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интервю с
МИРА ДОЙЧИНОВА – irini
за сп. Ентусиаст

Разкажи ни историята на детето и
твореца у теб – какво си спомняш
от детските години като светоусещане, как откриваше и развиваше
склонностите и дарбите си?

irini
МАЛКАТА-ГОЛЯМА

ПРЕКРАСНИЦА

АВТОПОРТРЕТ

Пoдготвил: РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА

Името й е Мира Дойчинова, родена е в един от
крайдунавските ни градове – преди години, които изобщо не й личат :) Пише стихове, рисува и
какво ли още не.... За себе си ще сподели в стих :

А пък аз ли коя съм? ... Ирини.
Все ме гонят едни лунностишия...
Ден да дойде и друг да замине.
Като буря съм, все след затишие!
И съм цялата аут дефиниция.
Ти не гледай, че тъй съм чувствителна!
Обвинена в безкрай неприличия,
аз се сбъдвам. Но как ли? Попитай ме...
Все си търся свободна планета,
но да става за мойто живеене.
Все ме тегли към сини небета.
И летя. После следва падение...
Преброявам звездите в безкрая
и безспорно ми трябва Луна.
А през цялото време мечтая
все за твоята топла ръка...
Не е лесно да бъдеш Ирини.
Все сериозно се влюбвам – до смърт!
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Като всички, и аз ще премина
не един измълчан кръстопът...
И ще бъда такава – Прекрасница!
Не че тайно сега се заричам,
но това ми се пада – за щастие:
да съм себе си! И да обичам!
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Моето детство беше приказно до
нереалност – много приключения,
непрестанно пътуване и нови открития. И много мечти – бих казала
поне безброй. Прекарвах много
време сред природата и обичах да
осиновявам растения и животни.
Измислях лудории за приятелите
си и винаги подхождах творчески
и любопитно към всяка игра. Исках да нарисувам света – с бои или
с думи. И след това да вляза в картината. Бях на 7 години, когато си
пожелах никога да не порасна. И се
сбъдна :))))
Стилът ти на рисуване е много
характерен – приказно-илюстративен – това школски усвоявано ли
е или самородно явление?
Като цяло следвам сърцето си. Не
съм учила рисуване. Завърших
математика и физика, а след това
информационни технологии. Рисуването е част от моята същност,
която си я нося навсякъде с мен.
Това е един от начините да изразя
душата си – цветно и разбираемо за
околните. Но най-вече за мен :)))

Математика и физика, информационни технологии? При цялата
тази изразена артистичност ти
се отдава и научно-техническото
изглежда? Как се насочи към тези
специалности?
Не съм избирала математиката
и технологиите – напротив, те ме
избраха мен. Понякога животът
сам най-добре знае и усеща кое е
най-добре за нас и само трябва да
последваме посоката. Да се доверим. И за щастие, всичко е такова,
каквото е ;)
Картините ти мечти, както си
озаглавила снимковия им албум
в личната ти фейсбук-страница,
от какво се пораждат – нещо прочетено, забелязано, споходилото
те усещане или...?
Мисля, че е съвкупност от всичките.
Картините са метафора и интерпретация на емоции и събития, които
са ме докоснали и са оставили отпечатък в съзнанието ми. Когато видя
нещо, което ме вдъхновява, се впечатлявам невероятно много, и искам
да го изразя по свой начин. Основна
роля играе усещането за красотата,
която пречиства и връща хармонията на душата. Също така обичам
да пътувам, в мечтите си на необикновени места :) приказно цветни. Картините са си част от мен, от
моите чувства и преживявания, само
трябва да им позволя да получат вещественост. Също като мечтите :)))
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Мълвата говори, че поетичното
ти творчество се отключва за
разцвет по времето на форумните
вълнения от участието на Иван
Ангелов в музикалното реалити
Мюзик Айдъл, 2008-ма година. Има
ли такова нещо и какво всъщност е
то, поднесено през твоя поглед?
2008-ма година беше стратегическа
за мен в много отношения. Приключих с много неща, започнах други, поех в съвсем различна посока.
Открих нови приятели и много любов. Обичам тази година :) А колкото до поетичното товорчество – то
винаги си е било с мен. Наистина
пиша откакто се научих да пиша,
тоест от първи клас :) Не мисля, че
това е важна подробност. Но точно
в тази година реших да го подаря на
всички. И на един конкретен човек.
Имаш фейсбук-страница с красивото име “Животът, Вселената
и всичко останало”, където публикуваш новите си стихове – как
се появи тя и набра такава стремителна скорост в увеличаването
на почитателите й (над 26 хиляди
души вече)? И на тази форма на
споделяне ли трябва да благодарим
за реализирането на реалната ти
първа печатна стихосбирка “Душата ми е скитница” (претърпяла
вече 4 издания)?
Действително Фейсбук дава възможност да споделя стиховете си
с безчет хора. Моята страница се
появи съвсем случайно – от предложението на приятел, който пожела
да събера всичките си стихове на
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едно място, за да могат любимите
ми хора да ги четат. Преди това
много се пилеех. Стиховете ми
бяха върху салфетки и билети от
пътувания. Реших, че идеята му
е добра и така се появи „Животът,
Вселената и Всичко Останало”1 :)))
Заглавието е моята благодарност
и уважение към любимия ми писател-фантаст Дъглас Адамс, който
беше един от първите ми учители
по чудеса. А също и преклонението
ми към Живота и Вселената, на които посвещавам всичко, с цялата ми
любов. А колкото до увеличаването
на привържениците на страницата, това е огромна изненада за мен
и досега. В началото бяхме само 30
човека, моите приятели и близки.
В един момент страничката ми се
напълни с хиляди непознати хора,
които сякаш бяха открили своето
убежище за обич и светлина. С повечето се сприятелихме и стана
уютно и пълно :))) Всеки е добре
дошъл. Точно на тези прекрасни
хора дължа идеята за издаването
на първата ми поетична книга „Душата ми е скитница” – едно голямо
приключение с много чудеса. Това
беше тяхна мечта и тя се сбъдна.
Благодаря им от цялото си сърце!
Благодаря на всеки, който се спря и
прочете душата ми, с обич!
Какви нови стихосбирки да очакваме? Поредицата ти от стихове-цветове на душата-дъга, както
някой сполучливо я беше определил,
ще има ли самостоятелно издание?
В проект е втората ми поетична
книга „Обич, пълна с Небе”. Ще

Както пише в информацията за страницата – на 24-ти
юни 2011 г. И вече има публикувани около 600 стиха.
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Кадри от първата официална изложба
на Мира, март 2013 г.

Фотографии © Личен архив

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
За Полет номер „Щастие”,
дестинация „Обич” –
всички пътници да се качват.
Без тежък багаж, ако може.
Без намръщени вежди,
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и без напразни очаквания.
На летище „Надежда”
следва прекачване.
Който е забравил нещо,
въобще да не слиза.
Гише „Загубени вещи”
е в тотална ревизия.
Лек път, по възможност.
За желаещите има безсрочие.
Моля, настанете се удобно.
Билетът е еднопосочен.
Ще кацнем по разписание.
Впрочем, се движим на място.
Сърцето не вярва в разстояния.
То е на Полет „Щастие”. :)))
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видим какво ще стане. И кога :))) А
стиховете за дъгата са вдъхновени
от любовта, както и всичко, което
правя. Те вече са подарени на хората и оцветяват деня им. Това ми е
достатъчно.
Други творчески планове?
Може би втора самостоятелна изложба, една песен и няколко благотворителни проекта. Времето ще
покаже. Никога не скучая
И как всъщност би описала твоето

житие-битие в ежедневието? Какво
запълва часовете и дните ти обикновено – творчески, но и не само?
Всеки ден е необикновен. Сутрин се
раждам за нов живот и нямам никаква представа какво ми предстои.
Оставям се да бъда изненадана! И
обикновено успявам :))) Животът е
безкрайно приключение, което можем да изживеем с радост и добри
намерения. Това се опитвам да кажа
на хората. Благодаря на всички, които са заедно с мен на борда на моя
полет „Щастие”. Лек път! :*

* Страницата със стихове на Мира излиза на първо място в Гугъл,
когато се напише: Животът, Вселената и Всичко останало.
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ЕДНА

СВЕТЪТ МЕ ИМА

ИДЕЯ

Живея на ръба на чудесата.
(И все на пръсти пазя равновесие.)
Намирам се. Изгубвам се. Познато е...
Подреждам се и някак пак съм себе си.
Пилея си мечтите – имам много.
(А който иска, нека да ги вземе.)
С последния си дъх ще дишам обич.
И пак така – ще си спечеля време...
Край мен се сменят хиляди сензации.
Това ли е светът ми? Докога?
Изпаднал във сърдечна девалвация,
от моята любов ще го родя...
А някъде едничка пеперуда
с крилцата си ще прави ураган...
Живея на ръба на всяко чудо.
Една идея обич. И си там.
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Светът ме има. Сякаш съм съвкупност
от птици, от светулки и мечти.
От лоша дума – просто ще се счупя.
Добрата дума – ще ме съживи...
Ще чакам на ръба на тишината,
в ръка – с фенер, в душата – със надежда,
че този свят ще бъде мой приятел,
приел с охота крехката ми нежност,
че не е враг, и нито е предател,
и вярва в мен, тъй както му повярвах,
че с обич ще запази всичко свято,
което от сърцето си раздадох...
Мечтата ми докрай ще съхрани:
Любов за всички. Никога – омраза.
Такава съм. Рисунки и мечти.
Светът ме има. Нека да ме пази.

irini
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Някои от картините-мечти и
илюстрации на Мира –
(виж и предходните страници)
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ОБЪРНИ

МИ СВЕТА

Фотосесия за сп. Ентусиаст © Александра Вали

Обърни ми света. Със главата надолу.
За да знам, че съм още дете.
И когато вървя, да е истински полет,
а земята да стане небе,
и цветята да литнат със листа-пеперуди –
колко чудно ще бъде това!
Обърни ми света. Всяка мъничка лудост
е започвала първо с мечта...
Нека всички проблеми отведнъж станат смешни,
нека всеки товар да олекне.
Да вървиш по небето е безкрайно човешко,
а над теб и тревата да свети,
да се пръснат щурците – милиони звезди –
в най-прекрасната тиха симфония.
Сякаш всичко е същото. Пак светът се върти.
Но погледнат от нови простори...
И е толкова хубаво. Със главата надолу.
Не е късно да станем деца.
Няма нищо по-светло от лицата на хората,
осъзнали, че имат крила.

irini
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ЖИВОТЪТ, ВСЕЛЕНАТА
И В СИЧКО ОСТАНАЛО

ГО Л Я М А Т А

(1-ва част – Животът)

Голямата мечта е дом в душата –
осмисля ден, година, век...
С надежда избродирала крилата си,
светлее във щастливия човек...

Ти хубаво си мислиш, че Животът
единствено е радост и тъга,
но всъщност не е толкоз просто –
там има още хиляди неща,
защото има още да научим
кога, къде и колко да грешим...
Така Животът нивга не е скучен –
това го прави тъй неповторим –
да падаш и да ставаш, и да тичаш
към себе си с разбити колене,
да мразиш, да прощаваш, да обичаш,
да искаш и да даваш от сърце...
И някой да ти казва колко можеш,
а ти да вярваш или да отричаш...
Защото нищо не е невъзможно –
то само на такова ти прилича...
И твоето Небе ще се простира
до там, където стигаш със ръка –
единствено с душата си разбираш,
че сам си своят Бог и сатана...
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МЕЧТА

Голямата мечта е път без име.
И чака само да я извървиш.
Щом носиш свойта вяра несломима,
посоката си няма да сгрешиш...
Голямата мечта напред те води,
и никога не спира за почивка.
Надскочила епохи и народи,
тя тихичко сърцето ти усмихва...
Защото си е твоя. Чак докрая.
А може би дори и там, отвъд.
Животът е роден, за да мечтае.
Но всяка крачка го превръща в път...
И ти вървиш, към себе си пътуваш.
Пътеките през вечността утъпкваш.
Голямата мечта е съществуване...
И сбъдва се така – на малки стъпки.

irini
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АЗ СЪМ СИЛНА ЗА ДВАМА
Аз съм силна за двама, аз съм просто герой,
и не вярвам на никого, щом светът си е мой,
ти не гледай така, сякаш май че съм луда,
всяка нощ е вълшебна, всеки ден ми е чудо!
И пътувам през времето най-далечният път,
а мечтите ми – сините, няма нивга да спрат,
ако искаш ела, ето, правя ти място,
но недей да ме учиш как рисува се щастие!
И недей да отчиташ мойте дни по часовник,
и за моите приказки не посочвай виновник,
не поклащай със укор глава, щом се смея,
ти навярно желаеш в твоя свят да живея?
Няма начин, повярвай, аз съм просто герой.
Всеки свят, щом докосна, е завинаги мой!
И съм силна с това, че разказвам вълшебства
и живея във тях – най-безкрайното детство!
Мойта клетва е тази – да остана дете,
не поглеждай часовника, няма кой да ме спре,
аз признавам – обичам, и така ми е лесно,
нека всеки да каже, че е просто чудесна
тази моя по детски светло-синя мечта...
Аз съм силна за двама – мога само така!
Хей, какво се замисли? Просто времето спри!
Хайде, дай си ръката. Ето, можеш и ти...

irini
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НАДЕЖДА
Добър ден. Имам едно оплакване –
(направо си е жива рекламация) –
след цяла вечност напразно очакване,
връщам Надеждата – за реанимация.
Не подлежи на замяна? А в склада?
Дали няма нещо бракувано?
Иззето е всичко? Е, браво!
Безнадеждните едва съществуваме...
С кого разговарям, прощавайте?
Ооо, май съм объркала номера...
Не търсех Бог, извинявайте,
а само Човещината у хората...
Сега ще затварям, че имам работа.
И да доставите скоро Надежда.
Моята едва диша, но... Карай.
Ще се понасяме още, изглежда...

irini
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ВЯРА
Пак съм аз. Добър ден.
Да, за Надеждата съм наясно.
А малко Вяра? „Под щанда”? За мен?
И Вярата свърши? Прекрасно...
Кога ще получавате стока?
Сега сте в ревизия? Извинете.
Изведнъж загорча ми живота
и рекох да звънна... Простете.
Не, в Господ не умея да вярвам.
Ама пак ли сте Вие?!? Чудесно...
Добре съм. Не се оплаквам.
Но с вяра се диша по-лесно...
Е, как така какво ще я правя?
Светът е объркан до лудост!
И нищо вече не ми остава,
освен да повярвам във чудо...
Това е всичко. Затварям.
И на мен ми беше приятно.
Скоро да докарате Вяра,
че си искам живота обратно.

irini
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Л ЮБОВ
Да, аз съм. Звънях ви наскоро –
за Надежда и Вяра да питам...
Не, с Господ не ми се говори.
Летя. Или поне се опитвам...
А криле случайно да имате?
Само за ангели? Логично.
Даже със връзки се взимат?
Ех, и там като тука. Типично...
Извинете, нещо не ви чувам.
Любов сте докарали? Боже!
Любовта дали се купува?!?
Няма как! Няма начин! Не може!!!
Със Надеждата даже да кретаме,
а пък Вярата хич да я няма,
от Любов е направен човека,
и със обич закърмен е само!
Сега не желая промоции.
Имам си едно съществуване,
и с Любов ще си уча уроците,
колкото мога. Дочуване.

irini
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МЪДРОСТ?
Поуката до болка ми е ясна –
Животът ще залязва, ще изгрява...
Но в този свят, тъй хванал ме натясно,
aз имам опции да оцелявам:
Надеждата покълва в малко зрънце
и с вяра и сълзи ще я поливам,
Любов ще я прегърне – сякаш слънце!
И пак вървя... Към себе си. Щастлива.
Но тука някой вече се досеща –
звънях четвърти път на Господ,
че трябваше да го помоля нещо...
Парченце Мъдрост, толкова е просто –
Животът ще изгрява и залязва
до края на безкрайните Вселени.
Поисках Мъдрост, а какво излезе...?
Получих пратка с етикет “Търпение”.

*

Поуката до болка ми е ясна –
Животът не е спешен случай!
Да, честичко улавя ме натясно...
Но само, за да ме научи!

irini
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БЯ Л О
Не, няма мрак. И нищо страшно няма,
когато се огледаш кротко в мен.
Ще видиш обич, толкова голяма,
че вече ще си тръгнеш променен,
и вече нищо няма да е същото...
Ще бъде по-кристално от сълза,
в която космосът се преобръща
и ражда отначало пак света...
Не, няма страшно. Толкова невинно
животът си играе вътре в нас.
Достатъчно е просто, че ни има,
прошепнали мечтите си на глас...
По детски чисто. Необятно бяло –
избухва тишината ни навън.
Животът е безкрайно огледало,
в което се оглеждаме насън...
Невинни. Необмислени. Добри.
Прераждаме се в своите надежди.
А някой нейде с поглед ни следи,
и с цялата си обич ни наглежда.
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З Е ЛЕ НО
Зелено ми е. Толкова зелено,
че сякаш няма други цветове.
Тревички и цветя покълват в мене –
дървета стават, после светове –
със корени във миналото впити,
и клони устремени към безкрая...
А времето ми спира да отлита,
когато във момента го мечтая...
Зелено ми е. Тихо. Като обич,
която в светлина ще израсте.
А ти ще я поливаш – да е мокра,
но не от сълзи, знам, а от Небе,
в което ще протегна устремено
листа и клони, и ще вържа плод.
Зелено ми е. Толкова зелено,
че цяла заприличах на Живот.

32
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ЖЪЛТО
Какво да кажа, като днес съм слънце?
Зад облаци от мисли ще изгрея.
С лъчи ще стопля всяка обич-зрънце,
защото във усмивките живея,
защото съм във радостта на хората,
които през просторите летят,
напук на страховете и умората –
те вярват и не спират да творят
светът по-хубав, с повече надежда,
с любов за всички, знайни и незнайни,
приятели – преливащи от нежност,
превръщащи безкрая във безкрайност...
И аз така. Нали съм светлина
и просто във очите ви преливам.
Донесох ви цвета на радостта,
да бъдете завинаги щастливи!

irini
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ПРИЯТЕЛИ
Щом ме стегне внезапно калпакът
и се скрия в десета гора,
Слава Богу, че имам приятели –
зарад мен да обърнат света.
Ако гръм разруши тишината ми,
и се спъна във свойта тревога,
Слава Богу, че имам приятели –
да направят каквото не мога.
Ако хукнат безпътни краката ми,
и се губя в безсънна умора,
Слава Богу, че имам приятели –
да проправят пътека в простора.
Щом случайно замръкна в уплаха,
и трепери Земята от страх,
Слава Богу, че имам приятели
и си носят зората със тях.

Слава Богу, че имам приятели
и във тях всеки миг се откривам!
Всъщност, пиша това в Небесата си,
да помоля да бъдат щастливи.

irini
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А когато сияйна душата ми
пак прелива във тихо обичане,
Слава Богу, че имам приятели –
да разчупя от хляба за всичките.
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ОЩЕ ОТ
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irini
Из интервю на Теодора Попова с Мира
от 19-ти август 2013 г., www.framar.bg

Първите си стихове написах на седемгодишна възраст,
когато се научих да чета и пиша. Те бяха за дядо Мраз,
за животните и за опазването на околната среда :) Тогава разбрах, че мога да запиша всичките си възгледи за
света, всичките си приключения, сънища и мечти и някой
друг ще може да ги прочете. Това ме развълнува страхотно! Започнах да пиша приказки и разкази за деца и
това продължи години.

*

Когато притихна, думите сами се появяват и бързат да
бъдат записани – мигновено, в реда, в който ги представям на света. Никога не се връщам да ги редактирам или
променям, защото те идват със своя собствена мелодия
от началото до края.

*

*

Искам да “заразя” околния свят с моята обич и ако успея,
значи не съм се родила напразно.
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Случвало се е стихът да ме връхлети навсякъде и по всяко
време – стига да съм достатъчно тихичка на фона на
шумната и забързана действителност. Много често се е
случвало и да сънувам стиховете и да ставам посред нощ
да ги запиша. Иначе до сутринта ще ги забравя. Думите
се появяват на момента, от цялата дълбока чувствителност, с която улавям света. И от цялата ми обич!

ДЕ Н Я Т
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Благословена с Любов!

Автор: ТОНЯ БОРИСОВА

Из предговора на стихосбирката
“Душата ми е скитница”

Н

еочаквано, както се случва
в приказките, една нощ в самотата
ми изгря звездица. Прочетох във
Фейсбук стихотворение, което ме
грабна – разлюля сетивата, убоде
ме с любопитството откъде иде тая
Светлина, този вихър от поетични
образи, чия Душа трепти в звуците
на необичайната космическа музика? Нямаше име на автор. Само
с дребен шрифт псевдоним – irini. А
пък аватарът на страницата – също
толкова необичаен: Животът, Вселената и Всичко останало! Зачетох
се – стихотворение след стихотворение, до съмване!

*

Така влезе в живота ми магията irini – непознатата Чудесница, която
пише стихове с лекотата на дишането, чиято душа пърха с всеки мимолетен полъх на мисълта, от докосването до голямото и нищожното,
до преходното и вечното в нейната
Вселена-Любов! Всеки ден, невидима и скромна, незнайно откъде
Ирини изпращаше своите изящни
и мъдри послания...

*

Навеждаме се над вълшебни извори – да огледаме съкровеното в нас. С
нови очи виждаме Живота, Вселената и всичко останало... И откриваме
себе си в лабиринти от образи, чувства и загадки; докосваме се до светостта на единственото, заради кое-
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1

то си струва да се живее – Обичта!
Обичта към Божия необятен свят,
грейнал в образите на мама и татко,
на любимия и свидната рожба, на
прекрасното приятелство и вечните
стойности на Духа – Добро, Вяра,
Надежда, Любов, Мъдрост!
Думите на това Момиче – наглед
съвсем обикновени, като стъкълцата в ония непретенциозни
детски калейдоскопи, превръщат преживяното в причудливи и
вълшебно-неповторими словесни замъци, втурват ни с пъстрите
си светлини в чудесата на една
нова приказна Алиса, извикват
алюзии за Малкия Принц и Пепеляшка1 и нито за миг не ни изгубват в пространствата на един
огромен поетичен Свят – загадъчен и чист, изпълнен и преливащ
от Любов!
Темата за Любовта превзема сетивата. Като светеща нишка, тя преминава през всеки стих – неизчерпаема, виртуозно импровизирана – с
хиляди нюанси и полутонове; дълбоко осъзната и преоткривана стократно…
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Колко чист е денят. Като бяла тетрадка,
на която да пишем свойте цветни мечти.
Да повярваме силно, че макар и за кратко
се превръщаме в смисъл. А пък после в творци...
И рисуваме с обич всички дневни задачи –
и трохички за птиците, и вода за цветята.
Подареното време колко много ще значи,
а пък малко ни струва. И го носим в душата.
И раздаваме с шепи всичко скрито във нас.
Не скъпим радостта, щом пречиства тъгата.
Чуй, най-светлите думи уж са в нашия глас,
а пък всъщност говорят вместо нас Небесата...
И денят става друг. Смел. Сияен. И нов.
Чиста страница всеки с надежда отваря.
Свойте стъпки записваме в редовете с любов.
И така ден след ден.
Докога?
До безкрая.

irini

*

Познах се в тази Душа, потърсих
Ирини, за да й благодаря за споделените поетични бисери. Изпращах
своите послания към нея, за да я насърча да хвърли Магарешката кожа
на своята анонимност, да повярва в
себе си, да чуе стотиците приятелски гласове, които я молеха да сбере
стиховете си в книжка…

Подобно на поредицата “Цветове” Мира има и стихове по
приказните световни класики – “Приказки без край” :)
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И пак една нощ, приказната Фея,
палавата Чудесница-Прекрасница, с
Душа-Скитница, безпаметно влюбена в Любовта, плахо ме помоли
да й помогна. Да бъда редактор на
тази първа нейна книга, за мен е истинска чест!

*

Приятели, МИРА още не знае, че е
МНОГО ГОЛЯМА! Не знае, че е пое-

теса, за която ще се изпише много
мастило... от СВЕТЛИНА! Ние с
вас, уважаеми читатели-приятели
сме щастливци – свидетели сме на
необичайно явление: на българския
литературен небосклон засиява още
една ярка и чиста звезда – от ония,
които и в най-тъмната нощ показват верния път!
Защото е благословена с Любов!

Мир, Дъга, Светлина
Автор: ЛЮБОВ КОЖУХАРОВА

Из послеслова на подготвяната
стихосбирка “Обич, пълна с Небе”
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дна древна легенда разказва, че
Бог поставя дъгата си в облака като
белег на Завета му между Него и
Земята... Красивата и славна дъга –
символ на Завета му с човеците – да
възцари вечен Мир и така, от поколение на поколение, тя да свидетелства за Божията любов към човека и
да укрепва доверието му в Бога.

„Моята благост няма да се оттегли
от тебе и заветът Ми на Мир няма
да се помести.”
(Исая 54:9, 10)

Мира – мир, дъга – irini...

Целуната от Бога, Мира е „Щастливата жена”, „Ловецът на звезди”.
Тя е „Себе си”, тя е „Обичане”. Тя е
„Най-дългият път”. Мира е „Жива
вода”. Мира е „Очакване”, което
„умее да слуша, без да пита”, и умее
безпогрешно да изпрати посланията си на точния адрес – право в

сърцето. Живее на ръба на чудесата,
простира мечтите си вечер и твори,
както й повелява сърцето.
Но Боже, такъв талант – Моцарт в
капка роса!
Мира е любов! А нейната вълшебна поезия е върховният екстаз на
сърцето и дори „пътят към Голгота е Рай!”
Не, за Мира не може да се пише.
Мира може да се живее. Да се живее с прекрасната й поезия, вълшебните й картини, детски чистата
й душа, красивите й мечти, които
все се сбъдват...
Тази прелестна пое-тическа природа и душа с висока вътрешна култура, изящество и тънък поетически
нюанс е забележително откритие!
Наистина след десетина години
Мира ще е сочена като пионер
на поезията на Новата ера.
И всичката тази красота ни докосва и пленява точно сега, когато
най-много имаме нужда от това...
Вълшебницата Фея – в българската градина!
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