
НОВА ШОПСКА СЮИТА ОТ МАГИ БАШ ШОПКИНЯТА 

   КЪДЕ Е МАГИ? 

Такъв сериал се въртя по телевизията. Не съм го гледал – основно. Само компилирам. 

 Та къде е нашата Маги? Велковата де? Шопкинята, баш е на доста места. Тя е и тук в 

първата си книга „Наш град любим Елин Пелин”.  

 Маги Велкова съм виждал няколко пъти, ала всеки път се впечатлявам  от нейната 

голяма позитивна енергия, физическа и духовна, която дарява безкористно на околните. Тази 

енергия увлича, разбужда, съживява!... 

 Последния път, когато я видях бе преди около два месеца на един фолклорен фестивал 

в с. Игнатица. Още с пристигането на групата  от Елин Пелин стана раздвижване. А Маги като 

видя, че музиката се дъни,  хората стоят се възмути /с усмивка де/  поведе хорото. Подкани 

множеството. Увлече с енергията си всички и започнаха едни луди, френетичти български хора. 

Браво на тая народна Маги. 

 Та къде е нашата Маги? Тя е и в книгата си „Наш град любим, Елин Пелин”. Още от 

началото тя те хваща и те повежда на хорото ШОПСКО. Без „излишни п… масале.”  Винаги съм 

се отнасял с голяма симпатия към хората, които са заредени с локален патриотизъм и творят в 

тоя аспект. Няма истински патриотизъм без локален такъв. За това поздравления МАГИ!  

 Отначало като хвърлих общ поглед на книгата на госпожа Велкова бях предубеден. То 

има исторически момент, то има стихотворна форма, то има проза. Хм! Бозица сигурно ще 

бъде си рекох. Когато изчетох внимателно книгата Велкова вече бях на ДРУГО  мнение. Това 

наистина е  една ценна, много симпатична книга, която отново бих предпочитал.  В нея  има 

история.  

 Първа част - поднесена е кратко интелигентно, съдържателно.  

Втора част – съдържа много симпатични, весели стихове, свързани отново с любимия на 

Маги гр. Елин Пелин. В тая част има и коледарски благословии, , които много умело са 

осъвременени от образ Велкова т.е. и тук е Маги! Персонажите отново са реални, точни. Тези 

разкази са написани доста талантливо и ако съвсем мъничко са пипнати /може би/ те биха 

имали и самостоятелен живот, е биха се мерили с другарчетата и създадени от утвърдени 

майстори… 

 Сполучливите илюстрации и корицата също са много умело концептуални. 

Браво Маги!  Тази книга звучи, като една нова Шопса сюита от Маги баш шопкинята!  

И те така! 

П. С. До сега живях с мисълта и самочувствието на горд Врачанин! А Маги иска за че 

убеди, че съм па шоп!? И столица да ми е Елин Пелин!? Не съм сведущ по въпроса. Ма Маги ме 

повежда неусетно на това голямо хоро… въпреки, че въобще не съм танцувал до сега.  

     Цветан Дочев – Дедо Скръц  15.07.2017г. 



 

      
           

 


