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Всеки от нас ще остане
по детски радостно въз-
торгнат, ако в ръцете му
попадне този уред-тръба,
в която има няколко огле-
дала, поставени под ъгъл,
а цветните стъкълца меж-
ду тях дават симетрични
образи при движението на
тръбата, която въртим в
ръцете си, като на другия
и край е нашето, пълно с
любопитство око на този
оптичен феномен, пълен с
удивление. Така се почув-
ствах и аз, прочитайки сти-
хосбирката „ И не хореят –
хората ми липсват”на ро-
дената в София на 8 май 1967 г.
Левена Филчева. Поетесата и
стихосбирката и бяха не само
приятна изненада, но и отк-
ритие за Литературен клуб
„Й.Кръчмаров” Балчик, по-
днесла ни пълна кошница с
поетични изненади.

Още в първи миг почу-
вствах, че тя е чужда на

високопарните думи и с
искрена откровеност сът-
ворява своите мисли. С
непредвзета поезия мо-
жеш да завладееш аудито-
рията. И така стана. Пое-
тесата Левена Филчева ни
завладя със стиховете от
малката си книжка „И не
хореят – хората ми липс-
ват”.  В заглавието е скри-
та загадъчност, която е ро-
дена в климата на любов-
та, защото „хорей” озна-
чава стихотворна двус-
рична стъпка, с ударение на
първата сричка /нарича се
още „трохей”/, а какво озна-
чават „хората” – истина, към
която се стремим, с емоцио-
налната порядъчност на из-
конната българска лирика.

В „И не хореят – хората
ми липсват” има огън, кой-
то гори душата на Левена
с упорит пламък и тя е
разделила своите чувства
на две части: „Хартиени

ко рабчета”и „Градски
пейзажи”. Ала и в двете
рефлектират по равно
противоречията на време-
то, в което живеем. В „Ра-
вни по любов” тя споделя
с нас: „…как се диша с очи,
как се пее през стиснати зъ-
би,/как последният залък се
дава на гладен, но чужд,/
когото обичаш по дълг или
просто по съвест,/как от
всяка любов се умира или
сковава кръст.”

И най-важното, изпол-
звайки свободния стих, тя
показва владеенето на ри-
тъма, звучността на бъл-
гарския любовен език с
носталгична Дебеляновс-
ка нежност и  сърдеч-
ност.Витална в своите за-
ключения, тя не прикри-
ва никое свое човешко
увлечение или прегреше-
ние, улавяйки същността
на мига, за да достигне до
философската проекция

на преживяното като мо-
тив за стих.Тя, не с хрис-
тиянско примирение,  до-
разгадава тайнството, на-
речено „любов””че няма
друга истина, освен „Оби-
чам те!”Всичко, написано
от Левена, е преживяно. Тя
го е уловила със сетивата
си. Съзерцавала го е и съп-
реживявала. Искам да по-
дчерта, че поетесата владее
6 езика и след като ми спо-
дели с какво се е занимава-
ла и преди, и сега, я наре-
кох „жената – професия”.

При разговора ми с нея
ме удиви преди всичко не-
йното самоусещане за ес-
тественост, а зад скритата
женска слабост наднича
високо духовен, безкомп-
ромисен характер. Когато
взе китарата, прокарвай-
ки ръка върху грифа, ви-

дях движението и - като вик
за любов. В Балчик е срещ-
нала своята голяма любов и
аз с гордост бих казал, че
това е само част от предиз-
викателството, което пред-
лага нашият град.

Пророчески и заклина-
телно „стършелът” Дамян
Бегунов в своята книга
„Рука Бегунова” е напи-
сал:”Щото да напишеш
книга, е все едно да родиш
някого. Което е трудно, и
мъчно, и без болка не ста-
ва. Особено без тиши-
на…” Това се отнася и за
Левена Филчева, родила
тази чудна стихосбирка
„Не хореят – хората ми ли-
псват”. Освен нея тя е на-
писала и „Ос” и междув-
ременно добавя своите
два най-радостни „Оска-
ра” в живота си – децата
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И то напълно съиз-
меримо и адекватно

Миражи
Удавници сме, вкопчили се здраво
в хартиените корабчета на душите.
С надеждата да е попътен вятърът,
флиртуваме с морето,
но брега обичаме.
В дълбокото
единствено на думи газим,
а  думите съвсем не са ни до колене.
И вярваме, че другите предпазваме
от собствените си корабокрушения.

А сламките отдавна са се свършили –
разграбихме ги за пера, прописахме.
Мечтите си във салове превърнахме
и търсим себе си, и прошка
само в стихове.
Мъртвите си тачим
повече от всички други,
забравихме, че има живи за обичане.
Удавници сме. И до смърт сме влюбени
в душите си. А корабчетата – хартиени.
                                             Левена Филчева

си Илия и Мария. Надя-
вам се, че чудесата няма
да спрат, защото тя е вяр-
на на себе си: „И няма сте-
ни – те отдавна са речни-
ци/ на дома, тишината ми
и на капчука.”Това е само
допълнение към онова, ко-
ето Природата и е дала –
да бъде прекрасен човек.

Внимателна и взиска-
телна тя реагира: „Екипа-
жът е наясно, Капитане./
Но вярата му е висока де-
вет бала./ И нищо, че от-
давна е пораснал, той мо-
же да изглежда тих и ма-
лък…”Това са само част от
тънките моменти, които

разкриват философските
измерения при вземане на
смели решения.

Мила Левена, ако има
следващ път, искам да те
видя на височина, равна на
десет бала – на върха на
своята проницателна ана-
литичност, а съзидателно-
то ти чувство да е все така
взискателно и ласкаво,
прекрасно. Заедно с твоя-
та меланхолично-закачли-
ва усмивка да ни зарад-
ваш с нова книга, от която
да блика приятната ти сан-
тименталност, но и неотс-
тъпчивост.

Георги ЙОВЧЕВ

го диалектни думи, кои-
то не трябва да се забра-
вят, защото те са харак-
терни за цялото ни доб-
руджанско наречие. За
хората, живели в Север-
на Добруджа, пренесли
и запазили българския
си език, и след като са
били принудително пре-
селени в Южна Добру-
джа. Езиковите изрази,
идиоми, специалната ле-
ксика, употребявана за
описване на  занаяти, зе-
меделски  и животновъ-
ден труд са намерени и
употребени точно, за да
почувстваме тяхното въ-
трешно-смислово значе-
ние на българската етно-
графска импресия. Бод-
ват ни в сърцето думите
от народната лексика на
Северна Добруджа:
„стърга”, „коскоджа”,
„мохар” и др.

Експресивно пише
Енчо.Убедително и из-
черпателно е словото му
в диалога, чрез който от-
разява явленията в мина-
лото и прави паралел с
действителния живот.

В „Артек”, „Закъсня-
ла сълза”, „Песента на

гугутките”, а и не са-
мо в тези разкази, вси-
чко е наситено с трай-
ни спомени за негови
съселяни, с наситени
диалози и богати пей-
зажи. Той е обективен
и постига автентично
звучене на речта на
художествените герои,
кара ни да станем съ-
причастни на техните
изживявания и разми-
сли. Ритъмът на живо-
та от едно време е при-
помнен с народните ни
обичаи, традиции и
фолклор, характерни
за целокупна Добру-
джа и България.

Мисловната енергия
на автора в „Песента на
гугутките” подсказва,
че има изначалната си-
ла на творба, която ци-
клично отваря място за
следващата писателска
изява – следваща кни-
га, която отново ще пре-
листим като тази, тя ще
ни изненада и ние ще я
препрочетем отново.

Енчо Димитров до-
каза, че има кураж да
пише, и да пише.

Георги ЙОВЧЕВ

Енчо Димитров

във времето, в което
живеем. Естествено е
всичко това да се раз-
вива като вълнение и
общочовешко превъп-
лъщение, след като
прочетем книгата „Пе-
сента на гугутките”на
нашия съгражданин,
на родения преди 60
години Енчо Димит-
ров в добруджанското
село Телериг. Книгата
е издадена, благодаре-
ние на ИК „Марти-

не”Добрич, в края на
2013 г. За тържестве-
ната и промоция вече
писахме, както и че
Енчо Димитров беше
определен от редакци-
ята на в-к ”Балчишки
телеграф”, ОбС и ОбА
за „Общественик на
годината за 2013”.

В „Песента на гугут-
ките” Енчо Димитров
разгръща назад книга-
та на своите спомени.
Споделя свои вълнува-
щи детски и юношес-
ки впечатления. В ду-
шата му трайно са се
загнездили наблюдения
върху конкретни физи-
чески лица, за които ав-
торът по свой индиви-
дуален начин качестве-
но е реализирал запом-
нящи се прототипове,
една за жалост отмина-
ла младост , чието въз-
произвеждане е майс-
торство на Енчо. Той
помни всичко около
него в детството, което
за всички е мило, оно-
ва, което се е случвало
и отново ще се случва.

Радостно е, че Енчо е
използвал на място мно-

Поетесите Камелия Кондова /Добрич - София/ и Левена Филчева /София/
на посещение в Балчик.                                                           Фото: Личен архив




