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Изгря нова звезда на морския небосклон - 
художничката Надежда Александрова

Хемингуей е казал, че 
всичко, което е далече 
от морето, е провин-
ция. Смятам, че всич-
ко, което е близо до 
морето, е душа. Разде-
лям хората на два типа: 
простосмъртни и хора 
от морето. Всеки си e 
представял какво ли ще 
е да живее на морето, 
а не само лятото за две 
седмици. То си е цяло 

вълшебство! Хората от 
морето са специални 
по най-красивия начин, 
който може да същест-
вува. Те носят в себе си 
палитра от 51 нюанса 
шарено, стара тетрадка 
с ноти през ред и лятото. 
Не могат да бъдат описа-
ни с няколко думи. 
Те са пожар в солена 
вода. 
Те не просто вярват на 
морето, свързани са с 
него.  Има разлика меж-
ду  „простосмъртния”, 
който сяда на една скала 
до брега и се любува на 
морето, и другия, който 
сяда там и се чувства 

на мястото си. Прибира 
се вкъщи.  Защото мо-
рето не пита, то разби-
ра. Хората от морето са 
нежният бриз по загру-
бялата душа на тракие-
ца, утринната роса под 
стъпалата на болярката,  
съзвездието в очите на 
шопите. Дори вечната 
„война” между севера 
и юга изчезва на всяка 
точка, различна от Чер-

номорието, и се превръ-
ща в спойка между тях.  
Лесно забележимо е, че 
си го търсят и си го но-
сят навсякъде със себе 
си. 
Където и да си, веднага 
ще разбереш кои са от 
морето, защото те све-
тят. Понякога като „гра-
да, който никога не спи”, 
понякога и като самотен 
фар, с блъскащите се в 
него вълни, който дава 
сигнал.   Обаче знаят 
смисъла, умеят да жи-
веят и са магия.  Те са 
пристанище, на което 
всеки би искал да прис-
тигне, да свали товара 

и някой да го чака.  Те 
са кейове, на които да 
помислиш и да притих-
неш. Те са партито, кое-
то никога не свършва. 
Те не са лъч, дори не са 
снопове лъчи, а слънце-
то, което те гали прият-
но цял ден и вечерта раз-
бираш, че неусетно те е 
изгорило и не можеш 
да спиш. Отрезвяват те 
и замъгляват с по-силен 
ефект от двойно еспресо 
и чиста водка.  Погледни 
някой от морето в очите. 
Не! Не плуват корабчета 
там. Там има емоция. 
Има страст и блян, съл-
зи и смелост, но никога, 
никога омраза. 
Те са любов.  Едно е да 
обичаш морето, друго е 
да си част от него. То да 
е първата и последната 
ти любов, безусловна. 
Защото морето учи, че 
всяка любов оставя пя-
сък навсякъде и трябва 
сам да го почистиш. И 
един ден, скитали по 
света, те се завръщат и 
в студената зима, свалят 
ботушите на плажа, за 

да го усетят. Ами да, си-
гурно е студено, ама не 
са луди. Просто тяхното 
бащино огнище е солено 
в най-сладкия смисъл на 
думата. В крайна сметка 
щастливец си, ако в жи-
вота си имаш поне една 
частица от това море. Ей 
така да те обичат с цяло-
то си море, да плачат за 
теб с цялото си море и 
да ти обяснят разликата 
между чайката и гларус.
                                Аида 
               Воденичарова

,Не зная дали Дворецът 
в Балчик е вдъхновил 
големия български писа-
тел Димчо Дебелянов за 
написването на ,,Леген-
да за разблудната царки-
ня”, но за мен Дворецът 
и градините са постоян-
но вдъхновение …
„ И там, на тоя бряг пу-
стинен, 
от вечните води и мил-
ван, и терзан, 

на вярна стража спрян, 
един чертог старинен, 
един чертог зловещ 
виши безгласен стан.
В градините, мечта нес-
мела замечтани, 
трепти на страх и скръб 
отровната роса 
и в мъртвата вода на 
мъртвите фонтани 
оглеждат своя сън без-

сънни дървеса.
Стени и сводове спокой-
на тлен прояжда, 
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Хората от морето

мъх, ситни нокти впил, 
колоните гнети, 
и никой ведър час там 
радост не обажда, 
че никой сребрен рог 
там празник не вести.
Понявга само в сън без-
силен лъх повява,
и в трепета болнав на 
мигом сепнат стон 
проеква тъмна жал по 
девствената слава 
на някой овдовял и обез-
славен трон…” 
„Легенда за разблудната 
царкиня”, Димчо Дебе-
лянов
Сградата на Купата

Това е една от послед-
ните ми картини с една 
от любимите ми сгра-
ди в гр. Балчик - „Дама 
купа.” Сграда, постро-
ена 1871 г. в стил барок 
и елементи на готика 
. Според архитекти е 
била най-високата сгра-
да в България до Осво-
бождението. Спечелена 
и проиграна на карти от 
гръцки аристократ. Та-
кива и още много леген-
ди съществуват, а това е 
част от моята приказка.
 Sting - Shape of my heart 
:Той раздаваше карти-

те напълно спокойно и 
тези, които изиграваше, 

Три думи — три 
бездни 
Сърцето, морето, 
небето — 
три думи, три 
гатанки тайни. 
Небето, морето, 
сърцето — 
три бездни, три 
свята безкрайни! 
Иван Вазов

изобщо не се усъмнява-
ха. Но той не играеше за 
парите, които печелеше, 
не играеше за уважение. 
Раздаваше картите, за да 
открие отговора, да от-
гатне свещената форму-
ла на късмета, скрития 
коз на вероятния изход, в 
който цифрите танцуват 
своя танц. Знам, че пи-
ките са мечовете на бой-
ците, знам, че спатиите 
са оръжията на войната, 
знам, че карите са пари-

те за това изкуство, но 
не такава е формата на 
сърцето ми. Той може да 
играе с вале каро, може 
и да остави на масата 
дама спатия, може да 
скрие попа в ръкава си, 
докато споменът за него 

избледнее. Ако ти кажа, 
че те обичам, сигурно 
ще помислиш, че мамя 
и теб. Аз не съм човек с 
две различни лица, нося 
само една маска. Тези, 
които говорят прека-
лено, не знаят нищо и 
намират истинската си 
цена, както тези, които 
проклинат късмета си 
на прекалено различни 
места, но тези, които се 
страхуват са напълно из-
губени.


