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Мария Лалева си дойде в Балчик, за 
да представи „Живот в скалите”

Струвало си е, Тодо-
ре, да станеш актьор 
и да получиш такова 
признание за таланта 
си от голямата поете-
са Мария Лалева,но и 
изразена надежда,че 
няма да погубиш себе 
си, а ще помниш труд-
ните си роли. И аз се 
гордея със съучени-
ците си, но ах, тази 
Мария как окуражава 
мъжете, във всичко, 
което е написала - да 
бъдат струя любов. 
Може любовта да е 
фатална като на Тале-
вия Рафе Клинче, но 
да я има -изживяна и 
до дъно изпита.
 „Аз знам –ще изигра-
еш тишината
 по-честно от разпла-
кано дете,
преглътнал трудни 
думи в самотата,

погалил с поглед су-
трешно море.
Играй напук, ва банк и 
без сценарий,
играй пред слепия без 
стон,без звук,
изпей пред глухия хи-
ляда арии,
но, пей, за Бога! Зато-
ва си тук! /”На Тодор”, 
”Не съм Ви ближна”/
Мария Лалева ни кара 
да решим коя катего-
рия хора сме. Към кой 
тип жени и мъже спа-
даме! В годината 2018 
тя написа и издаде 
двете си стихосбирки 
:”Личен архив”, ”Не 
съм Ви ближна” и 
книгата „Живот в ска-
лите”. И с образа си на 
безумна работохолич-
ка ,  тя ни даде отго-

вор на всички житей-
ски въпроси. Ето един 
поразителен отговор 
за героинята ѝ Луи-
за, „с усмивка, която 
боли от честност”: 
„…жена, която вярва 
в любовта с цялото 
си разбивано стотици 

пъти сърце, може да 
бъде сравнена само с 
поезия. Поезия, която 
те кара да задържиш 
дъха между сълзата и 
въпроса…Докато не 
изплачеш нещо, не го 
познаваш.”
Когато на 30 ноември 
2018 г., в една от пър-
вите зимни вечери на 
Балчик, Мария пред-
стави своята книга в 
ТИЦ „Мелницата”, 
тя ни насочи  да ми-
слим за любовта като 
за „Петия елемент”, 
а Катерина Янко-
ва, директор на ТИЦ 
„ Ме л н и ц ат а ” , ка з а 
за „Добре дошли”на 
всички: „Навън е зима, 
но на брега на морето 
е топло и уютно на ду-

шата, това е ХЮГА. 
Това е щастие и вътре-
шен мир, за всеки тук 
и сега, лесно пости-
жима, споделената ра-
дост от малките неща 
в ежедневието, тя е 
истинската ни същ-
ност, станала толкова 

популярна от книгите.
Когато човек чете, жи-
вотът му се променя.
Ако се чувстваме зле, 
не е необходимо да 
прибягваме до антиде-
пресанти или алкохол. 
Просто прочитаме 
книга.
Потапяме се в истори-
ята, в един друг свят.
Преселваме се от 
своята глава в главата 
на героите. Това е бър-
зо, икономично и мо-
билно – това е нашият 
личен авариен изход, 
когато светът стане 
непоносимо тежък.
Книгите наистина 
могат да променят 
живота ни, да ни на-
правят по-добри, по-
успешни, по-състра-

дателни… Могат да 
ни върнат вярата, ако 
сме я изгубили, могат 
да дадат нов заряд на 
следващото утре или 
просто да ни заредят 
с любов и доброта, от 
които толкова много 
се нуждаем. Такава 
книга е ”Живот в ска-
лите”, преобърнала 
представата за люби-
мо четиво.”
За разлика от други 
места, където творба-
та е представяна вече 
/в България и чужби-
на/, в Балчик бе даде-
на най-напред думата 
на читателката Радо-
стина Енчева /дирек-
тор на ИМ Балчик/. Тя 
отдавна се вълнува от 
критиките на книгата 
във Фейсбук, които 
са само положител-
ни, ласкаво се обърна 

на няколко пъти към 
авторката с благодар-
ност за тази книга, 
станала настолна на 
всички, които са я 

прочели.  Тази книга 
е афористичнаи може 
да се чете ежедневно, 
защото в един ден не 
може да се обхване 
силната авторова реч, 
съветите, които ни да-
ват героите, за които 
виждаме, че са съби-
рателни образи и ня-
мат прототипи.
Много често Ма-
рия Лалева обяснява 
абстиненцията – на-
казанието за слабост-
та да позволиш да си 
зависим, самотата – 
илюзия на нецелите 

хора. „Куцаме в илю-
зията за вечна любов и 
насилствена вярност.”
„Когато изтъргуваме 
достойнството,
приспим мечтите си и 
изнасилим смисъла
на вярата и любовта, 
на словото,

излъжем в песен, стих 
или картина, 
започваме да съдим 
най-простимото – 
промяната и смелост-

та, различното,
забравили, че след 
смъртта на истината
остава куха сянка. 
Щрих след нищото.” 
/”Щрих сред нищото”, 
„Личен архив”/
Всичко в живота зави-

си от любовта. Има ли 
я, има живот, няма ли я, 
тя е само тъжен наблю-
дател на разпадаща се 
връзка. Това е един-

ственият отговор  на 
всички въпроси в кни-
гата, а те са като извор 
много. А последният 
въпрос  е: „Кой е побе-
дителят в мача между 
живота и смъртта?... 
Душата е победителят. 

Не защото надживява 
тялото, а защото успя-
ва да живее и в двете 
илюзии -и в тази на 
живота, и в тази на 

смъртта. И е толкова 
мъдра, че знае безпо-
грешно кога точно в 
коя от двете илюзии да 
прескочи.”/”Живот в 
скалите”/
А Мария писа книгата 
си в Балчик, тук сред 
най-добри приятели. 
Тя е наша, независи-
мо откъде е черпила 
идеи, независимо чий 
ЖИВОТ В СКАЛИТЕ 
е описала.

      Маруся 
КОСТОВА 


