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         Трябва човек да е много праведен, за да озаглави първата си книга 
"Греховност".  
        Красимира Милчева е поет на големите и чисти чувства. Изказът й е ясен, 
открит. Дори и грешките й са извършени и "обгледани" в книгата с такава 
искреност и чистота, че ние й прощаваме всичко. 
Тя не ни говори - доверява се. 
Не поучава - изплаква радостта си и се усмихва над болката. 
       Ние, българите, по начало закъсняваме - за срещи, за работа, за успехи. 
Забелязал съм, че и по телевизията не сме точни: когато (по СКАТ) трябва да 
започне да "шуми Марица"…  
Закъсняваме даже за живота си.  
       Книгата на Красимира Милчева се появява късно, но затова пък "цветът" 
на стиховете й е утринен, свеж, облагородяващ. 
При много хора мъката и несретата пораждат злоба, озлобление. При 
Красимира Милчева - обич. Към човек и към всичко живо. Към живота - бил 
той радостен, мъчен, труден, беден, мизерен… Но - живот. 
       В един бележник от 1982 година съм записал разговор с Радичков, в който 
той нарича кладенчетата "оченца на природата". Аз съм разказвал за този 
случай в "Ранни дългове" - книга първа. "Някога землищата ни бяха осеяни с 
кладенчета. Хората ги знаеха, почистваха, поддържаха. Кладенчетата - това са 
оченцата на природата". Аз много харесах тези думи на големия български и 
световен писател, после ги съотнасях към младите творци - другите "оченца" 
на България. 
В бележника са записани думи на Радичков, които тогава не съм включил в 
книгата. Той казва: "Ако си стъпил, нарочно, в кладенчето, все едно си стъпил 
в очите на земята". А у нас има бая хора, които, видят ли чисто кладенче - не 
може да не стъпят, нарочно, в него. Красимира Милчева също е усетила-
понесла такива стъпки, такова стъпкване.  
"О, днешните хора бързат по земята, не се вдълбочават, а гледат да преходят 
повече"- каза Радичков в оня разговор.  
И като не се вдълбочава, а прехожда повече - до къде стигна днешният човек? 
       Във всеки труд има нещо красиво, изконно, поетично. Моят баща беше 
тежкофизически работник, но преди, когато обработваше земята, ми е правило 
впечатление как като скопа реда царевица, като почисти младите стъбла от 
пирея и троскота, се обръща назад и казва: 
- Гледай как се смеят, мамините! 
Думите, като ги освободиш от ненужното напластяване, от безработните, от 



надутите и нищо неказващите, а ги сродиш с тези, с които се понасят, помагат 
си - с ъ щ о  с е  с м е я т! 
И казват много повече. 
Александър Блок, пък, деликатно поучава: "Защо имат нетрайно значение 
стиховете на Сергей Маковски, на Рафалович? Мигар не са изкусни? Не, те 
просто не са откровени, авторите им не са пожерт-вали своята душа…" 
Думите на Красимира Милчева се "смеят". И когато плачат! И казват повече. 
Поезията й е откровена, защото в Нейно име авторката е пожертвала душата 
си. Защото обича дълбоко. И умее да предаде, да пресътвори в стих обичта си.   
Дано получи, вярвам че ще получи, същата обич от читателите. 
         Какво ще се осмеля да препоръчам: да търси още по-голяма дълбочина - 
смислова, техническа, метафорична, афористична, артистична… Защото 
тъжно и скришно нещо е човекът, не може отведнъж да го разбереш. А и 
въобще не може да го разбереш изцяло, защото видимото е малко, а 
скришното - голямо. На повърхността е светлото, приветливото, героичното, а 
дълбоко загнездена е тъгата - огромна и вечна, покварата, завистта, злобата, 
страхът…  
Ще се осмеля да препоръчам: Познанието и художеството да имат свободен и 
спокоен достъп до къщата на нейната Поезия. 
Красимира, според смисъла на името, означава - да краси света. Бащиното име 
пък - Милчева. Мил - Милчо дал живот на Краси - мира. 
Дано и поезията й краси света ни! 
На добър път! 
	


