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Çà çðúíöåòî ëþáîâ â ïîåçèÿòà íà Ìèìè Ñòàéêîâà
„Смокиня в двора расне,

и ето – клон забързан,/ из-
съхнал и угаснал е, Накрая
плод завързал…” Тези сти-
хове на задната корица на
книгата идват да потвърдят,
че „зрънцето любов”  дава
сили на живота, вдъхва вя-
ра и стремеж към досега, с
колкото обикновени, толко-
ва и загадъчни срещи с хо-
ра, спомени, природа,
символи от родния край.

Не помня кога у мен се
създаде странният навик,
когато взема в ръцете си
книга, да прочитам първо
съдържанието. Като че ли
там намирам истинския
код към онова, което ми
предстои да прочета.

В малката книжка „Зрън-
це любов” Мими Стайко-
ва крие ключа към споде-
леното в четирите цикъла
на първата си стихосбирка:
„Любов”, „Птици”, „При-
рода” и „Прабългарка”. В
тях авторката търси съжи-
телството между самото
заглавие, защитено от една
страна като изразена емо-
ция, уловена интуиция и
пулс на преживяванията, и
от друга страна – вплете-
ните в стихотворна реч ду-
ми, мисли и чувства, които
защитават творческия свят
на поетесата.

Любовта винаги ще си
остане една вселена – до-
косната и недостижима.

Лирическият герой в
стихотворенията „Худож-
ничка”, „Зрънце любов”,
„Среща”, „Прегърни ме” от
цикъла „Любов” доказва,

че наистина любовта е не-
що, което трудно можеш
да обясниш, дори и с пое-
тическите средства, но те са
в основата на любовното
преживяване.

В стихотворенията на
Мими Стайкова нахлуват
неусетно и ненатрапчиво
и вятърът, и полетът на пти-
ците, и шумът на тревите –
вдъхновени от топлината за
живот. Природата в еднои-
менния цикъл ни кара да
се усмихваме с доброта, за-
щото с помощта на поети-
ческите средства открива-
ме здравата  духовна връз-
ка на авторката с природа-
та. „…И ден и нощ съм със
мечтите И все със вас летя,
летя…”

Написаното звучи като
изповед за оставена следа…

Разлиствайки първата
стихосбирка на Мими
Стайкова неусетно стигаме
до метафорите: за морето,
от което е „скътала камъ-
че”; за пролетта, която с „не-
жна любов ще я наметне”;
за „Залезът на Чиракмана”;
за птиците на Франция –
„нежни цигулки, които че-
сто сънува”.

Мими изразява себе си
със собствен поетичен
стил. Тя постоянно ни пра-
ви съпричастни на споме-
ните си, на „дланите, обгър-
нали брега”, на „летния
дъжд и тихата есен”, на „ре-
ката в Оксер” и  „събуде-
ния сън от френските пти-
ци” – там са децата и вну-
ците и.

В последния цикъл „Пра-

българка” Мими Стайкова
остава вярна на творческа-
та си мисъл, която ни отп-
равя послание за „покълна-
ло утро”, за „звезден дъжд
от щастие” и категорична
заявка: „Своя път да извър-
вя, защото ме има!”

Говорейки за дебютната
поетична книга на Мими
СТайкова, не маго да не
спомена и поднесената ес-
тетическа, пестелива и въз-
действаща графика на ху-
дожничката Сидерина
Йорданова, както и сним-
ките на Емануел Плувинет
/Франция/.

Ще кажа добри думи и
за спонсорите, помогнали
да бъде издадена първата
стихосбирка на Мими
Стайкова, както и за профе-
сионализма при отпечатва-
не на книгата от издателст-
во „Мартине” Добрич и
редактора и издател Нико-
лай Мирчев.

Всеки сам може да по-
търси и намери пътя към
стиховете на Мими Стай-
кова. Това вече са направи-
ли членовете на Литерату-
рен клуб „Йордан Кръчма-
ров” Балчик, които присъ-
стваха на премиерата в Ка-
варна на 16 декември 2015
г.

На „Добър час” на
„Зрънце любов” – открий-
те го и нека с поетичното
сърце на Мими Стайкова
празниците ни станат по-
добри, по-одухотворени и
по-богати!

Керанка
ДАЛАКМАНСКА

Литературният клуб “Йордан Кръчмаров” Балчик присъства на представянето на първата стихосбирка
“Зрънце любов” от Мими Стайкова, приятелка на балчишките литературни творци.

Фото: Николай МИРЧЕВ

Мариана Будева каза хубави думи за поетесата
Мими Стайкова, за малката и ценна стихосбирка
"Зрънце любов", за щедрите спомоществователи:
“Агроспектър” ООД  гр. Каварна, “Виктория МКМ”
ООД  гр. Каварна, ЕТ “Жоро - Димитър Димитров”
с. Раковски, община Каварна, Dobi und Strauss, с.
Белгун, община Каварна.

Известната в Каварна и цялата Добричка област
журналистка Керанка Далакманс ка направи
литературен анализ на първата стихосбирка на Мими
Стайкова и като поетеса, нейна посестрима оцени високо
поетичните зрънца в  нейните стихове, ко ито
раз вълнуваха пр исъстващите,  съпричастни на
съвременните човешки изживявания, читатели на
съвременната българска поезия.

Семейството за пример в Авиоградчето в Балчик - пример и за поетесата
Мими Стайкова, чието детство е балчишко, изненадаха всички. Въпреки че
не бяха добре здравословно, д-р Михран Санджакян и съпругата му Бистра
Велчева, се качиха на автобуса и дойдоха да уважат малката Мими, част от
техния авиаторски семеен кръг, мил спомен от младостта им.

Коледна звезда от Литературен клуб "Йордан Кръчмаров" Балчик поднесе
на поетесата Мими Стайкова председателят на клуба - Росица Шалтева.

НОЩНИ ПОЛЕТИ
В кипящия звук на

машините/и в грохот,
пронизващ небето,/полосата
е едно петолиние,/
безбройните ноти са екот!...

Георги Йовчев, поет и
журналист поднася цветя на
Мими Стайкова

Цонка Сивкова, поетеса и пистелка от Балчик
поднесе поздравление към поетесата Мими
Стайкова и й подари последната си книга за
кметовете на Балчик .

ФОТОРЕПОРТАЖ
Маруся Костова

Транспорт на автомобили
с автовоз от и до България

тел. 675626833
whatsapp: Мирослав Тодоров




