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Мозайка на чувствата

Изгражда с неприкрито ста-
рание и щедрост нашата съ-
гражданка Христина Гутева 
в своята стихосбирка „Ко-
ренът е цвете”, която е раз-
делила на три части: „Теоре-
ма”, „Сълзите на рибите”и 
“Корен”, всички, свързани в 
едно неразрушимо триедин-
ство. 
 Кратко и непринудено, с 
абсолютна естественост, ав-
торката ни бе представена от 
г-жа Магдалена Върбанова, 
библиотекар от читалище 
„Паисий Хилендарски- 
1870”- Балчик. 
Усетихме неповторимостта 
на Христина като поетеса, 
майка, жена и мъдрец, което 
бе идея на г-жа Маруся Ко-
стова, желаеща да изтъква 
изявените балчиклии, къде-
то и да са. За тази цел члено-
вете на Литературния клуб 
„Йордан Кръчмаров” Балчик 
– г-жа Цонка Сивкова и г-жа 
Дора Харизанова прочетоха 
откъси от първата книга в 
проза на Христина Гутева 
– „Бягство в светлината”. 

Впечатляваща лаконичност 
и афористичност: „Време е. 
Време е да надзърна в душа-
та си. Там е светло, там е то-
пло. Там съм аз – тази, която 
роди пролетта” /”Листо”от 
книгата „Бягство в светлина-
та” 1999 г./.
 Съпреживяхме моментите 

на нейното поетическо стра-
дание и жизнелюбие. В стил 
“хайку”/ тя е написала “... аз 
съм отворена книга/ думите 
неистово крещят/ между тях 
е/ тишината/ която разказва 
за мен...” Ето я магията на 
думите: най-крехката мате-
рия на света, но когато са 
облечени в истина и дейст-
вие придобиват силата на 
бронебойни куршуми. Всеки 
израз има свой живот, темпе-
рамент, воля и характер, про-
явяващи се в различни изме-
рения, за да ни подскажат: “...
плачещи върби сме /от двете 
страни на река/ не сме заед-
но/ нито разделени/ само от-
раженията ни/ се докосват...” 
Това са редове, участващи в 
кръговрата на нашето Битие, 
със свой облик, хронология 
и драматургия. Иначе няма 
как да добиеш представа  за 
едно до безкрайност синьо 

море, а “сълзите на рибите” 
издайнически са се запътили 
към твоите устни и чуваш 
далечното, Грегорианското 
песнопеене на делфините по 
старогръцки: “...сълзите ми/ 
знаят пътя към теб/ ако не 
умееш да плуваш/ не ги при-

зовавай/ не бъди суеверен/ 
нека се кача на твоя кораб/ 
земята се върти/ потъването 
е издигане...”. Отново сме 
сред нейните метафорич-
ни послания, запазвайки си 
спомена за Смисъл...Увлече-
на в силата на движението, 
скрита в пластичността на 
преживяното, с ясен център 
за действие и неведома тъга 
като самообреченост – ето 
визията на поетесата.  
„И коренът е цвете” - една 
книга, в която няма откроен 
лиричен герой, без удиви-
телни, запетаи, точки, въ-
просителни, възклицателни 
знаци и прочие - вървиш 
напред, без да се препъваш. 
Това е нашата балчиклийка 
Христина Гутева, моя би-
вша съседка от “Гарадока”- 
бл. 4, в нашия кв.”Левски”,  
дъщеря на майор Гутев от 
“теча”, наричан авторитетно 

от нас младите тогава “бай 
Гутьо”, наред с имената на 
“бай Слав”, “бай Страхо”, 
“дядо Залъм” и “дядо Ев-
тим”, но това е друга тема 
за разговор. Отгоре на туй е 
и сестра на Валентин Гутев, 
известен на света с теорема-
та “ Гутев” /това пък сподели 
с мен преди много години 
нашият учител по физика 
Симеон Спиров/, а самият 
Валентин е преминал през 
Япония, ЮАР, за да се уста-
нови сега на о. Малта като 
учител по математика и ком-
пютри.  Не трябва да 
пропускаме нежното и едва 
доловимо присъствие като 
дъх на дъщеря ѝ Ралица, за-
едно с това на нейните кра-
сиви слънчеви съученички: 
Мария Кръчмарова и Галя 
Кралева... Може би отпреди 
Христина се е срещнала с 
езотеричната философия на 
Хераклит Тъмния, за да заси-
ли влиянието и мъдростта на 
неговото заключение и ми-
съл: “ Всичко е едно- хората, 

скръбта, радостта, омразата, 
отчаянието, надеждата , раз-
дялата, срещата, любовта, 
привличането, ликуването, 
равносметката...”
 Финално , като 
послание и заклинание е : 
“...красиво да падаш/ като 
лист от дърво/перо от птица/ 
езикът /който най-трудно се 
учи/, когато животът е /надо-
лу с главата/ коренът е цве-
те”. 
Тук и аз слагам точката като 
знак за край или сигнал за 
ново начало. Като се надя-
вам, че това е предпослед-
ната ѝ талантлива книга, за 
да можем отново да бъдем 
заедно и при следващата ѝ 
блестяща литературна изя-
ва... Нали!
        хаджи Георги ЙОВЧЕВ

С първият двойков едносе-
сиен турнир във вторник,25 
юни от 15,30 ще бъде открит 
37 Международен бридж 
фестивал “Албена 2019”.
Събитието ще се проведе в 
продължение на 2 седмици в 
конферентните зали на пет-
звездния хотел “Фламинго 
Гранд” на едноименното ва-
канционно селище и ще събе-
ре над 300 участници и гости 
от САЩ,Русия,Германия,Ру
мъния,Израел,Исландия,Но
рвегия,Финландия,Украйна,
Молдова и разбира се почти 
целия български бридж елит 
и гости от цялата страна. 
В програмата през първа-

та седмица са включени  
4 едносесийни двойкови 
турнира,блиц отборен турнир 
и двусесиен турнир за смесе-
ни двойки. 
През втората седмица са два-
та основни форума-открития 
двойков и открития отборен 
турнир,чийто финал е от 
10.00 часа в неделя,7 юли 
след което Фестивалът ще 
бъде закрит. 
Всички турнири започват 
всеки ден от 15.30,само ма-
човете на отборния са от 14 
часа на последните 2 дни.
Като винаги организаторите 
от спортен клуб “Дама купа” 
са осигурили безплатен вход 

за зрители  и канят всички 
любители на най интелек-
туалния спорт да се насла-
дят на играта на едни от най 
известните световни бридж 
майстори. 
На снимките: 
1-най популярната световна 
бридж звезда Джери Стаматов 
отново ще е специален гост 
на Фестивала,пристигайки 
директно от европейското 
първенство в Истанбул 
2-не по малко известните 
Румен Трендафилов и Калин 
Караиванов също пристигат 
след горещите битки в Ис-
танбул с претенции за шам-
пионски титли 


