
 
Гюлсер МАЗЛУМ: Моят прочит на „ПЯСЪЧНО ПОДНЕБИЕ“ и „ПО ЛИСТОПАД“  
ДУША – СТРУНА! ДУША – ВИХЪР! 

„ПЯСЪЧНО ПОДНЕБИЕ“ е задъхана поетична изповед на една чувствителна душа, в която 
като звук от камертон отеква ехото на всяко преживяно житейско събитие. В тази 
стихосбирка лирическата героиня изразява и споделя своята вихрена същност в не 
толкова обичайни поетични форми: миниатюри, хайку и четиристишия. 
Първото емоционално докосване до миниатюрите в “Пясъчно поднебие“ стъписва и 
стряска читателя. Той се чувства като връхлетян от внезапна пясъчна буря, завихрила 
хиляди зрънца песъчинки с различни размери и форми, обагрени в познати и непознати 
нюанси от палитрата с емоции. Поетесата споделя: 
Между небето и земята – 
скитница – 
снове душата. 
* 
Странно се люшкам. 
Всички посоки обичам. 
Луда вихрушка. 
* 
Нанякъде отивам 
отникъде 
се връщам. 
Трите миниатюри внушават усещането за движението на невидимата субстанция на Духа 
по вертикалата земя - небе, където душата пътува към далечна дестинация - 
Съвършенството. Самото заглавие “Пясъчно поднебие“ преобръща пространствените 
реалии и чрез опозициите „земя - небе“, „вода - суша“ Д.Василева задава първото скрито 
поетическо послание – „не по земята, по небето крачи и пътува душата ми, понякога 
препуска, понякога едва влачи нозе“ – ни казва тя. Дрехата на душата на лирическата 
героиня в тази книга е ушита от милиони парченца – преживени мигове живот. Как 
изглежда тази дреха ли?! Странна и неповторима, бих казала, но несъмнено стилна. 
Впечатлява с яркия контраст при съшиването на частите й, но общото й въздействие 
внушава усещане за ефимерност и аристократизъм.  
И върви по своя пясъчен път Тя - жената, майката, съпругата, личността – с ясна 
гражданска позиция, чийто зорък поглед фиксира и преживява болезнено социалните 
недъзи и човешките пороци.  
*  
Светът подивя. 
Смисълът тъне в мъгла. 
Молитви мълвя. 
* 
Светът – отстинал… 
Злобни души и сърца. 
Боже, прости ни! 
* 
Ти си мой събрат? 
Аз – голан, а ти – аслан. 
Пришълец чудат. 
Истината за боледуващата и деградираща социална реалност лирическата героиня 
изживява мъчително, но в същото време и много сдържано. Като зряла и отговорна 
личност, тя търси стимула за промяна в себе си. 
* 
Опазил ме БОГ.  
Не проклинам. Не мразя. 
Приклякам - за скок.  
В поетичната проекция на личното битие на лирическата героиня в „Пясъчно поднебие“ 
преобладават пастелните нюанси и меките тонове, но в някои от миниатюрите те 
отстъпват място на споделените по-мажорни емоционални състояния.Тя е ту обичаща и 



лесно прощаваща, ту отричаща и отхвърляща, ту очакваща и с готовност даряваща обич, 
топлота и разбиране, ту копнееща да остане сама далече от всички.  
* 
Портрет - семеен. 
Дом на любов и покой. 
Плод – чародеен. 
* 
В одежда нова – 
бисерно светли мечти. 
Късче подкова. 
* 
Плачат - снежни ветрове. 
Сгушена до теб - 
набъбвам пролетно. 
Дарената подкрепа от любимия човек я отвежда в онзи оазис, където за миг душата й 
намира покой, но не и за дълго. Последователно я връхлитат и се редуват мигове на 
възторг от постигнатото в нейното лично битие с мрачните мисли за безсмислието на 
всичко обкръжаващо я. В тези мигове душата й - обладана от демонични сили - възкликва: 
* 
Невидима – защо съм тук 
Все още жива… 
Ей тъй – напук!  
Тук – на земята – при нас, и там – отвъд зримото, броди духът на поетесата, а 
възклицанието „Ей тъй – напук!“ има своя перифраза. Все пак не от инат иска да продължи 
да живее тя тук – при обичните свои близки и приятели, а защо не и сред своите 
неназовани врагове или недоброжелатели, чийто морал и дела са непристойни и 
неприемливи за нейната будна съвест.  
* 
Душа - във книга. 
При вас пристигам. 
Не искам … да си ида. 
Обичайно състояние за всички поети е едновременното обитаване на видимата земна 
реалност и на незримата реалност на идеала /на духа/ и постоянното прескачане от едната 
в другата, но аз имам усещането, че през времето, когато Донка Василева е писала 
миниатюрите в „Пясъчно поднебие“, тя ежедневно - без отдих - е препускала по този 
невидим мост. Ето, тя споделя: 
* 
Срути се мостът. 
Не зная – била ли съм. 
А уж е просто. 
Сеячите на словото знаят много добре, че срутеният мост всъщност е само едно 
предизвикателство към градивната сила на Духа и много рядко може да приключи със 
самопредателство /само ако сме се отказали да дирим брод/. Може би най-изтънчените 
инструменти на майсторите на словесността не са думите, а преди всичко - това са 
изострените им сетива.  
Изкуството, в частност поезията като път и мост към душевна чистота, добротворство и 
хармония в човешките взаимоотношения, гради фундаментите на този мост. Достатъчно е 
да прочетем следващите две-три страници от първата част на книгата и веднага ни облива 
свежото жизнеутвърждаващо излъчване на една човешка душа, която изживява живота 
като триумф. 
* 
Светулкам. 
Думите ми пеят. 
Влюбено в живота цвете. 
* 
Чувство. И мисъл. 
Огън и лед. Словеса. 



Порция смисъл. 
* 
На белия лист  
блещука душата ми. 
Все тъй оптимист. 
След последното тристишие можем ли да говорим за трагизъм в себевъзприятията и 
себеизразяването на лирическата героиня в „Пясъчно поднебие“? Мисля, за трагизъм – в 
никакъв случай, но за драматизъм - да. Кое го поражда ли? Ами толкова е просто! 
Дуалността на човешкото ни битие и на човека като неотменна частица от него.  
* 
Насън – наяве – 
криво огледало си. 
И Бог – и Дявол. 
В три стиха е побрана истината за човека. Наистина е изпитание оставането насаме с 
лирическата героиня на Донка Василева от „Пясъчно поднебие“. За да се разбере нейната 
душевност, четящият неминуемо трябва да е овладял тънките умения на флирта между 
емоцията и мисълта, на порива да се отдадеш напълно на разтърсилото те чувство, да го 
изживееш докрай, да потънеш в него – но и да останеш буден – с неприспана способност 
да преценяваш, да се самонаблюдаваш и самооценяваш, да устоиш, да не се предадеш, 
да се самоактуализираш. Да не забравяш и за миг подадения знак свише - да даряваш 
нови истини за човека и за живота на другите. Дали има по-великодушно и свято 
дарителство от това?! 

Втората част на книгата, – „ПО ЛИСТОПАД“, е едно ново преосмисляне на изминатия 
житейски път и на настоящето на лирическата героиня. Споделените преживявания и 
изстрадани истини за живота допълват и утвърждават образа на лирическата героиня като 
всеотдайно обичаща жена, търсеща и намираща опора в семейството и сред 
пространството на дома, но както и в първата част, с дух вечно скитащ и непобиращ се 
сред неговите стени. В четиристишието „Две шепи щастие“ ставаме свидетели на 
космическия възторг от изживяната чиста човешка взаимност, в която не липсва и 
страстта: 
* 
Твоята длан – в моята. Или обратното? 
Небето вибрира - влюбено. 
Дланите парят – неистово. 
Две шепи щастие. Нашето! 
Същата тази възторжена жена в друго четиристишие ще признае с болка: „Умират 
цветовете във очите/ боли ме слепотата на душите.“  
Вчера – или утре .. Между тях 
питам се къде съм. И не зная – 
има ли ме – или не – сред вас…. 
Или – в безпространството витая. 
Душа – струна! Душа – вихър! Когато е тук, на земята, плаче и ридае за небето, но всяко 
пребиваване там отново я връща на земния й пост, дори когато знае, че там отново ще я 
преследват неудовлетвореността и болката от погазената правда и разрушената 
хармония. При прочита на четиристишията от „Листопад“ отново не можем да открием 
конкретното назоваване на причинителя на метежа и страданието в душата на 
лирическата героиня. Дискретността на изживяното страдание тук е мерило за висок морал 
и нравствена извисеност и мощ. В един свой стих Д. Василева казва : “На злото правя 
помен“, а в друг прави следното признание: 
БЕЗЧУВСТВИЕ И ФАЛШ – отровна гъба. 
Под камък зрее чувството дълбоко. 
И ….както съм съсухрена , беззъба, 
усмихвам ви се – все така – широко. 
Идеята - вложена в това четиристишие за несъпротивление на злото - може да се роди в 
душата и ума на една изстрадала и мъдра жена. Корените на нейната душевност са здраво 
закрепени в небето, затова тя вместо да плаче – пее и издава стихосбирки – облива със 
Светлина. А когато я настигнат житейските несгоди, тя свещенодейства и се моли в Храма-



небе, където вместо тамян, се носи ароматът на обичта, разцъфнала в неземната й душа. 
И танцувам. И пея. И плача. 
И дивея – по облак бухлат. 
Но…немея – пред топла погача 
с дъх на обич – по листопад. 
Нека залъкът от топлата погача, която ни поднася с поредната си книга поетесата Донка 
Василева, да бъде приет като акт на свещенодействие в Храма на поезията! 

 


