
Уловени мигове! 
/Ескизи от Пирин/ 

Всяка секунда, през която живеем, е нова и                                                             
неповторима за Вселената, миг, който няма да се върне …. 

     „Когато стоиш под вековно дърво, съзерцаваш Космоса и Вечността.” Тази мисъл ме 
преследва нагоре към старата Байкушева мура. Сърцето   тупти с пулса на Вселената. 
Докосвам кората на хилядолетното дърво и усещам, че всъщност е мека като кадифе. 
По вените ми на талази се втурва неподозирана сила, залива сърцето на приливи и 
отливи, обвива го с блестящите спирали светлина, които пълзят по ствола на дървото. 
Огромните корени, с възлести колене и напукана кора, се протягат примирено върху 
твърдата камениста земя – пръстта е твърде малко, за да ги покрие изцяло. Толкова са 
стари, че даже не помнят годините си. Но преживели стотици зимни бури, оцелели в 
огъня на гръмотевици и светкавици, дочакали много пролети и есени, корените 
продължават да  държат изправена и гордо устремена към небето достолепната мура. 
Това са знаците на вечността! – код за тайните на битието. Който съумее да ги разгадае, 
получава божествен дар от планината: да може да види, да усети, да съпреживее 
божествената симфония от звуци, багри и …тишина.   
      Ако затворя очи и започна да мисля за вятъра, веднага долавям лек повей по 
разрошените си мигли. Немирникът танцува по върховете на високите борове, прогонва 
птиците, съблича люспите на шишарките… И виждам как слънцето връзва люлка върху 
натежалите клони, за да подремне на сянка, а денят нехайно и весело подскача към 
залеза. Виждам как времето се търкаля по стръмните склонове на каменистия сипей и 
струпва грамада от години, векове, хилядолетия върху гърба на планината. А тя си 
остава все така млада, изпълнена с живот, силна и независима, вдъхновяваща!  
Щедра и добронамерена, планината предлага богатствата си на тези, които я обичат 
истински. Такава любов е взаимна и благодатна. Дарява величие, което събужда най-
светлите помисли и желания в душата. Всеки път, когато усетя здравата � прегръдка 
имам чувството, че започвам живота си отначало. Чувствам се възродена! И днес 
/когато есента се настани трайно в живота ми/ мечтая да преживея всичките сезони 
отново и отново.                    
      Замислена за нещо несъществено, галя смолистите връхчета на елховите клонки, 
надвесени над главата ми. Щръкнали предизвикателно към бора отсреща, те му 
изпращат любовни послания. Вдишвам свежестта на росната трева с упойващ аромат 
на мащерка и здравец. Из въздуха трепти някакво необяснимо усещане за 
безметежност. А крехките стръкове мащерка се вплитат между пръстите ми като 
паяжина. Разгръщам ароматните клончета и търся щурците, скрити между листенцата. 
И вече нямат никакво значение нито тревогите, нито ежедневните житейски проблеми. 
      Присядам върху притихналите гърди на планината, които се повдигат едва 
доловимо от пламтящия в недрата � огън. Няма нужда да изричам думи. Думите, 
хвърлени на вятъра, могат да счупят на парчета крехките кристали тишина. 



Благословена тишина! Няма нужда да признавам, че търся утеха и лекарство за 
душевните си рани. Планината винаги знае какво ми трябва и нежно приласкава 
уморените сетива. Дарява ме с най-меката си трева за постеля, запалва най-ярките 
звезди, за да ми светят, разхлажда ме с най-свежия полъх на утрото, завива ме със 
светлина, отвежда стъпките ми до най-бистрите извори. Тя е моето спасение и пристан, 
когато искам да се пречистя от злободневието и да заредя клетките си с чиста и 
неподправена красота.  
      Влюбена съм в очите � – езерата, сини и дълбоки. В тях  се къпят първите лъчи на 
слънцето, които позлатяват отраженията на белите облаци, а блестящите пъстърви 
потъват в тъмните дълбини и се превръщат в малки светещи дъгички. Ах, тези 
загадъчни очи! Примамващи и опасни с непредвидимите си капани. По сребристата им 
повърхност плуват косите на самодивите. Нощем вълшебните създания излизат на 
брега, берат росни китки и изричат тайнствени заклинания. Езерната красота ражда 
мечти и легенди. Магия и красота!   
      Планината! Обичам да се катеря към върховете � – нейните храмове. Единствени те 
знаят отговора на въпроса за смисъла на битието. Нали са най-близко до Бога! И само 
те имат привилегията първи да прегръщат слънцето. Те дават подслон на природните 
стихии и свиват гнезда за орлите. И само там сърцето вдишва и издишва истинския 
Живот – достига пълното единение с хармонията и съвършенството. Моята душа и 
нейната душа, душата на планината… Пирин! 

По планинската пътека нагоре, 
към синкавите храмове на върховете, 

се настройвам молитвено. 
Тишината като прозрачна мантия 

покрива плътно раменете, 
а аз прегръщам здраво синевата, 
хълмовете, върховете и дърветата. 
За да притисна Пирин до гърдите, 
изкачвам мостове към слънцето 

и падам като дъжд върху очите му, 
да не изгорят от огъня в сърцето. 
Мълниите изковават мечове, 
да бранят Пирин от забвение, 
а залезът е огнедишащ дракон 

и хвърля пламъци към небосклона. 
Образът на Пирин е в сърцето ми 
  както отражението в огледало. 

И само там, горе, мога да извикам неговото име, и да призная любовта си: 
– Пирин! Моя любов! Моя мечта и надежда за бъдеще. Мой пристан, мой дом! Ти ме 
даряваш с всичко, от което има нужда един човек: бодрост, вяра и духовна сила. Ти ме 



вдъхновяваш да продължа напред и тогава, когато неочаквани обстоятелства ме карат 
да спра на едно място. Ти никога няма да ме подведеш. И в буря и в слънчеви дни ще 
бдиш над мен. 
Докато те имам, докато ме имаш..., докато сме заедно... светът ще бъде прекрасен, а 
Животът – нашето тържество! 
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