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Подир порива на човешките чувства

        Гл.редактор на в.“Балчишки телеграф“ Маруся Костова 
представи пред почитатели на литературата от Балчик 
първата стихосбирка на панагюрската поетеса Дима Дюл-
гярова „ И в мен покълва смисълът“.
                                                                 Фото: Диана КОСТОВА 

Присъствието на силен 
порив почувствахме на от-
критата лятна тераса пред 
хотел-ресторант „Балчик 
„в центъра на нашия град, 
заедно с панагюрската 
поетеса Дима Дюлгяро-
ва, дошла да представи 
своята първа лирическа 
рожба-стихосбирката „И 
в мен покълва смисълът“. 
Поетиката на книгата се 
изразява в концентрация-
та и краткостта на изказа, 
в неговата точност и съ-
вършен ритмичен строй. 
Всяка дума има своята 
нравствена стойност. 
Всяка реплика осмисля 
признанията на поетеса-
та за любовта в живота, 
в природата. Словата ѝ са 
наситени с неподправена 
истина, чието отразяване 
е независимо от обстоя-
телствата. В стихотворе-
нието, дало заглавието на 
книгата, поетесата Дима 
Дюлгярова обобщава в 
един пейзаж съвършен-
ството на света, което така 
само тя е видяла: 
...Смрачава се. Вечерница 
коси прибира...
 Търкулнал се във ниското 
зад хребета,
светликът на земята с шал 
на кръпки
загръща шарения свят, 
приспива времето
и бавно отзвучава с тихи 
стъпки...
Поетесата работи в град-
ската поликлиника на  гр. 
Панагюрище, отгоре на 
туй има ѝ внучка с цар-
ското име - Симона. На 
нея и нейното бъдеще, тя 
посвещава стихосбирката 
си, защото е подвластна 
на библейската истина, 
че само писаното слово 
остава завинаги. Усещам, 
че Дима Дюлгярова е едно 
ново поетическо явление, 

което със слънчево пред-
възхищение ни съобщава 
новото си вдъхновение в 
стихотворенията ,: „Дъжд 
от мисли вали“, „ Не ме 
променяй“, „ О, как съм 
те искала само“, „Пред-
чувствие” и подчертава, 
че си струва крушението в 
стихотворенията : „Какво 
ми трябва ?“, „ Преди раз-
съмване“, „ Обичта ми“ и 
„ Зимно“, които са вклю-
чени в Юбилейния алма-
нах на литературен клуб 
„ Виделина“, издаден от 
ИК“ Оборище“- Панагю-
рище през 2017 г. Пустото 
му „Зимно“ни развълнува 
с топлината на човешките 
споделени чувства: 
...Към дома си ще бърза- в 

Представяне на панагюрската поетеса Дима 
Дюлгярова в Балчик с първата ѝ  стихосбирка  

„И в мен покълва смисълът”

        Поетесата Дима Дюлгярова поднесе на всички балчишка погача, подарена от 
г-жа Д.Борисова, за което сърдечно й благодари.              Фото: Диана КОСТОВА 

удобство пантофено
да затопли нозе, да раз-
пусне косите си...
Ще изтупа снега от палто-
то износено
и през прага ще влезе на-
пълно пречистена...
Самата стихосбирка е 
разделена на четири ем-
блематични части, пълни 
с неразгадаема женска 
магия, наречена душевно 
преживяване, което не е 
подчинено на Природните 
закони, които носим в нас. 
Затова и частите : „Съ-
бирам в шепи пролетта“, 
„Подарък от мигове“, „Ве-
ликата пепел“ и  „Плисва-
не на светлината“ само 
допълват  минутите на ра-
дост, тъга, очакване, раз-

очарования и надежди на 
поетесата Дима Дюлгяро-
ва. Все състояния на сто-
ицизъм, които подсказват 

планинския ѝ произход и 
характер, неотстъпчивост 
и компромис едновремен-
но крачат заедно с нея. 
В поезията всичко е про-
ницателно. Поетесата се 
обръща проникновено на 
всички страни, за да види 
ставащото около нея. 
На срещата с балчишката 
публика тя утвърди впе-
чатлението ни  за взиска-
телна дама,  с чувство за 
абсолютна естественост 
и непринуденост, в кое-
то се убедих и след лич-
ния си разговора с нея. 
Г-жа Магдалена Върба-
нова, библиотекар в НЧ 
„П.Хилендарски 1870” 
Балчик покани поетесата 
да гостува отново в Бал-
чик с предстоящата си 
втора книга, която може 

        Двамата поети Дима Дюлгярова и ха-
джи Георги Йовчев си размениха сти-
хосбирките с взаимното пожелание за 
здраве и още творчески пориви. 
                       Фото: Маруся  КОСТОВА

        Семейството на активната общественичка от гр.Каварна г-жа Галя Милчева 
специално присъства на литературната среща с феноменалната майсторка  на 
интимна поезия -  Дима Дюлгярова 

        Тихомир Ив.Тодоров, учител по бойни изкуства от Балчик, 
усвоил китайската култура за поднасяне на чай, показа на 
всички литературни фенове на срещата китайската чайна 
церемония и ни почерпи с по 30 гр. от здравословната отва-
ра.                                                   Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

би скоро ще е факт.
 Истинско съпреживява-
не на поезията на Дима 
Дюлгярова демонстрираха 
членове на Литературния 
клуб „Йордан Кръчмаров” 
Балчик: Мария Горчева, 
Дора Харизанова, Магда-

лена Върбанова, Маруся 
Костова, които прочето-
ха стихове от „И в мен 
покълва смисълът”. И в 
нас покълна нейното све-
тоусещане за море и лю-
бов. Станахме и волни, и 
неволни съучастници на 

нейното кратко, но весело 
балчишко битие, с надеж-
дата, че ще има и други 
чаровни срещи с Дима 
Дюлгярова

Хаджи Георги 
ЙОВЧЕВ


