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КОЛЕКЦИЯ „ПОЕЗИЯ“ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БАЛКАНИ“ 

С подкрепата на Програма „Култура“ (2007–2013)
на Европейския съюз

НОВИ КНИГИ ПОД НАСЛОВ:
„Коне и поети
все по-рядко наети,
все пї без изгода,
по-трудни за продан.“

КАТЕРИНА АНГЕЛАКИ-РУК
„В небето на нищото с минималното“ 

Превод от гръцки: ЯНА БУКОВА
В небето на нищото с минималното“ е най-новата
стихосбирка на Катерина Ангелаки-Рук. Съдържаща
мотивите и темите, характеризиращи цялото є
творчество – изтичането на времето, предател-
ството на тялото, носталгията към любовта,
женската самоличност, уроците на ежедневието,
но вече от една гледна точка на зрялост, благородна
дистанция и мъдрост, представлява един вид пое-
тична равносметка за авторката.

ПАВЛИНА ПАМПУДИ
„Историята на един час 

в разтегаемо време“ 
Превод от гръцки: ЯНА БУКОВА

Историята на един час в разтегаемо време“ е една
от най-известните стихосбирки на Павлина Пам-
пуди, характерна за своеобразния є стил. Стихо-
творения в проза – кратки истории, наситени с
неочакваните обрати и странните образи на съня,
се редуват с малки лирични пасажи, задаващи емо-
ционалната тоналност и мисловна насоченост на
книгата.

АНА БЛАНДИАНА
„отлив на смисъла“ 

Превод от румънски: РУМЯНА Л. СТАНЧЕВА
Ана Бландиана премисля и преживява днешното
време в обобщен, изчистен вид. Поскомунистиче-
ската действителност в Румъния е видяна сред
резките противоречия между благородни каузи и
комерсиални критерии. Наивност или смелост
стои зад упорството на поета да казва исти-
ната?... 

ВОЙНИЦИТЕ НА САМУИЛ

Когато падна мъртъв Самуил,
войниците му слепи се разплакаха.
Врагът им бе очите изгорил,
но не и любовта им към България.

На Омир бе потомък този враг,
на слепия певец и гений –
и мракът се превърна пак
във ясновидско вдъхновение.

И тръгват слепите чеда
да носят светлина и вяра,
оставят огнена следа
и път за свобода отварят.

Войниците на Самуил
сред тъмнината пеят песни!
Врагът очите изгорил,
но не надвил таланта честен –

талантът честен оцелял,
талантът български и земен...

Щом робът вече е запял,
настава по-достойно време.

ОХРИДСКО ЛЯТО

Охрид, лято, песен –
песен на рибари,
вятърът донесе
аромати стари.

Бисер и мъниста –
къщите белеят.
В езерото бистро
Черни Дрим чернее.

Лодките се връщат,
рибата се мята,
нежно ме прегръща
охридското лято.

Сребърна кошуля
нощите извезват.
С ласка ще разбуля
погледа ти звезден...

Луди сме и млади,
хубава Биляно,
аз ще те открадна –
ти ще ми пристанеш!
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