Внимавайте	мишки,		

скривайте	се		всички	

	Ще	ви	намери		то,	опитно	котаче	.	

	

Обичат		котките	белия		сняг,	

и	тичат	те	сякаш	в	игра			

но		хващането	им	е	цяла	беда!	

те	винаги	знаят	как	и	къде	.	

																																																				

																																																																																																						21.05.2012		

		

	



																																Неизвестно	селище		

	

Този	разказ	е	въображаемото	ми	посещение,	на	едно	селце,	а	може	би	малка	страна,	
окупирана	от	друга	и	копнееща	за	мир	и	свобода	...		Израел	винаги	се	е	стремил	да		получи	
пълен	контрол	над	териториите	на	митичния		си"	Ерец	Израел"	,тоест		над			Палестина	
"	,хвалейки		се	с		най-силната	армия	в	региона	и	също	така	и	в	света	,		и	засилваща	се			
ядрена	мощност	,	на	фона	на	нарастващото	население	.Но	аз,	със	своите	наблюдения	
върху	политическите	решения	и	действия	на	Израел	през	годините	на	израелско-
палестинския	конфликт,	смея	да	твърдя,	че	именно	Израел	е	страната	в	конфликта,	
която	не	желае	мир.	

Къде	се	намира	селцето	?	Дали	във	някоя	гънка	на	земята	,	скрива		то	
къщите	си	бели?		Спират	ли	се	хората	около	черквата	,	във	дъното	на	някой	
дол,		или	весело	се	нижат	край	големия	път,	а	може	би	се	изкачват	като	
грациозни	кози	по	някой	рид,	скривайки	се	наполовина	в	зеленината.	

Звучно	и	звънливо	ли	е	името	му	?	Виреят	ли	лозята	там	в	селцето,	и	жъне	
ли	се	там?		Дали	е	земеделско	или	лозарско	то?		Сега	какво	ли	правят	
неговите	жители	по	цъфтящото	поле,	и	дневна	горещина.		Вечер,	на	
завръщане	към	дома	,спират	ли	се	те,	да	хвърлят	бегъл	поглед	върху	
обширните	и	богати	сеитби	,благодарейки	бога	за	обилната	година	..?	

На	драго	сърце	си	го	представям	върху	един	рид	.Там	то	е	тъй	сгушено	
между	дърветата	,	че	от	далеч	човек	би	го	взел	за	група	от	рухнали	и	
покрити	с	мъх	скали.		Но	вижда	се	,	как	пушек	се	вдига	над	клоните,		на	
пътеката	по	склона	на	хълма	тичат	деца	.	Човек	ги	гледа	от	поляната	и	
отминава	,	отнасяйки	със	себе	си	спомена	от	това	едва	съгледано	гнездо	.		
Аз	по	скоро	си	го	представям	върху	някоя	поляна	край	брега	на	някоя	
рекичка.		То	е	тъй	малко	,	че	една	редица	от	тополи,		като	завеса	го	скрива	
от	хорскит	погледи.		Неговит	хижи	се	губят	в	крайбрежния	върбак	,	пред	
който	като	килим	се	разстила	една	ливада,		жив	плет	го	загражда	от	всички	
страни	като	голяма	градина	.	Човек	може	да	мине	край	него,		без	да	го	
забележи.		Гласовете	на	перачките	край	реката,		приличат	на	гласовете	на	
чучулигите.		Никакво	облаче	дим.		То	спокойно	дреме	в	дъното	на	зеления	
си	кожух	.	

Никой	от	нас	не	го	познава.			Дори	в	съседния	град	едва	знаят,	че	то	
съществува	,	то	е	тъй	скромно,	че	нито	един	географ	не	се	е	погрижил	за	



него.		Произнесено,	неговото	име,		не	носи	никакви	спомени	.		Пред	
множеството	градове	с	главни	имена,		то	е	една	неизвестност	без	история,		
без	слава	и	срам	,	която	скромно	се	изстрива.	

И	сигурно	затова	то	,селцето	тъй	сладко	се	усмихва.		Жителите	му	живеят	
уединено,		дечурлигата	се	търкалят	по	брега	безгрижно,			жените	предат	
под	сянката	на	дърветата	.	То	е	щастливо	от	своята	неизвестност,		и	се	
пълни	с	небесна	радост.	То	е	тъй	далеч	от	калта	и	шума	на	големите	
градове.			Слънчевата	топлина	му	стига,		безмълвието	и	скромността	му,			
тополите,		що	го	скриват	от	целия	свят	образуват	неговaта	радост	..	

Утре,	може	би,	целия	свят	ще	узнае,	че	то,	селцето	съществува.		О	нищета!		
Реката	ще	почервенее,		тополите	ще	бъдат	пометени	от	ядрата,	
изтърбушените	домове	ще	сочат	нямото	отчаяние	на	семействата,	и	
селцето	ще	се	прочуе.		Песента	на	перачките	покрай	реката	,	децата	които	
се	търкаляха	край	брега,		сеитбите	с	нивите,	безмълвието,		щастливата	
смиреност-	всичко	това	ще	изчезне	.	Ново	едно	име	в	историята,		победа	
или	поражение,	нова	кървава	страница	,нов	земен	кът	,напоен	с	кръвта	на	
синовете.	

Сега	то	се	усмихва,	то	дреме	и	не	знае,	че	ще	заеме	своето	място	на	една	
касапница	и	че	утре	то	ще	ридае,	ще	прогърми	с	агонически	хъркания.		
Сетне,	то	ще	остане	върху	земята	като	кърваво	петно	.	То,		тъй	весело,	тъй	
нежно,	изведнъж	ще	се	обкръжи	със	злокобен	мрак.	

Клето	селце!	

Ние	ще	го	чуваме	да	звучи	с	тръбен	шум	в	сърцата	ни	,	и	плачевно	ще	
звучи	в	нашите	спомени,		водейки	погребалното	шествие	на	един	народ.	

Кой	ще	оплаква	тогава	уединените	брегове,	оня	забутан	кът,	тъй	далеч	от	
хората,	познаван	само	от	лястовиците	,	които	го	посещават	всяка	пролет.	

Оцапано	,	посрамено,	покрито	от	орляци	гарвани,	с	омърсена,	напомняща	
смъртта	почва,	то	ще	живее	завинаги	във	вековете	като	някое	зловещо	
място,	където	два	народа	са	си	проливали	кръвта.	



Селцето,	това	гнездо	на	любовта	и	спокойствието,	ще	бъде	вече	само	една	
гробница,	общ	трап	,където	разплаканите	майки	не	ще	могат	да	поднесат	
своите	венци.	

И	с	затворени	очи,	аз	се	мъча	да	си	представя	оня	покой	,оная	завеса	от	
тополи,	дръпната	пред	белите	къщички,	oная	поляна,		която	лястовиците	
докосват	в	летежа	си,	онова	пеене	на	перачките,	онзи	девствен	кът	що	
войната	ще	разори,	и	чието	омърсяване	тръбите	грозно	ще	възвестяват	по	
четирите	края	на	света...	

	

																																																																																																30.05.2012	

																																																																																												гр.Офаким	.Израел	

																																			

																																						По	различен	свят	

	

Отново	уморена	от	света	съм	аз,	

	непоносимо	е		за	гледане,		

как	съвестта	,	продават	за	стотинки.	

	Как	праведните,		изпаднали	са		в	бедност,		

	и	как		чистотата	покрива	се	с		разврата	.		

	

Как		съвършенство	и	доброта	потъпкват	.		

Как	на	подлеци	отдават	почет.	

	С		вдъхновение		устите	ни	затварят		.	

	а		силата	на	мъдростта		на	магарета	отдават.		

	

С		наглост	истината	-глупости	наричат.	



		и		най	подлият	човек		

че	е	праведен	еврей	кълне	се		,	

нагледно	е	-		Шас	и	Тората,	

	родната	си	майка	за	шекел	ще	дадат		.		

Също	и		Олмерт-	бивш	министър-председател,		

жив	,	поучителен	пример,	и	Овадия,			

благороден	мъдрец,		такова	ще	рече		

че	въобще	....	

Така	че	,ако	искате		падайте		

	ако	искате	стойте	...	

	Израел.	Подлократия		!!!!	

																																																																									

																																																																																																																			2.06.2012	

																																																																																																																			гр.Офаким	

																									

																				Никакъв	шанс	за	мирни		преговори	

						

Преговорите	за		премахване	на		Израелската		окупация	над	Газа	станаха	
безмислен	процес.		Продължаването		на		тази	стратегическа	насока	ще	
доведе	до	нов	провал,	това	решение	въз	основа	на	двете	страни	вече	е	
трудно,	почти	невъзможно..		Политиката	на	САЩ	,	която	за	кой	ли	път	
отстъпва	пред	Израел.	Ръководителят	на	израелското	правителство	дори	
заяви	,	че	позицията	,	заета	от	администрацията	на	САЩ,	ще	предприеме	
по"	бърз	политически	процес	в	региона".	Нещо	повече,	уж	на	шега		
,израелския		министър	председател,		Бениамин		Нетаняу	,	по	време	на	
консултациите	,	предложи	да	преселят	палестинците	на	ЛУНАТА.		



Според	мен	е	крайно	време	тази		политика	трябва	да	се	прекрати!!!	Няма	
защо		да	ни	убеждават	и	да	твърдят	че	се	придържат	към		"мир	"		,	за	да	
могат	много	лесно	след	това	да	унищожат		населените	места.!!!	Блокадата	
над	Газа	-	е	едно	от	най	тежките	престъпления	срещу	човечеството	..!				

	Нетаняу		нарича		палестинците	"терористи",	защото	те	се	противопоставят	
на	техните	мъчители	и	убийци	на	децата	им,	но		"забрави",	че	еврейските		
отбранителни		сили	,	унищожиха	стотици	хиляди	палестинци,	ливанци	и	
други	представители	на	арабските	народи.	Каквото	и	палестинците	да	
правят		-		тяхното	е	капка	в	морето	в	сравнение	с	систематичния	Холокост,	
които		евреите		прекарват	срещу	местното	палестинско	население.	

И	не	му	стига	на	Биби,	че		открадна	от	палестинците		родината	им,	
унищожи	техните	градове	и	села,	разкара	повечето	от	хората	там	в		
четирите	страни	на	света,	и	сега	има	наглостта	да	нарича		палестинците	
"терористи"?	

Харесва	ли	ви	или	не,	но	Израел	се		превърна	в	очите		на	палестинския	
народ	в	нацистка	Германия.	Да,	евреите	контролират	западните	медии,	
правителството	на	САЩ	и	Конгреса,	имат	голямо	влияние	върху	настоящия	
световен	ред.	Все	пак,	това	не	означава,	че	те	са		"чисти	..	тоест	(кашерни).	

"	Добрата	ограда	прави	добрите	съседи"	,	казва	една	поговорка.	Ако	е	
вярна	,	значи	светът	е	навлязъл	в	безпрецедентен	период	на	
добросъседство.	Някога	със	стени	ограждали	градовете.	Сега	с	тях	
ограждат	цели	държави..През	2002	г.,	Израел	решава	да	започне	
изграждането	на	стена,	която	да		го	отделя	от	Палестинската	автономна	
власт,	като	аргументира	своите	намерения	със		желанието	да	се	предпазят	
от	проникване	на	израелската		територия	от		нежелани	елементи	от	
територията	на	Палестина.	

Вече	115	години,	от		появата	на	еврейското		движение,	конфликта	между	
израелците	и	палестинците	доминират	в	информационния	поток.	

	Основатели	на	ционизма	са	основаха	и			мотото	"земя	без	хора	-	хора	без	
земя"	(формулирано	много	по-рано		от	британски	християнски	ционисти).	
Те	тогава			считаха		"обетованата	земя"	за	пуста.	Разбира	се	че	добре		
знаеха,	кой	живее	на	нея	,	но	ционистите	бяха		европейци,	а			в	Европа	на	



19	век,	на	върха	на	империализма	и	колониализма,	цветнокожите		не	ги	
смятаха		-		за	хора.	

Ужасно	е	че	мирът	в			Израел	е	невъзможен	,	без	сигурността	на	
палестинците,	при	това	израелските	власти		при	преследването	си	на	
политиците	от		движението	"Хамас	"	,заплашват	сигурността	на	другите	с	
депортиране	и	геноцид.		В	това	време	когато	светът	тихо	и	спокойно	гледа	
блокадата	над	Газа,	40	хиляди	палестински	деца	са	лишени	от	правото	на	
образование	,	тъй	като	Израел	е	блокирал	вноса	на	строителни	материали		
необходими	за		построяването	на	училища.	Според	мен	мюсюлманите	
трябва	да	вземат	политическа	активна	позиция	в	борба	за	справедливост	и		
човешки	права	и	ценности.	Често	се	казва,	че	Палестинско-Израелския	"	
конфликт	-		е	сблъсък		на	неудържима	сила	с	непоколебима	обект.	Тя	ще	
доминира		и	за	вбъдеще	в	живота	и	в		живота	на	бъдещите	поколения	..	

	

																																																																																																												7.08.2012	

																																																																																																																																																	Израел		

	

																																					Духовност	с	бомба	

	

Нашите	хора	в	космос	не	летят,	

Не	щурмуват	дива	светлина	в	небето.	

Нашите	хора	само	Бога	познават	,	

<<Той	ще	ни	помогне>>	-	на	всичко	отговарят.	

	

Нашите	хора	-	деца	на	утрешния	ден,	

Ще	дойде	утре	-	утре	ще		ще	бъда	аз.	

От	утре	започвам	всичко	на	чисто,	

А	до	тогава	Бог	да	ми	е	на	помощ.	



				

Нашите	хора	всичко	просят	от	Бога				,	

Просят	щастие,	пари	,любов.	

нашите	хора	мислят	че	много,	

да	получат	от		вярата	могат		-	но	уви...	

	

Нашите	хора	гният		във	тълпите	,	

влизайки	в	църквите	продажни.	

нашите	хора	вярата	продават	,	

Все	едно	бира	пиейки	в	продажен	бар	

	

Нашите	хора	радостно	благодарят,	

Казват	че	Бог	има	на	света.	

нашите	хора	говорят	красиво,	

че	той	да	живеят		им	помага.	

									

																																																																																																								15.10.2012	

																																																																																																																																																				Израел		

	

																																				Старицата																		

																																	

Утро	е	.	Свежо	и		прохладно.	Мирише	на	предстоящите	дъждове	и	студове		
,	значи		приближава	зимата	и	с	нея	,Новата	Година.	В	началото	на	деня	не	
исках	да	мисля	за	нещо	тъжно.	



Отивам		в	центъра.	Необходимо	е	да	избера		подарък	за	рождения	ден	на	
приятелката	ми	.След	няколко	часово	лутане	по	магазините		намирам	
подходящ		подарък.	И	с		приповдигнато	настроение	излизам	от	магазина	и	
се	отправям	към	автобусната	спирка	.	Завивайки		на	ъгъла	едва	не	се	
сблъсквам	със	една		стари	жена		с	протегната	ръка.	Беше	облечена	с		
някаква	безцветно	синя	или	лилава	рокля	.		Очилата	и	бяха	само	с	една	
рамка	а	на	мястото	на	другата	бе	закрепена	тел.	

Минувачите	вървящи		по	тротоара	я	гледат	с	отвращение	и	може	би	с	
мъничко	жалост..	

Когато	бях	малка		,	често	давах		дребни	пари			на	хората	с	увреждания	или		
старец	или	старица	с	протегната	в	ръка		кутия	или	чаша	.	И		аз	просто	
обичах,	когато	тези	хора	ми	благодарят.		Но	често		в	хората	с	увреждания	
са	скрити	измамници	.	

Преди	няколко	дни	,	като	минах		покрай	магазина		видях	едно	момче	да		
държи	парче	картон	с	надпис:	дайте	за	лечение			не	мога		да	си	спомня	от	
какво.	Отидох		на	пазара,	поразгледах	къде	какво	има		реших	да	се	
прибера	вкъщи	.	И	тук	виждам	една	сергия	с	играчки		и	същото		момче	със	
надписа	на	картона	(само	че	сега	написа	не	се	вижда),	си	избира	
подходяща	играчка	с	''заработеното		от	деня	".	

Но	по	някаква	причина	аз	винаги		съчувствам		на	възрастните	хора.	И	сега		
гледайки	старата	жена,	сърцето	ми	се	свива	.	А	на	нейното	място	би	могла	
да	е	моята	баба...		Да,	по	принцип,		на	това	място,	можем	да	се	окажем	и	
ние	.	Въпреки,	че	не	искам	да	мисля	за	това	сега...	Най-вероятно,	старата		
жена	не	е	и	помисляла	за	такава	участ.	Но	нашето	правителство		
пренебрегва	тези	хора.	И	не	само	тях.	Правителството	мисли	за	нещо	
друго,	възвишеното,		по-скоро	за	лична	изгода.	Може	би	някой	ден	нещата	
ще	се	окажат		по	различен	начин,	но	за	сега		ние	сме	в	реалния	живот	...	

Вадя	няколко	монети	от		джоба	си,	слагам	в		ръката	на		бабата		и	отивам		
до	спирка.	

Сутринта		отдавна	стана		на	ден.	Въздуха	вече	не	мирише	на	студ	а	на	
изгорели	газове.	Хората	са	се	разбързали	да		се	прибират		в	уютните	си	
домове	си		след	един	ден	на	работа.	Автобуса	ми	пристига.	.	За		последен	



път,		се	обръщам	назад	:	старицата	все	така	печално	стои	с	протегната	
ръка...	

																																																											

																																																																																																20.10.2012	

																																																																																																																																	Офаким.		Израел		

	

	

																																					Теорията	за	"хиляда	топчета"		

	

Тази	сутрин	станах	с	едно	странно		и	необяснимо	чувство,	направих	си	
кафе,	взех	сутрешния	вестник,	и	седнах	да	слушам	радио.	Завъртях	
копчето	,	докато	изведнъж	вниманието	ми	привлече	мекия	глас	на	един	
стар	човек.	Той	говореше			нещо	за	"хиляда	топчета."	Стана	ми	
интересно	,	облегнах	се	на	креслото	и	увеличих	звука.	

	

Добре	,	-	каза	старецът,	-	Обзалагам	се,	че	сте	много	зает	в	работата.	Вчера,	
днес	и	утре.	И	може	да	ви	плащат	много.	Но	за	тези		пари,	те		купуват		
живота	ви	.Помислете	,	вие		не	прекарвате	време	с	вашите	близки	и	
приятели.	Не	вярвам		,	че	трябва	да	работите	през	цялото	време,	за	да	
свържите	двата	края.	Вие	работите		за	да	отговаряте	на	вашите	желания.	
Но	имайте	предвид,	че	това	е	един	порочен	кръг	-	колкото	повече	пари,	
толкова	повече	искате	и	колкото	повече	работите,толкова	повече	искате	
да	получавате	.	

Трябва	в	един	момент	да	си	зададете	въпроса	:	Действително	толкова	
много	ли	ми	трябва	още	една		блуза	,още		панталон.			.	И	заради	тези	
покупки			сте	готови	да	игнорирате	на	първото	танцово	изпълнение		на	
дъщеря	си		или	спортно	събитие	на	сина	ви.	Нека		ви	кажа	нещо,	което	
наистина	ми	помогна	да	съхраня	и	запомня		най-важното	нещо	в	живота	
ми,		и	той	започна	да	обяснява	теорията	си	за	"хилядите		топчета"	



Вижте,	един	ден		аз	седнах	и	започнах	да	смятам	.	Обикновеният	човек	
живее	75	години.	,	Познавам	някои	които		живеят	по-малко,	други	повече	
..	Но	те	живеят	около	75	години.	Сега	умножете	75	от	52	(брой		на	неделите	
през	годината)	и	се	оказва,	3900	-	толкова		недели	в	живота	ви.	Когато	си	
мислех	за	това	,	аз	бях	петдесет	и	пет.	Това	означаваше,	че	съм	проживял			
около	2900	недели.	И	фактически	ми	остават		само	1000.	Така	че	отидох	в	
магазин	за	играчки	и	си	купих	1000	малки	пластмасови	топчета.	Сложих		
всички		в	прозрачен	буркан.	След	това	всяка	неделя	изваждах		и	хвърлях	
по	едно	топче		..	

Сега	слушайте		последната	мисъл	,	която		бих	искал	да	споделя	с	вас	днес,	
преди	да	прегърна	любимата	жена	и	да	отидем	с	нея	да	се	поразходим	.	
Тази		сутрин	извадих	последната	топка	от	моят	буркан		...	Поради	това,	
всеки	следващ	ден		е	подарък	за	мен.	Аз	го	приемам	с	благодарност,	и	да	
дам		на	приятели	и	близки	топлина	и	радост.	Знаеш	ли,	мисля,	че	това	е	
единственият	начин	да	изживееш	живота.	Аз	не	съжалявам	за	нищо.	Беше	
ми	приятно	да	говоря	с	теб,	но		искам	по	бързо	да	се	върна		при		
семейството	ми.	Надявам	се,	че		пак	ще	се	чуем!	

	

	Замислих	си	аз.	Наистина	трябваше	да	си	помисля.	Бях	планирала	да	се	
задържа		малко	по	-дълго		време	на	работа	днес,	че	имах	нещо	
допълнително	да	правя	.	А	след	това	да	пийна	нещо		с	колежките		в	
клуба.	Вместо	това,	аз	отидох	и			разбудих	децата	с	целувки	.	

-	Събудете		се,	сънливи	котета	.	Отиваме	на	пикник.	

-	Ама	мамо	,	какво	се	е	случило?	

-	Нищо	особено,	просто	осъзнах,	че	не	сме	прекарали	заедно	уикенд.	И	
нека	да	отидем	до	магазина	,за	играчки		да	купя	за	вас,	а	за	мен	...	
пластмасови	топчета...	

														

																																																																																												2.11.2012	

																																																																																																																					Офаким.		Израел		

	



	

	

																									Свободата	на	котката	

	

Една	приятелка	ми	беше	дала	като''	подаръk	''	,една	сиамска	котка-	да	ви	
кажа	тя	беше	най	-глупавото	животно	,което	познавах	.	Една	вечер,	както	
си	седяхме	пред	топлата	печка,	през	зимата,	тя	ми	разказа	една	история.	

	

Когато	бях	на	три	години	(	сега	съм	на	5	),	аз	бях	голяма	и	угоена	котка	,бях	
наивна	и	много	глупава.	

Още	на	такава	крехка	възраст	,показвах	всичката	кокетност	на	животно,	
ненавиждащо	уюта	на	огнището.	Но	въпреки	превзетостта	си,	аз	бях	
благодарна	за	късмета	си,	който	ме	бе	настанил	при	приятелката	ви.		
Добрата	жена	много	ме	обичаше.	

В	дъното	на	една	от	стаите,	аз	имах	истинска	спалня	,с	мека	пухена	
възглавница	и	лека	покривка.	

Храната	ми	също	беше	качествена	,не	хляб	,не	супа,	а	само	месни	
деликатеси.	

До	тук	добре!	

Но	при	всичките	тия	екстри,	аз	имах	само	една	мечта	,	да	се	шмугна	през	
полуотворения	кухненски	прозорец	и	да	избягам	на	покрива.	Омръзнали	
ми	бяха	милувките	на	стопанката	ми,		не	ме	блазнеше	и	храната,	от	която	
тъй	затлъстях.	

Дотегна	ми	от	това	щастие.	

Трябва	да	ти	кажа,	че	не	веднъж	доближавах	отворения	прозорец	и	се	
взирах	към	покрива	на	съседната	сграда	.Там	се	препичаха	две	котки,	
блажено	излегнали	се	под	жежкото	слънце	и	блажено	премрежили	
поглед.		Тази	гледка	за	мен	бе	невероятно	зрелище.	От	този	миг	аз	
разбрах..	



Истинското	щастие	беше	зад	този	прозорец,	на	този	покрив.	

Най	сетне	се	реших	да	избягам.	

Мислех	си	тогава	че	в	живота	трябва	да	има	нещо	друго	освен	пухена	
завивка	и	милувки.	

Един	ден	забравиха	да	затворят	кухненския	прозорец	,	през	който	обичах	
да	наблюдавам.	Промуших	се	през	него	и	скочих	на	малкия	покрив	,който	
се	намираше	под	прозореца.	

Слънцето	напичаше	и	топлеше	тлъстото	ми	тяло.Всичко	ми	се	стори	
прекрасно.	

Все	още	не	знаех	,че	котка	като	мен	,	не	е	създадена	за	горчивите	радости	
на	свободата.	

Със	трепет	се	движех	по	покривите.Струваше	ми	се	че	ходя	по	кадифе.	
Радостта	ми	беше	примесена	с	малко	страх.	Спомням	си	за	изненадата,	
която	за	малко	не	ме	събори	от	покрива.	Двата	котака	изкочиха	
неочаквано	зад	един	покрив	и	тръгнаха	към	мен	със	страшно	мяукане.	Аз	
неволно	започнах	да	мяукам	с	тях.	Но	тогава	те	помислиха	че	съм	доста	
глупава	котка	и	казаха	че	мяукат	от	смях.	Веселяците	не	разбираха	
глупавата	ми	реакция	и	се	затъркаляха	като	топка	по	керемидите,	
нагорещени	от	слънцето.	Забелязах	че	единият	от	котаците	се	отнесе	
особено	добре	към	мен.	Дори	предложи	да	ме	покровителства	,разбира	се	
аз	с	благодарност	приех.	

О!	Колко	далеч	останаха	милувките	на	приятелката	ви!		Аз	пих	жадно	от	
дъждовните	тръби		и	никога	водата	не	е	била	за	мен	тъй	сладка	,както	
тази.	

Един	котак	премина	плавно	и	грациозно	край	мен,	външността	му	ме	
изпълни	с	едно	непознато	за	мен	вълнение	и	чувство.Аз	и	другарите	ми	се	
спуснахме	да	посрещнем	новодошлия.	Аз	надминах	другите	и	когато	се	
канех	да	направя	комплимент	на	котака	,един	от	другарите	ми	жестоко	ме	
ухапа	по	врата	.	Аз	нададох	болезнен	вик.	

-	Нищо!	ми	рече	моя	покровител,	още	има	да	си	патиш	като	не	разбираш!!!	



След	няколко	часова	разходка,	ужасно	огладнях.	

-Какво	ядете	вие	по	покривите	?	-попитах	другаря	си	-котака	

-	Каквото	си	намерим	,	отговори	ми	той.	

Напразно	търсих	нещо,		с	което	да	заситя	нарастващия	се	глад.	Най	сетне	
забелязах	че	на	масата	на	една	тераса		едно	момиче	остави	закуска	и	
влезе	в	стаята	за	нещо.	

Точно	това	търсех	,	си	помислих		наивно	аз.	И	скочих	върху	масата	и	
грабнах	храната.	

Но	момичето	бързо	изкочи	отвътре	и	ме	удари	с	метлата	по	гърба.	
Изпуснах	закуската	и	избягах.	

-Какво	си	мислеше	че	правиш	-	ме	попита	котакът.	Храната	по	масите	може	
само	от	далеч	да	се	желае.	

Бавно	настъпваше	нощта,		а	стомахът	ми	сериозно	протестираше.	

Почти	се	бях	отчаяла,		когато	котака	ми	каза	че	ще	чакаме	,докато	съвсем	
се	стъмни	.	

Тогава	щели	сме	да	слезем	и	да	търсим	храна.	Когато	стане	тъмно!	

Казваше	спокойно	другарят	ми-	котак.	

На	мен	ми	идеше	да	припадна	от	глад.	

Настъпи	нощта,	мъглива	и	смразяваща	.	Скоро	заваля	дъжд	и	задуха	вятър	
.	

Слязохме	долу,		на	изкаляната	улица	.	Къде	беше	онази	приятна	топлина	,	
лъчите	на	обилното	слънце...	

С	мъка	си	спомних	за	пухената	си	възглавница..	

До	една	врата	хората	бяха	оставили	торба	с	боклук	.Взех	отчаяно	да	ровя	
вътре.	

Намерих	само	два	оглозгани	кокала	и	няколко	консервени	кутии.	Моя	
прител	,котака	ме	разкарваше	по	сметищата	до	сутринта.	Часове	наред	



,квасена	от	дъжда,	аз	зъзнех	от	студ	и	проклинах	проклетата	улица	и	
проклетата	си	свобода.	

Котака	ме	забеляза	че	треперя	и	ме	попита	:	

-Много	ли	ти	е	студено	?	

-Да,	много,	искам	си	у	дома	!	отговорих	аз	

-Искаш	ли	да	те	изпратя	до	къщата?	

-Разбира	се,	но	как	ще	намеря	дома	си	?	

-Ела,		аз	вчера	сутринта	те	видях	от	къде	излизаш	,	сeга	ще	те	заведа	до	
там.	

Когато	стигнахме,	той,	почтенния	котак	ми	каза	сбогом,	без	много	
вълнение.	

Когато	си	влязох	вътре	,	приятелката	ви	взе	една	пръчка	и	здраво	ме	
наложи	по	гърбината,	за	урок	,аз	безмълвно	и	безропотно	понесох	всичко.	

Та	така-	довърши	котката,		щастието	е	да	бъдеш	на	топло	в	една	стая	,в	
която	има	храна.	

Имам	предвид	нас-	котките.	

																																						

																																																																																									12.11.2012	

																																																																																																																					Офаким.		Израел		

	

	

																																						Влюбена	в	живота		

	

Каза	мъдростта	веднъж		

обич	ще	се	появи	в	света	ми	

радостна	ще	бъда	аз	от	нейното	завръщане	



отново	с	теб	както	преди.	

	

Ще	бъда	капката	роса		

в	твоята	длан	

и	ще	се	разтворя	в	теб	

до	дъното	на	душата	

Ще	те	докосна	обичайки	

мистериозно		

и	много	внимателно.	

	

Аз	ще	бъда	в	сърцето	ти	

въздишката	нежна	на	устните	

и	подобно	на	камбанен	звън		

музика	наоколо	ще	лея.	

	

	

																																						Душата	е	като	книга	

	

Душата		е	като	книга	...		

Някой		внимателно		я	разгръща	,	

чете	на	глас,		и	прониква	в	смисъла,		

	точки	поставя		...	

А		друг	безмилостно	я	къса	

	гневно	я	мачка	



страници,	които	назад		се	не		връщат	...	

	

Душата	е	като	морето	...		

Някой	наслаждава	се		спокойно,	

	и	плува	тя		уверено	във		сънища	...	

	

А		друг	,		като	ураган	и		вятър		

нахълтва	в	живота,	

	

А	който	не	вярва,		

той		душата	не	забелязва	

	

Исвалят	се	върху	света			

недоверие	и	зло.	

	

Душата		е	като	птица,		

някой	храни	я	направо	от	ръцете	си	

и		я	пуска	свободно		да	лети	...	

А	друг	във		клетка,	ще	я	наблюдава	

	

Душата		е	като	истината	...	

Който,	който	вярва	-		той	разбира	

Без	нея,		ще	е	трудно	на	света	...	

	

																																																																							



																																																																	

																																																																																																18.11.2012	

																																																																																																																																			гр.		Офаким.			

																																																																																																																																								Израел		

	

																																									Поздрав	за	слънцето	

	

Над	небето	над	слънцето	

Аз	летя	по	следите	на		вятъра	.	

По	високо	от		птиците	около	мен	;	

Летя,	забравяйки	времето	

А	и		него		сякаш	го	няма		!	

И	нежно	гали	тялото	

слънцето	,		над	главата	ми	.	

Този	момент	толкова	желан		

В	съня	си	,	наяве	аз	летях		

Между	небето	и	земята!	

Волно	въздуха	разсичах	,	

Летя		в	небето!	

Толкова	лесно	и	толкова	свободно	!	

Правя		каквото	си	искам		,	

И	никой	от	мен	не	се	нуждае.	

Просто	размахвам		огромни	крила	-	

аз	нагоре	към	слънцето		летя		!	



Няма	страх,	ни	безпокойство,	

Само	море	от	усещания	

И	смехът		на	слънцето!	

Не,	душата	не	се	връща	

На	земята	никога	вече	!	

Тя	просто	ще	се	върти		в	небето	

И		вятъра	ще		търси	

За	вечни	времена!	

Ако		в	живота	си	имах	крила	,	

аз	отдавна,	много	отдавна	

в	небето	с	птиците	бих	летяла	,	

толкова	леко	и	толкова	свободно!	

																	

																																																																																										23.11.2012	

																																																																																																																												гр.		Офаким.		Израел		

																																																																																																																																									

	

	

																																		Любовта	в	плен		

	

Никой	не	би	си	помислил,	че	те	биха	могли	да	се	срещнат,	двама	души	от	
различни	светове,	който	се	превърна	в	един	за	двамата.	

Той	бе	преуспяващ,	и	тя	само	преводачка	,	дори	не	по	образование,		а	по	
случайност	в	живота	.Участваше	в	един	малък	сайт,		създаден	с	цел	
споделяне	на	мисли,	блогове	и		може	би	за	малко	разнообразие.	Те		се	
срещнаха		там,		едно	случайно	запознанство,	когато	той	и	написа		кратко	



съобщение.	Започна	кореспонденцията,	обръщайки		внимание	на	възраст,	
несподелена	любов,	семеен		живот,	съществуващ	или	почти	не	...	и	
единствено	с	мисълта	да		си	помогнат		и		подкрепят	взаимно		..	но	това	
бяха		само	думи,	писма,	които	не	са	живи	думи		които	могат	да	разчупят		
разделящото	ги	разстояние	,	,	те	си	размениха	телефонните	номера,	и	
скайп	профилите	и	след	известно	време	дойде	момента,	в	който	той	
започна	да	се	свързва		с	нея	всеки	ден,	често	и		винаги,	когато	беше		
свободен	.Будеше	я		сутрин	с	нежни	думи	,	пожелаваше	и		лека	нощ	и	
винаги	е		бил	наблизо.Те	вече	не		обсъждаха	проблемите	на	живота,	
неразбраната	любов,	икономическата	криза,		не	строяха	планове	за	
бъдещето,	но	понякога	поглеждаха		в	миналото,	за	да	разберат	защо	не	са	
се	срещали	преди	...	И	те	се	срещнаха,	очите	им	се		срещнаха		и	след		
определеното	им	време,	те	разбраха	че	не	могат	един	без	друг	.	Но	и	
заедно	да	бъдат	-също	.	.Те	не	можеха	да	се	разделят	,ни	да	бъдат	заедно.	
Животът	възнаградила	ги	с		любов	и	освобождаване	от	проблемите,	
представяше		труден	проблем,	поставен	в	задънена	улица,	от	която	не		се	
излизаше	лесно."Човек		има	и		минало	и	бъдеще,	и	когато	ние	изправени	
пред	избор,	трябва	да		решим,	на	къде	трябва	да	поемем	.	Напред		в	
бъдещето,	да	започнем	нов	живот,	с	чисто	бял	лист	само	тогава	след	като	
сме		оставили		всичко	зад	себе	си	,	което		сме		живели	тези	години,		ще	
донесе		болка	и	сълзи	на	своите	близки	,	семейство,	деца	,	които	не	ще	
разберат	.A		да	останем		в	миналото	ще	загубим		вяра	в	бъдещето	...	Тя	не	
го	молеше	за	нищо		,	тя	го	обичаше,	тя	просто	взе	една	крачка	напред,	без	
него,	и	той	не	го	направи,	защото	не		беше		в	състояние	да	я	спре.	

	

																																																																																									23.11.2012	

																																																																																																																			гр.		Офаким	.		Израел		

		

																																						До	последния	лист	от	клончето	...	

	

С	пламък	сякаш	ще	затопля	

студената	зима	...	



	

...	До	последния	лист	

от	клона	...	

	

	а	може	би	до	

последния	си	дъх	...	

	

...		или	до	пролетта	...	

	

	

																																											Капиталисти	и	подобна	измет	

	

Капиталисти	и	подобна	измет	

Забравили		за	страх	,чест	и	съвест	-	

Надявам	се,	да	не			умра,	надявам	се	да	доживея	

за	да	ви	стигне		отмъщението	мое	!	

	

Да,	ще	ви	стигне	все	някога	

Отмъщението	на	гладни	и	нещастни	хора		

	на	отдавна	замразени	градове	-	

Уморени	да	проклинат		властните		служители.	

	

Уморени	да	работят		за		крадци	услужливи.	

И	силна	е	на	хората		омразата!		

Не	забравяйте,		изроди	-	



Те	не	ви	вярват		и	ви	презират!	

Вие	няма	да	избегнете	народното	възмездие	

И		все	по-близко	е	с		всеки	ден	

	освобождението	на	хората!	

																																

	

																																																																																												25.11.2012	

																																																																																																																			гр.		Офаким	.		Израел		

	

	

	

																																Безтактов	сюжет-Той	и	тя	)	

	

Седяхме	един	ден	с	моята	приятелка,	пиехме		кафе.	И	тя,	като	мен,	се	
отдава	на	литературата.	Е,	тук	този	ден	тя	ми	казва,	"Виж!	Твоите		
истории	са	някак	остроумни	.Днешния	читател			не	иска		и	не	обича	да	
мисли	,		и	няма		време	да	прочете	между	редовете.	Бъди	по	обикновена		.	
Отпусни	се.		Избирай	най	обикновени	сюжети	.	И		ще		видиш		колко	хора	
ще	те		приемат	и	ще	започнат		да	те	четат	редовно		",	добре		си	
помислих:"	Може	би	тя	е	права.	"Махам		тази	философия	и	нейната	
приятелка		-	психологията	и	политиката	.	Хора!	Идвам	за	вас.	Ще	се	
опитам	да	бъда	по	обикновена	за	напред		.		"Да..	Казах	аз	и	какъв	сюжет	
да	измисля		?Не	ми	идва	нищо	наум	,.?"	Моята	приятелка	веднага	
решава	:	"Та	аз	веднага	ще	ти	нарисувам	няколко	такива	сценки	,	"	Ето	
например,	една	от	многото	за	които	мисля	в	момента:	Двама	се	
срещат		на	пейка	в	парка.Запознават	се	.	Започват	да	разговарят		.	Той	
бяга	към	магазина	и	купува	цветя	.	Започват	да	се	срещат.		Той	се	
влюбва	от	пръв	поглед	,тъй	да	се	каже.	Разказва	и	за	съвместния	им	
щастлив	бъдещ	живот.Тя	с	умиление	плаче.След	3	дни	е		сватбата	им	.	



Те	са	щастливи.	Започват	да	си		раждат		деца,	едно	след	друго	.Купуват	
дом.	С	завистливи	съседи.	

(аз	седя	и	я	зяпам)	,Е,	сега	мисли	сама	-вика	ми	тя	.	Cюжета	е	безупречен,	
всички	любителки	-домакини	ще	те	четат	,	ще	плачат	и	смеят	заедно	с	
твоите	герои.	Добре	де!!!	Не	е	толкова	трудно..Ето	започвам...	

	Изведнъж	си	спомням	някак,		историята	на	един	малък	разказ	,който	
покори		читателите	със	своята	простота.	В	него	също	се	срещнаха	
двама	души	и	той	и	подари	бонбон	увит	в	целофан.			Момичето	е	във		
възторг.	Щастливи	читателите	пишат	похвали,	с	явна		грижа	за	
бъдещето	на	тази	двойка	.Автора		сдържано	обещава		продължение	.	
Толкова	е	лесно,	просто	взимаш	химикалката	и		пишеш	нещо	подобно.	
Например	такова:	

Двама	души	се	запознават	в	парка	.	Започва	разговор.	След	известно	
време,		той	някак		тайнствено	се	измъква	и	тича	към	близкия	
магазин.Там	купува		шоколадов	бонбон	и	една	кайсия.		Но	изяжда	
бонбона	по	пътя	и	се	опитва	да	завие	в	целофан	кайсията.		Обвивка	е	
твърде	малка	,	за	кайсията,		и	той		предприема	крайни	мерки.	Кайсията	
също	е	изядена	,	от	нея	остава	само	костилка	която	той	грижливо	
обвива	в	целофан.	Подарява	и	го.	Момичето	е	във	възторг.	Отвивайки	
целофана	тя	е	в	недоумение.	Костилка	?	Гледайки	го	с	същото	това	
недоумение	тя	се	опитва	да	разбере	смисъла	на	това	
послание.Чувствайки	,	че	попаднал		под	нейна		хипноза,	мъжа			поставя		
пред	себе	си	стъклена	стена,	която	го	отделя	от	момичето	,	която		с	
немигащи		очи	го	гледа	право	в	очите.	Ще	видим	кой	-кого		мисли	той.	
Момичето		постепенно	прониква	в	мозъка	му.	"Обичаш	ли	ме	?"-Тя	
продължава	да	го	изкарва	от	равновесие	.Безсилен		да	се	защитава	
психически	той	казва,	че	изяде		бонбона	и	кайсията	защото	бяха	
прекалено	сладки.	"Така	значи	.	.		алчен	е	",	мисли		момичето	-"	Много	
съжалявам,	исках	да	направя		нещо	по-добро	",	отговоря	разбития	човек	
.	

-"	Какво	именно	-	мислено		пита	тя	-"	Ами,	например.	Очите	ти	ми	
говорят	,	че	искаш	да	ми	кажеш	нещо.	"-"	Не	е	твоя	работа	"внушава	
мислено		момичето		-"	Защо?	"Попита	с		очи	момчето		-"	Защото	аз	не	



чакам	теб		.	Можеш	да		си	отиваш.	Свободен	си	.	"Човека	се	извисява	
гордо.	Няколко	секунди	се	взира	се	в	нея	и	си	отива.	

След	като	написах	всичко	това,	аз	си	мисля,	е		всичко	е	доста	ясно	и	
просто.	

	

																																																																																																28.11.2012	

																																																																																																																			гр.		Офаким	.		Израел		

	

																																						Какво	е	зависимост	?	

	

Това	е,	когато	с	треперещи		ръце	

очакваш	новото		утро,	

да	почувстваш	отново	

ароматния	вкус	на	кафе.	

	

Това	е,	когато	главата	се		замайва		

при	мисълта,	за	брилянтното	докосване,	

на	тънките	метални	струни	на	китарата.	

	

Това	е,	когато	захвърляш	всичко	

и		летиш		обратно		към	дома	си		,	

за	да	прочетеш	една	и	друга		страница,	

от	твоята	започна		проклета	книга.	

	

Това	е,	когато	вдигаш	главата	си	нагоре		



почувстваш	студената	болка	в		сърцето	

,	когато		мрачна		е	нощта	навън	

а	мисълта	ти	като	птица	в	тунел	се	лута.	

	

И	когато	,		надниквайки		в	очите	на	хората	

с	тънка	нишка	на	надежда	

че	следващия	минувач			ще	бъде	този	

kойто	чакаш	цял		един	живот.	

	

Това	е,	когато	тъпанчетата	избухват,	

	в	очакване	на	ритъма	и	писъците,	

на	мотащата	се	наоколо		тълпа.	

очакваща	поредния	протест.	

	

Това	е,	когато	държиш		ръцете	камера		,	

	с	нежност		галиш	обектива		

и	ти		просто	стоиш		в	средата	на	залата	

,и	в	глупаво	очакване		се	усмихваш.	

																																															

																																																																																																30.11.2012	

																																																																																																																			гр.		Офаким	.		Израел		

	

	

	

																										ХОРА	И	ВРАТИ	



	

ХОРА	И	ВРАТИ	-	неочаквано	сравнение	,	но	има	нещо	в	него	...	Запознаваш	
се	...	с	някого	и	виждаш	хубава	симпатична		врата	с	месингов	номер	във		
венче.	Отвориш	а	там	мъничка	стая	3	на	2	.	Говориш	с	човек	в	
продължение	на	пет	минути	и		чувстваш	колко	е	тясно	в		неговата	
компания.	А	понякога	обратното	-	откриваш		полуразрушената	врата,	и	там	
вселена:	комети,	планети,	и		Млечния	път	...	Да	намериш		сродна	душа,	
която	е	подобна	на	твоята		...	И	заедно	да	слушате		тишината	...	Тук,	на	
земята	...	И	там,	в	рая	...	И	не	питайте	празни	въпроси	...	Да	не		създавате	
негодувание	в	къщата	...	Да	гледате	разразилата	се	буря	...	Любов	...	и	дъги	
...	и	гръмотевици!	...	И	ако	случайно	душата	заплаче	някой	ще	се	намери	,	
за	да		я	утеши	.	Това	означава	..	Ние	с	нея	на	света	не	сме	едни			...Да	се	
намерят...		самотни			много	...	Душата	,	така	боли	понякога...	

	

																																																																																																							2.12.2012	

																																																																																																																			гр.		Офаким	.		Израел		

	

																																			

	

																																						Там	на	сцената	

	

С	усмивка		сцената	се	озари		

И	сянката	мека,	дори	се	смути.	

Песен	от	въздуха,	сякаш	е	пяна,	

На	раменете	на	публиката	се	отпусна.	

Акорд,	и	друг	-	а	после	настъпи	тишина.	

Вълшебен		благодат,	и	влезе	тя	.	

И	тънки	ръце	изящни	-	сякаш	крила	



В	едно	единствено	се	сплетоха.	

Събуждайки	и	вдъхновявайки	

	изведнъж,	

Една	вълна	запърха		към	небето.	

Живителна		мелодия,	

Грациозен	скок		-	с	единия	крак		

Лесно	пред		всички	се	издигна	,	

плахо	поглеждайки	извън	сцената		

Маневрираща	сред	ноти	музикални		

Душата	й		-	сякаш	от	струни	създадена	.	

Танцува	и	сянката	,	следваща	муза		

и	възхищение	тя	в	очите	чете,	

затопля	взаимност	и	чувство	за	полет	

звезден	дъжд	и	прощална	светлина.	

	

	

																															За	теб	приятелю	

	

Посвещавам,	на	един	мил	и	малко	бъбрив	приятел,	дошъл	чак	от	София	,да	види	
как	живея	в	Израел..	

	

Ти		идвай	ми	на	гости	често	,	приятелю,	

Знаеш	,	вратата	ми	е	винаги	отворена	за	теб.	

Темите		на	разговора	не	са	до	днес	забравени	

И	нови	идеи	наоколо	кръжат	.	



За	живота	свой	ми	разкажи	,	

За	нови		имена	в	бележника	си,	

И	не	свършвай	разговора	с	тъжен	край	,	

В	крайна	сметка,	повече	са	радостните		и	щастливи	дни.	

И	мен	ще		питаш		тихо	как	съм		...	

Усмихвайки		се,		ще	ти	кажа	,	че	всичко	е	наред,	

В	крайна	сметка,	

животът	е	добър	във	всяко	оформление,	

Без	значение	колко	безнадежден		е!	

	

																																																																																																					24.01.2013	

																																																																																																																																								гр.Офаким	

																													

																																	Живително			хайку		

	

"Лодка	се	носи	

По	бурната		река,	

Подобна	на	живота	...	

	

Когато	ме	ласкаят-	

Задавям	се	от	гняв	...	

Да	знаеш		за	себе	си	толкова	много	-		е	трудно!	

	

Дълъг	йероглиф		"Вечност"	



Аз	написах	в	пясъка-	

И,	оставяйки	смъртта,		се	обърнах	към		живота	...	"	

	

	

	

				Цветна	приказка	

	

Червени	макове	в	полето	зелено,	

Развеселяват	сърцето	и	душата.	

Мисля,	че	на	всеки	това	чувство	е	познато:	

Дори	и	на	Рая	вратите	се	отварят.	

	

Макове	в	полето	прекрасно	са		разпръснати,	

Радостно	денят	възпяват.	

Кой	създал	е		тази	прекрасна	картина?	

Макове	непознаващи		скръбтта.	

	

Към	слънцето	извърнали	главички,	

С	вятъра	люлеещи	се	заедно.	

Подобно	на	тъга	притесненията	са	заспали,		

Само	птиците	в	небето		пеят		.		

	

Червените	макове	радост	донасят,	

И	усмихват	ми	се	нежно	.	



В	зеления	конфорт	на	зората,	

Животът,		както	на	небето	-е	безграничен!	

	

Червени	макове	ще	събера	аз	в	полето	,	

До	сърцето	си	ще	ги	притисна	.	

С	боси	нозе	ще	докосна	тревата	...	

Толкова	ми	е	добре.	Аз	няма	да	крия!	

	

Червени	макове	с	цяла	душа		аз	обичам	,	

На	тях	стиховете	свои	посвещавам	.	

И	с	цялото	си		сърце		благодаря	ви,	

Че	сега	душата	ми	към	Рая	се	стреми	!	

		

																																																																																																					17.03.2013	

																																																																																																																																						гр.Офаким	

	

	

																																		Мисли	и	образи	ажурни	

	

Както	е	изтъкан	дъжда	

от	водни	капчици,	

Така	и	щастието	е	изтъкано	

от		малки	моменти:	

Поглед	...	



дума	...	

	в	пясъка	следи	...	

Подарено	цвете	...	

топлина	от	допир	...	

	

Както	небето	е	изтъкано	

от	един	милион	звезди,	

Така		радостта	е	изтъкана	

от		тръпнещи	усещания:	

Възторг	...	

очарование	...	

	мечти	...	

И	връщане	...	

и	опрощение	...	

	

																																																																																										28.04.2013	

																																																																																																																									гр.Офаким	

	

	

																																					Подарък	от	съдбата	

	

Нареден		за	слава	

Моли	се	за	късмет,	брат,	

И	като	хитър	дявол	



предпочитам	аз		влияние.	

О,	колко	има	по	света		поети!	

И	как	сам	да	се	издигна	тук,	

При	това		че	той	и	други	

За	надежда	се		обслужват.	

И	си	спомних	как	преди	

аз	просто		тука	си	стоях	,	

И	показвах	на	

	всеобщ	мироглед,	

	своята	мечта	неизпълнима..			

		

																																																																																							28.05.2013	

																																																																																																																					Израел	

	

																																																		Хубаво	е	доброта	да	има	

	

																															Ако	трябва	да	направя	сравнение	на	условия	на	живот	в	
страната,то	едногласно	мога	да	заявя	че		еврейската	държава	е	много	по	напред	
,	по	всички	отношения	и	стандарти	от	България	и	от	някои	европейски	
държави,но	въпреки		всичко	,годините	които	преминаха	в	Израел	в	повечето	
време	не	бяха	лесни	.	За	самата	страна	там	мога	да	кажа	че	е	богата	на	
растителност	има	красиви	местности	и	забележителности..	

Сред	моите	приятели	и	познати,	местни	евреи	или	руски	евреи,	имигрирали	също	
като	мен	от	години,	имаше	много	свестни	хора	,	но	имаше	и	такива,	с	които	
неволно		се	срещаш	в	всекидневието	си,	били	те		съседи	и	дори	колеги	по	
местоработa	,	които	са	пропили	цялата	пропаганда	и	расизъм	,от		техните	
лидери	ционисти	-	същите	фашисти	-	еврейски	националисти	и	религиозни	
фанатици	на	Юдаизма			.Но	в	днешно	време,	разбира	се	евреите		са	различни,	има	
много	положителни	и	интелигентни	хора	,	с	които	е	много	хубаво	да	се	говори	но		



има	и		откровени	ционисти	,	за	които	всеки	неевреин	е	GOY	(	Akum	)	като	говеда	(	
цитат	от	Tolmuda	)	...	и		с	тях		е	много	трудно	да	се	говори	за	нещо	...	За	щастие	,	
сред	моето	обкръжение	няма	такива	.	Но	имам	една	близка	приятелка	-	руска	
еврейка	,	с	която	и	до	сега		сме	много	близки.	

Парадоксално	е,	че	тя		ме	подкрепяше	в	трудни	времена	,	и	винаги	е		идвала	на	
помощ	Тя	е	жена		без	религиозни	пристрастия	,	а	е	добър	и	отзивчив	човек.																																																																								

																																																																																																																																					24.08.2013	

																																																																																																																																								Бургас	

																																										Викът	на	природата	

	

О	,хора!		Да	помислите	е	нужно!	

Длъжни	сте	да	мислите,	хора!	

И	всички	съкровища	на	страната,	

позволете	да	бъдат	съхранени!	

	

Ти	си	разумен,	човек!	

Защо	се	изправяш	срещу	природата?	

Разкъсваш	красотата,	цял	век	вече,	

унищожаваш	зеленото	богатство!	

	

Природата	е	способна	на	вас		да	отмъсти	

и	животът	ваш	може	да	погуби.	

Помнете,	вие	не	сте	сами	в	света	

затова	безпроблемно	живота	си	живейте!	

	

																																																																																			26.04.2014	



																																																																																																															гр.Бургас	

																															

																																				

																			Позволи	ми	любов	

	

Позволи	ми	да	се	усмихна	при	среща	,	

да	ти	подаря	прегръдка	нежна.	

Позволи	ми	вечер	да	бъда	до	теб,	

обстановката	с	теб	да	разведря.	

	

Позволи	ми	да	те	зърна	само,	

и	да	потъна	в	погледа	твой,	

трудно	е	така	да	се	живее,	

но	да	не	се	обиждам	се	старая.	

	

Всеки	има	нужда	от	любов	и	подкрепа	,	

за	това	години	могат	да	минат.	

Но	надеждата	в	мен		все	още	живее	

позволи	ми	в	сърцето	мир	да	има.	

	

	

																								Пиша	за	себе	си	

	

Защо	да	пиша	поезия,	



помислете	вие	сами.	

А	какво	ако		няма	я	музата,		

изразете	ми	всичко	в	слова.	

	

Аз	няма	какво	да	доказвам,	

и	мнение	също	така,	

пред	липса	на	рими	свенливо		

на	какво	ви	изглежда	това.	

	

Това	четиристишие,	

пиша	в	отговор	лично,	

за	това	са	ми	всички	познания	

приключих	реда	без	ограничения.	

	

																																																																																		

																																Навън	е	моя	копнеж	

	

Днес	в	квартирата	студена	

седя	зад	компютъра	аз,	

а	така	ми	се	иска	да	бъда		

там	където	си	ти.	

	

Катастрофа	на	съдбата	

нашата	по-късна	страст,	



това	означава	да	не	бъде	

означава	да	паднем	във	бездна.	

	

Това	е	когато	искаме	щастие	

и	когато	на	някого	сме	нужни,	

когато	с	взаимно	доверие	

затопляме	сърцата	-ние	двама.										

																																																																							28.04.2014	

																																																																																																															гр.Бургас	

	

																																					

	

	

	

																																													Аз	зная	

	

Знам	че	мога	да	живея,	

любов	от	всичко	се	попива.	

Знам	че	не	мога	да	кажа	

че	истината	е	винаги	-Да.	

	

Често	си	мислим	че	някой	

не	е	за	нас	достоен,	

при	това	сами	цената	си	не	знаем	

да	никога	просто	няма	начин.	



	

Не	искаме	да	предприемем	

понякога	и	първа	стъпка	дори,	

вината	в	душата	смирено	признавайки	

и	от	ревност	почти	до	основи	изгаряме.	

	

Ние	не	търсим	пътища	верни,	

и	думи	прилични	не	намираме,	

като	крещим	се	мислим	за	силни	

и	с	това	доказваме	колко	сме	свободни.	

	

Достатъчно	е	само	мъничка	искра,	

за	да	превърнем	рая	в	ад.	

И	не	ни	плаши	това	че	сме	сами,	

да	обичаш	при	това	е	непонятно.	

	

Свиквали	сме	с	подлост	и	лъжи	

а	гордостта	е	толкова	незаменима,	

закривайки	очи	на	чувства	и	сетива	

ние	убиваме	всичко	свои	мечти.	

		

	

																																																																																																																			2.05.2014	

																																																																																									Бургас	

	



	

																																							За	мен			

	

		Родена	на	3.05.1977	г.	в	град	Поморие	в	семейството	на	руска	еврейка	и	българин.	
Завършила	съм		е	техникума	по	строителство	и	архитектура	в	гр.	Бургас.	От	2000	г.	
пребивавам	в	Израел	(гр.	Реховот	по	късно	се	местя		в	гр.	Офаким),	където	работата	
ми		е	свързана	с	частни	и	държавни	фирми.	Пиша	стихове,	преводи	,	както	и	статии	за	
историята	на	конфликта	между	държавата	Израел	и	окупирана	Палестина	и	
Западния	бряг.		

		

Като	цяло,	бих	искала	да	войната		в	Палестина		да	бъде	прекратена,	и	
двете	страни-	Израел	и	Палестина,	най-накрая	да	постигнат		мирно	
споразумение.	

	


