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Да, за Керанка 
Далакманска, журналист, 
поет, глас и съвест на 
Каварна, Добруджа и 
България лириката е 
древна песен, която тя 
през годините умее в 
тишината на брега заедно 
с рибарите да слуша, да се 
радва на притчите, които 
морето вечно разказва, 
а след това с обич чрез 
изкуството на думите да 
реди красотата древна 
и млада като света. 
Последната и стихосбирка 
„ Ще те събудя в седем 
сутринта…”, редактор 
Марин Бодаков, 
илюстрации Андрей 
Градечлиев е светла 
книга за преживяното, 
за постигнатото и 
пропуснатото в живота.
Думите имат своите тайни, 
които могат да разкрият 
само избраните, а това са 
поетите. Цената е твърде 
скъпа за тези жреци в 
храма на хармонията, то 
те са избрали пътя си и 
вървят „луди”по него. 

ШЕПНЕЩАТА ПЕСЕН НА ВЪЛНИТЕ

Даровете са получени, над 
работната маса приведени 
те създават и вещаят 
друг живот, различен и 
желан. В него за поетесата 
на Каварна има море и 
дъжд, вятър и сняг, любов 
и раздели, но и стотици 
среднощни часове, в които 
пътуваш към безкрая на 
изминатото, на отвъдното 
с приятелите в познанието 
на далечното, на другия 
и непознатия бряг. Само 
след това мъчително 
дълбаене на кладенеца 
на необятното се раждат 
притчите, в които има 
светлина, красота, но и 
болка. Така е в изящното 
изкуството, което е родено 
зад ъгъла на живота.
Един гони лесна слава, 
другият до бяло се 
вглежда и търси здравето, 
скъперникът болезнено 
и трескаво се тревожи 
за златото си, а за човека 
на изкуството първата 
врата, която отваря, 
открива вълшебството на 
твоето сечиво-звуците, 

цветовете, жестовете, 
картините или словото. 
За Керанка Далакманска 
думите са богатство 
и тайнство, радост и 
болка, мъка и божествена 
светлина. Нейната героиня 
е щастлива, но и лесно 
ранима  в избора си 
цял живот да ги гони „ 
по пътя към истината.” 
Поетесата предпочита, 
обича тази пауза, 
когато те замълчават, 
притихват  след това 
процесът продължава 
в „проговарянето”, 
за да се стигне до 
„загнездването” в сърцата, 
т.е. в превръщането им в 
„мост” към другата душа 
чрез изповедното слово 
молитва. Тестото, глината 
на думите става меко, 
готово да се вае с него, но 
е добре да има какво да 
споделиш, което да взриви 
тишината на вселената и 
да рукне благословеният 
дъжд с дивна всемирна 
светлина. Тогава думите 
стават „тежки”, богати с 
меда на пчелната пита, в 
която има морски притчи, 
космически тайнства и 
човешки познати и нови 
истории като света и 
живота.
Преживяното е 
богатството на мисията 
и отговорността 
ни към другите на 
планетата Земя. То се 
ражда в приятелствата 
и разминаванията, в 
паденията и възходите , 
в голямата и съдбовната, 
или тихата и семейната 
любов, която ни 
прави хора на духа и 
светлината. Героинята 
носи сетивността на 
святото женско начало, 
на интуицията да чете 
скритите, невидимите 
истории, както е при 
рибаря , който е скътал 
в мрежите си „обичта 
към любимата жена”, 
поетическото видение 
е част от „първата 

Керанка Далакманска

нощ”, „Млечния път” и 
докосването до мечтата. В 
този ефирен свят не само 
не е грях, но е радост за 
душите да се докосват, 
да са завинаги заедно Аз 
и Ти, защото в желаното 
са водещи горещите 
страсти на взаимността, 
на споделите чувства 
и емоциите, които са 
родени по брега морето 
в звездната нощ на 
исканията за взаимност. 
Невероятна и по-скоро 
древна и езическата е 
молитвата на влюбената 
вечна жена да се разтвори 
в ръцете, в очите, в 
нафората на целувката 
на любимия, за нея 
святото е да си разпъната 
и жива върху кладата 
на Любовта. Читателят 
е прикован и завладян 
от тази нова българка 
на 21-ви век, която е 
посестрима на „вечната 
и святата” на Елисавета 
Багряна, на търсещите и 
неспокойните души на 
героините на Дора Габе, 
Блага Димитрова, Елка 
Няголова, Маргарита 
Петкова и други весталки 
на глъбините на красотата 
и щастието, на болката и 
страданието. Реквиемът на 
душата сгъстява болката 
в есенния ден на живота, 
когато натежалата душа 
пее за превращението 
на „първата снежинка”  
и нейната възможна, 
желана нова съдба да се 
превърне в целувка от 
топлината на вечното 
чувство между двамата. 
Сред тези идилични 
картини на мечтата 
ставаме пристрастни 
свидетели на двамата, 
които ръка в ръка вървят 
през полето и докрай ще 
продължат под звездния 
венец на Луната. Други от 
привлекателните видения 
са за приятелското рамо, 
което е опората в далечния 
път за „човеците с широки 
сърца”, които са били 

част от житейския път на 
героинята. „Слънчогледът 
саморасъл”, винаги 
ще бъде Слънцето за 
жената от младостта, 
но не са отминати 
болките за пропуснато 
и неизвървяното, а 
това са за „едно такова 
мъничко човече” и за 
„недолюбената любов”, за 
която „прошка няма.”
Художественият, 
естетическият модел за 
света е вечен с небето и 
облаците, морето, с брега, 
рибарите и лодкаря, с 
дъжда и вятъра, с деня и 
нощта, а в тях се вградени 
необратимо спомените в 
съня, „тревожното време”, 
за да се стигне до вика на 
жената „Обичам те!”. Този 
глас побеждава мрака на 
нощта и идва зората на 
новия ден, на пролетта и 
лятото, дори и в залеза на 
пътя. Поетесата избира 
трудната, но натежалата с 
преживявания и емоции 
съдба да си човек на 
действието, на търсенето и 
пътуването до другия.

Книжното тяло е красиво 
и ефирно, текстовете са 
артистично „дописани” 
с илюстрациите и 
дизайна от Андрей 
Градечлиев. Получава 
се оригинално вплитане 
на слово и живопис. 
Постига се ефектът на 
творческа среща на 
слово с цвят, картини, 
пейзаж, което обогатява 
преживяванията в 
процеса на общуването с 
текстовете.
За ценителите и 
познавачите на лириката 
на Керанка Далакманска 
стихосбирката „Ще 
те събудя в седем 
сутринта…” ще допълни 
и обогати представата 
им за поетесата, която 
винаги радва душите 
им с новите изповеди, в 
книгата сега ще открият 
повишена притчовост 
и богата постмодерна 
метафорична образност. 
В „пътуването към себе 
си”(Блага Димитрова) в 
текстовете се стига до още 
по-съдбовни нравствени и 
психологически дълбини.

Драгомил Георгиев         

Читалище “Свобода-1897” избра първия ден на месец 
октомври, който освен всички други празници, е и 
Световният ден на музиката и поезията, за премиера 
на първата по рода си аудиостихосбирка на български 
език. Стихосбирката е с поезия на Георги Джилянов, 
в която творбите чете самият автор. През 2022 година 
писателят и композитор, който работи като артист в 
трупата на Националния музикален театър „Стефан 
Македонски“, беше избран за почетен член на Читалище 
“Свобода-1897”, което излъчва на видеоканала си 
аудиостихосбирката му в две части. 
За музикален фон са използвани творби на Карунеш. 
Читалището включва тази уникална стихосбирка, която няма комерсиална цел и е 
свободно достъпна, в културния си афиш, с който отбелязва 125-тата годишнина от 
създаването си.
Половин час кашмирено настроение: https://youtu.be/BAm6UryTr0s

НЧ „Свобода – 1897” с. Гурково, община Балчик

С Георги Джилянов и 
кашмирено настроение - “Прошепнато”

Георги Джилянов

ОБЯВА:
Продавам дворно място в регулация на ул. “Любен Каравелов” №21, 

Балчик. Тел: 0885 029 966


