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АНКА ВАСИЛЕВА СЪНУВА   

Anka Vasileva 

 

Сънувах, че куфарите са ми окъсели и опс се започна 
едно мерене на обувки… И се оказа, че съм крадец 
на котки!  

 

 

 

АНИ ЗАГОРОВА СЪНУВА  

Anita Zagorova 

 

Сънувах как слънцето зрее полека  
под завивката на небето. 
Вън все още е мрачно, 
шумолят само птици 
тихичко, там където 
дъждът капки реди 
в причудлива мозайка. 
Светът се протяга сънливо 
в утробата на своята майка. 
Не бяхме се докоснали, 
а вече светехме от щастие.  
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АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ СЪНУВА 

 

На всичкото отгоре отново не се наспах. 
Сънувах, че съм в книжарницата - 
шизоидни постмодерни стихосбирки 
ме гониха като pac man, с разтварящи се 

 
и затваряши се корици, аз бях зелен единствен дух, 
другите вече ги бяха избили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАНЯ ВЪЛКОВА СЪНУВА 

visual text 

 

Сънуване 1 

Сънувах, че съм прима балерина на Болшой театър. 

Единият ми нокът е напълно черен, изтънял и 

променил своята устойчива форма, а с него успявах 

да натискам, без държавен натиск, всички копчета на 

апаратурата. И влизах, и излизах без проблеми; и 

пътувах, и се завръщах без проблеми, докато 

установих, че ФБ профилът ми е най-неустойчивата 

обвивка, в която съм се крила. Сутринта разбрах, че 

дългоустойчивият руски президент има проблем с 

гърлото и кашля, затова не ходи на да гледа балет.  

 
- 
 
 
Сънуване 2 
 
Сънувах, че съм станала известен архитект и, като 
една от учениците на Заха Хадид, съм поканена на 
много важна архитектурна конференция в Хонконг.  
 
В полусън, небрежно излегната в апартамента си от 
стъкло, градски пейзаж и бетон, разбирам, че съм 
получила sms с условие: да летя след два часа, ако 
искам да участвам в конкурса.  



Много съм уморена, решавам, че има грешка, и се 
опитвам да заспя отново. След 5 минути получавам 
второ съобщение и имейл с данните за самолетния 
билет. Продължавам да се обръщам в леглото и не 
искам да се събудя.  
 
Събуждам се внезапно от непозната, пронизителна 
мелодия от счупения ми телефон Huawei, който бях 
решила да пазя за еко-вторични суровини, за да не 
замърсявам природата. Отварям шкафа, взимам го и 
се обаждам. Докосвам екрана и той много бързо 
започна да се уголемява. Пръстите ми изтръпват от 
силата на неговите вибрации. Едвам устоявам на 
болката от тази силова вълна и с облекчение 
отпускам ръце върху прозрачната супермодерна 
седалка, в която се намирах. И отново се опитвам да 
заспя.  
 
В просъница разбирам, че архитектурната 
конференция е започнала и че точно в тази минута 
моят проект трябва да бъде представен. Изправям 
се, настройвам всички чипове за памет върху ушната 
си мида; пускам лек прасковен руж; силово 
попълвам скулите си с доза линеен разтворим 
полимер и започвам да говоря, показвам и да се 
движа по различни вектори, описващи 
пространствено моето решение. Основната идея я 
защитих блестящо, но допълнителните 
инфраструктурни допълнения не успяха да затвърдят 
впечатлението за една икономически изгодна, лесно 



и материално възобновима, екологично 
самозахранваща се с изкуствена слънчева енергия, 
ултратехнологична интелигентна сграда с напълно 
интегрирана G5 мрежа, управляваща цялата сграда и 
прилежащите ѝ синтетични зелени площи. Достойна 
сграда, в която да се помещава търговският център за 
био-секретни разработки извън територията на 
Пекин, но под негово информационно влияние. Не 
успях да прикрия опасенията си за неизбежните 
екологични и социални последствия при евентуален 
енергиен срив. Все още, показвайки и говорейки 
ентусиазирано, едната ми ноздра започна да се 
запушва и притокът на кислород към мозъка ми 
намаля. Много бързо другата напълно се затвори; 
обви се с лепкава синя течност и започна да 
кристализира. Кристалната решетка ме обгърна, 
облепи и дори навлезе във вътрешните ми органи. И 
вече много трудно можех да продължа.  
 
След пълното ми разчупване бях разпределена в 
отделни херметично затварящи се, невероятно 
дизайнерски проектирани елегантни кутии от 
осмидии. които трябваше да се подредят на 
изложението за най-устойчиви метални конструкции: 
скелета за новите жилищни комплекси в изкуствения 
остров Hong Kong -2-G5. 
 
Вече не можех да сънувам. Бях неуморима, без 
допълнителни батерии. 
 



Сънуване 3  

 

Сънувам, че отново гледам от прозореца на сградата 

на Bauhaus в Десау процесията на пристигането на 

датската кралица Беатрикс Нидерландска, на която 

личен екскурзовод е известният архитект Rem 

Koolhaas. Почти невероятна среща!!! 

Черната конструкция на някои отворени прозорци 

малко ми пречи и се покатервам на вътрешната 

страна на прозореца, от който да гледам. Застопорих 

се и настроих по-добре очилата си за двойно 

виждане (отвътре и отвън) и вече можех да 

фокусирам устата на Кулхас, която бавно 

произвеждаше безшумната звукова защитна 

мембрана, обграждаща кралицата преди 

абдикацията ѝ, когато все още беше социално и 

политически активна.  

Бях ужасно много напрегната и въодушевена и не 

можех да отделя очи от фигурата на един от 

любимите ми архитекти, елегантно слаб, с дълбок 

небесно-метален поглед и сив костюм. Процесията 

премина по съвършената права линия на двора; 

чадърите на всички излетяха бавно и се 

позиционираха на 50 см над тях, образувайки 

хоризонтална плаваща платформа. Цялата посока на 

движението се огъна на 45 градуса и, неочаквано, 



тропотът по историческите стълби на Баухаус ме 

зашемети. Скочих от конструкцията, в която се бях 

закрепила и бързо се внедрих в празничната еуфория 

на процесията. Озовах се до моята приятелка, една 

унгарка (на име Барбара), архитект, художник, 

дизайнер или жена на архитект: детайли, които в 

съня ми се затормозих да разгадая. Барбара се 

изправи и разгърна цялата си височина; и от тази 

кула тя започна да произвежда сложни форми от 

добре обмислени думи, с които изпълни цялото 

пространство около видимо доволната кралица. 

Творческа еуфория обзе всички. 

Преди години съвсем случайно срещнах Барбара в 

Будапеща, по време на една иновативна арт-арх 

изложба, но вече с голям корем. В корема ѝ – 

впоследствие се разбра – се е помещавал капсулиран 

цилиндричен контейнер от графен, съхраняващ 

поздравителната ѝ реч, която недоловимо и 

елегантно придържаше, но не четеше (тогава в 

Баухаус) изпя пред кралицата. След време пак я 

срещнах, но вече без корем – една вечер в Истанбул, 

докато дъждовните капки се стичаха по покрива на 

най-голямата католическа църква в града, а мен и 

две други мои приятелки + компания ирландци не ни 

пускаха вътре. Сънят ми се зацикли от повторения и 

след 5-то усетих силни болки в корема и под 

диафрагмата; както тогава, когато кралицата се 

приближи съвсем близо до моята приятелка и 



съответно до мен. От тягостните болки се поразбудих 

и се свих още повече, стремейки се да придобия 

напълно капсулирана и изпитано защитна форма, 

обвита в прозрачна мембрана. От това се почувствах 

се добре, но силата на звуковата вълна, произведена 

от устата на Рем Кулхас се прицелваше и разбиваше 

всички неидентифицирани и затворени обекти, 

чужди за кралския стайлинг, в обсега на личното 

пространство на кралицата. Това ми разкапсулиране-

разсъбличане не остана без последствия и от 

вътрешността на моята капсула се разлетяха стотици 

и стотици прозрачни топки, изпълнени с лилав 

киселинен газ. Почувствах се много неприятно и дори 

зле. Усетих напрежението и страха в залата. Моята 

приятелка продължи да пее, а прозрачните сфери 

продължиха да изпълват и препълват 

пространството. Беше толкова ефирно, красиво и 

заплашително.  

Това ме освежи и сънят ми прескочи на друга 

честота. Изпитвайки силна болка, освободих с 

трудност и облекчение дясната си ръка от 

вътрешността на капсулата и успях да изправя тялото 

си във вертикално положение. Точно тогава разбрах, 

че всички останали са в същото вертикално 

положение и ние сме част от бавна процесия, 

прекосяваща пространства с множество подредени 

прозрачни дизайнерски овални обекти: бонбони-

точки за непрестанен интернет достъп, до всяка една 



точка в света. Лилави, сини, розови, оранжеви и 

зелени ябълкови преносими компютри от 90-те, 

изстреляли и спасили в своите цветни капсули 

ябълковата компания, много, много далеч в 

технологичното-икономическо пространство.  

В съня си се усмихвах на многоцветния дъжд и вече 

нищо не ме болеше или тревожеше, въпреки че 

краката в процесията ставаха все повече и повече и 

цялата сграда се запълваше плътно. От всякъде 

прииждаха още и още хора. Все повече и повече. И 

вече неистово исках да се смаля, да изчезна, да се 

разтворя в този цветен поток и да излетя навън, на 

чист въздух.  

В ума си дадох команда и всички, автоматично-

машинно ходещите фигури, взеха по един сладък 

овален компютър и излетяха в различни посоки.  

Истинска заря по случай посещението на кралицата 

на Холандия, Беатрикс Нидерландска. Дойде ми 

мисълта, че Баухаус и аз никога няма да забравим 

тази технологично-цветова феерия. Какъв сладък, 

бонбонен сън! И изящната, крехка фигура на 

кралицата потъна и се разтопи под цветната маса от 

овални бонбони-мак-капсули.  

В суматохата на моето енергизирано притеснение-

впечатление бях забравила да сваля очилата си за 

двойно виждане (вътре - вън) и наблюдавах 



невероятната цветна ескадра от летящи капсули-iMac 

G3-ве отвън, намирайки се добре свита в един 

прозрачно син овален iMac G3. Цветният 

футуристичен облак продължи да се издига още по-

бързо и осъзнах, че съм част от него. Навсякъде 

усещах скоростта, с която летях, и сладкия привкус на 

разтопени бонбони.  

Някъде далеч, много далеч, останаха: моето коремно 

неразположение, неочакваната среща с кралицата и 

Рем Кулхас, тънките му пръсти и сивият костюм. 

Всичко с огромна скорост се смеси и се превърна в 

цветен поток от бонбонено ухание, шумна радост и 

лекота.  

Но коремът ме заболя отново. Явно от многото 

бонбонен вкус, с който се бях препълнила и напоила, 

или от притеснение, че няма да мога да се върна на 

земята, ако тази капсула се разтопи. 

Скоростта на цветния iMac-поток се усили, още 

повече и аз, като част от него, усетих, че лесно 

преминавам през различни повърхности, въпреки 

тяхната плътност, от: бетон; стъкло; метал; 

информационна мрежа. Въпреки скоростта успях да 

сложа очилата си за двойно виждане (вътре-вън) и 

пред мен се отвори вътрешната и външна красота на 

структура на най-високата сграда в Пекин, двата 

двойно съединени пречупени небостъргачи, 

помещаващи кулата за видеонаблюдение и 



китайската национална телевизия. Една мултисграда, 

базирана на концепцията за новата компютърно 

генерирана архитектура, демонстрираща потенциала 

на дигиталните инструменти за проектиране. Сграда, 

превърнала се в лесно разпознаваем, атрактивен 

артефакт – символ в пространството на китайския 

мегалополис. Представяща взаимовръзките между 

множеството дейности, участващи в телевизионната 

продукция: администрация, продукция и 

постпродукция, излъчване и всичко и всички 

обвързани с този процес.                                                                 

Потокът в който се озовах, премина свободно през 

двата наклонени небостъргача, свързани в 

противоположните ъгли на въображаем квадрат на 

височина 161 метра, и мъничко ми се зави свят, но от 

голямата скорост височината не се усети. Потокът 

продължи да преминава (и аз в него, в своята 

капсула) през всякаква материи: стъклото на 

фасадите, метала на гредите и колоните. И въпреки, 

че бе подложен на различни напрежения – на 

силовата информационна мрежа – той премина 

невероятно леко през пространството на 

триизмерната архитектура, в която движението е 

основен компонент за нейното реално виждане.  

Това беше невероятно пътуване. Да видиш и 

преживееш формата на сградата на китайската 

централна телевизия и централата за 



видеонаблюдение (CCTV), движейки се през, в и 

извън нея. Преживявайки реално проекта на Рем 

Кулхас и архитектурното бюро (OMA), разпрострял се 

на площ 473 000 квадратни метра, което изчислих, 

докато летях, и дори преминавайки през двете 

наклонени кули, успях да изчисля площта от 75 

квадратни метра на свързващия ги конзолен участък: 

съвършена писта, на която се приземих, за да си 

почина малко и да осъзная реално дължината и 

широчината на вътре и вън. 

Усмихнах се в съня си и наистина повече нищо не ме 
болеше, но мисълта за тази сграда започна да ме 
вкарва в сложна мисловна конфигурация. Гледайки я 
отвън и отвътре, преминавайки през множеството 
кръстосани вътрешни пространства от 475 хиляди 
квадратни метра, доста се затормозих. Тази 
информация и непрестанни изчисления, докато спя и 
летя, ужасно натовари мозъка ми. Трябваше 
непрекъснато да изчислявам, за да се ориентирам в 
най-голямата самостоятелна сграда в света, след 
Пентагона. А констатацията, че мога да се озова на 
върха на небостъргача, на 234 метра над земята, 
окончателно ме притесни. В изтощения ми мозък, 
при опита да разбера най-правилно концепцията на 
post-critical architecture, капацитетът ми намаля и 
претовари невронните ми взаимовръзки. Тогава 
нахлуха различни мисли и ме притиснаха в 
положението на невъзможност да правя нищо друго, 
освен да спя.  



В новия си сън си се опитах се да осмисля идеята за 
архитектурата като движение на формата и 
информацията във времето; за вътре и извън 
контекста; за дизайна на архитектурната обвивка, 
зависим от и резултат на контекста, или за дизайна 
като резултат от устойчива културна практика, а не 
само като клиент-зависима професия; или дизайна 
като резултат от технологията и икономическото 
развитие; или за дизайна, осланящ се основно на 
идейната програма или на кожата, обвивката, 
формата; или за дизайна като изцяло зависим от 
вътрешността: структурата на една сграда; или за 
архитектурния дизайн, който може да е резултат от 
ЕДНА РИСУНКА на сграда,  превърната в дискурсивен 
артефакт, една пространствена идея за утилитарен 
обект, чиято основна цел е да създава динамично 
поле за размяна на концепции, а те да поддържат 
архитектурно-икономическия-политически дискурс 
по спорни въпроси за психологически, културни, 
социологически и др. идеологически последици от 
всяка една урбанистична намеса - точка на 
пораждане на нови концепции; за дизайна, като  
автономна културна практика. Архитектурата като 
манифест, противопоставящ се на дребнавите 
утилитарни и консуматорски очаквания и искания на 
архитекта и на дизайнера като корпоративни 
професии. Иновацията на архитектурната мисъл и на 
икономическия механизъм, който може да изстреля, 
с невронна прашка, всеки камък с неправилна форма 



и той да даде началото на нов поток на архитектурно 
движение.  

Уморих се. Уморих се. Уморих се.  

В съня си толкова се затормозих и преизпотих, че 
много скоро имаше реалната опасност да се събудя и 
да падна, от много високо, от 234 метра.  

1 април, 2020  

 

- 

 

Сънуване 4  

 
Сънувах че съм една от невидимите дами по 
хигиената в Bauhaus, в сградата на Валтер Гропиус в 
Десау. Сбърквайки вратата, попадам на една 
дискусия с прожекция за градското пространство в 
Източна Европа: за флуидните граници между 
публично, полупублично и лично.  
 
Застанах безшумно. Залата се тресеше от смях и 
объркани, възмутителни възклицания. На стената 
вървеше кратка прожекция от улиците на Минск, 
столицата на Беларус по време на президента 



Лукашенко, с кадри на улични чистачки, прибрали 
русите си коси в разноцветни кърпи и носещи дълги 
дървени метли, с които старателно помитаха улицата 
покрай бордюра на тротоарите. Настана брожение. 
Всеобщото изумление, смях и дори скандалното 
неодобрение заразиха и мен, въпреки че имах 
антисептична предпазна маска.  
Свалих я. Излязох напред и започнах да обяснявам, 
че това е напълно нормална улична практика; че така 
се почистват улици и в моята страна, България – и то 
само и основно от жени от циганското / gipsy 
население. Учудването беше ОЩЕ ПО-ГОЛЯМО. 
Всички се раздвижиха и започнаха да ме обграждат с 
интерес и неприкрито внимание, любопитство и 
видимо недоволство.  

Изведнъж разбрах, че седя на стол, около дълга маса, 

и платинено русата глава на съквартирантката ми от 

Беларус ми се усмихва и кима разбиращо. Стана ми 

едновременно приятно и много, много тъжно. В съня 

ми тъгата се превърна в реална мътна вода, която 

изтичаше от мен. От очите, от ръцете, от ушите, от 

ноктите на ръцете, от цялото ми тяло. В тялото ми се 

отвориха безброй сферични отвори, малки дупки, и 

се превърнах в решетка, през която изтичат мръсни 

кофи с вода. 

На сутринта бях прогизнала от вода.  
 
2 април, 2020 



ВЕСЕЛИНА АНГЕОВА СЪНУВА 

 

сънувах, че съм шампион по киокушинкай, бяха ме 

нарочили да се боря срещу някакви хора, аз дори не 

исках и само се отбранявах, но те някак си падаха 

като круши. имах едни бели бански, исках да си 

облека белите бански и да бъда жена, а не някакъв 

световен шампион, който да дава автографи. между 

всички автографи, ме помолиха да дам един по 

средата на някаква книга на английски. аз се зачетох 

в книгата. беше книга с физични закони на някакъв 

известен физик, някой си хезел, примерно. зачетох 

се, за да мога да продължа мисълта му с автографа. 

после сънят ми омръзна и засънувах розови 

пролетни дървета. като се събудих, по гугъл даваха 

същото 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСЕЛИНА БАКЪРДЖИЕВА СЪНУВА 

 

Сън от вчера 

Сънувах, че съм вкъщи. Поглеждам през шпионката - 
а отпред: роботизиран полицай. Робот-полицай. От 
тежко желязо. Сив. С каска на главата... Пази. Да не 
изляза в извънредното положение. 

Не знам как разбрах, че той не може да лети и няма 
дронове, втъкнати в пагоните. За да пестят средства 
от МВР... Някакси започна да си отключва вратата и 
да "иска" да влезе... 

Хукнах към терасата. Аз съм на първия етаж... Дадай, 
давай... Тичах, той по мен, ето го - влиза в кухнята, 
зад гърба ми... 

Скочих през парапета на терасата. Много бързо 
трябваше да се действа... Влязох в бяла кола с познат, 
който ще ме откара... Роботизираният полицай иде! 
За малко да хване и откъсне вратата на колата... 
Избягахме! Напред, напред... Далеч от България... 
Мила Родино... Сълзи... 

"само сълзи 
и прегръдки 

за бог се пее или се плаче" * 

only tears 
and hugs 

to God you either sing out or cry out 



----------- 
*цитат от Диана Иванова, "Басма и габардин" 
(стихотворения), Издателство Жанет 45, 2013, 
Пловдив 
Превод на английски, Десислава Валентинова, 2015 
Редакция на превода, Анджела Родел 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЛАДИМИР САБОУБОРИН СЪНУВА 

vladimir sabourín 

 

Сънувах, че корпорациите вече бяха започнали да 
организират света от вчера за след края на света. 
Народният писател беше навсякъде. 

 

- 

 

Сънувах, че съм Председател на работодателите, но 
не мога да си спомня името си, за да не ме блокират 
във ФБ. Макар че ме изписаха от болницата, която 
затворих с постъпването си, и занапред ще имам 
нужда от убиване на времето. Телевизията ми също 
трябва да продължи да го прави, така че ще трябва 
да бъде спасена от маргиналите, наречени 
данъкоплатци. Така и не успях да си спомня името 
си, но знам, че аз сме. 

 

- 

 

Сънувах, че получавам детайлни инструкции от 
Вашингтон за превенция на заразяването с 
коронавирус лично от Езра Паунд. Откакто съм в 
психиатричната клиника, пишеше той, размислих за 
колективния имунитет. Да си част от колектива в 
Сейнт Елизабетс не е добра идея, макар че това беше 



единственият начин да оттърва кожата при моите 
крайни възгледи по някои въпроси. Каквото и да 
казват, по-добре луд и пишещ, отколкото мъртъв и 
непишещ. Но сега въпросът е вече да си 
едновременно луд и максимално индивидуално 
отговорен. Наближава сезонът на алергиите от 
полени, следи да не си търкаш неволно очите. 
Изобщо полагай грижи за лудостта и живота си в чист 
вид. 

 

-  

 

Сънувах, че влизам през масивни дървени врата в 
православна църква с размерите на Сан Пиетро и 
италианска пустота. Странно, мисля си, отворено е - и 
мигновено си давам сметка, още преди вратата да се 
е захлопнала зад мен, че ще бъда наказан със 
заразяване именно тук, заради желанието ми 
църквите да се затворят. Само молитвите на 
вярващите ми приятели могат да ме спасят, 
проблясва в ужасеното ми, все едно не е мое, 
просветено съзнание. 

 

- 

 

Сънувах, че се разхождаме с Венци Арнаудов навръх 
Цветница и сме ирационално щастливи. Венци е в 
рисковата група, разказва ми в детайли с обичайния 



си мек и решителен глас за погребенията в масови 
гробове на остров Харт. Днес се решава съдбата на 
българската Революция, казва, докато методично 
пали пура, днес или роби завинаги, Влади, роби на 
внуците на нашите потисници. 

 

- 

 

Сънувах, че корпорациите вече бяха започнали да 
организират света от вчера за след края на света. 
Народният писател беше навсякъде. 

 

- 

 

На Ники Бойков 

Сънувам, че съм в трети клас и любимата ми 
учителка по литература се обръща към мен с думите: 
"Пушкин, прочети си съчинението". Веднага натегач 
от първия чин вляво вдига ръка и казва: "Другарко, 
това е политически некоректно". За моя почуда 
учителката спокойно отговаря, че е точно така и е 
искала да даде пример за разликата между 
политическа коректност и поезия. Натегачите отдясно 
ехидно се подхилкват. Усещам как очите ми се 
напълват и аз не знам защо със сълзи и се заричам да 
стана поет. 

 



-  

 

БОНУСТРАК 

Сънувах, че татко сънува, че съм написал дебютната 
си книга на испански. В съня му внимателно се 
претегляха всички за и против на професор по 
латиноамериканска литература, който държи да не 
се оставя на родителския си егоизъм. Магическият 
реализъм на съня изисква всъщност да пишеш на 
български, казваше накрая леко посърнал, но с 
решимост. Но не забравяй в чий сън се намираш. 

 

- 

 

На @Ze Phirus 

Сънувах, че съм майка на дъщеря ми Рембо. 
Свекърва ми е религиозен фундаменталист и 
активист на руско-фашистката партия Възраждане, 
пълни й главата с най-долна расистка помия. А Рембо 
е мулатка. Единствената ми надежда да не стане поет 
е, че, слава Богу, мрази баща си. 

 

- 

 

Сънувах, че сънувам, че съм на възрастта на 
покойния ми баща и в рамките на секунди трябва да 
се вземе решение дали да бъда интубиран аз от съня 



или аз от реалността. Татко ще ме спаси, минава като 
мълния през съзнанието на сънуващото ми, че 
сънува аз, и изтръпвам от ужас. 

 

- 

 

Сънувах, че отивам да видя Златомир Златанов като 
скрития праведник, отговарящ за спасението на 
работническите предградия. Въпреки карантината го 
откривах в читалището до Централна гара, 
превърнало се в отдалечена зала на императорската 
библиотека от стихотворение от династията Тан. 
Оставили са ме тук да я преустроя за шест дни в 
болницата в Ухан, казва ми. Суверен е който решава 
за превръщането на поезията в извънредно 
положение. 

 

- 

 

Сънувах, че влизам през масивни дървени врата в 
православна църква с размерите на Сан Пиетро и 
италианска пустота. Странно, мисля си, отворено е - и 
мигновено си давам сметка, още преди вратата да се 
е захлопнала зад мен, че ще бъда наказан със 
заразяване именно тук, заради желанието ми 
църквите да се затворят. Само молитвите на 
вярващите ми приятели могат да ме спасят, 



проблясва в ужасеното ми, все едно не е мое, 
просветено съзнание. 

- 

Сънувах, че сънувам, че съм на възрастта на 
покойния ми баща и в рамките на секунди трябва да 
се вземе решение дали да бъда интубиран аз от съня 
или аз от реалността. Татко ще ме спаси, минава като 
мълния през съзнанието на сънуващото ми, че 
сънува аз, и изтръпвам от ужас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУГЛЮ АВСЕ СЪНУВА  

Güçlü Ayse 

 

mayka ti e mlada i edna vecher otiva s priyateli v disco i 
znae che ti shte spish pri priyatelya si. Da ti znaesh che 
mayka ti shte se pribere sled polunosht i kanish 
momicheto si v kashti, za da probvate za parvi pat, tova 

koeto golemite v legloto pravyat                       Mayka ti 
znae che spish pri priyatelya si i idva v kashti s parvata si 
lyubov, no toy e bashta na momicheto koeto e v tvoeto 
leglo, milata kak da ne zagubi pametta si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/macide.ay?comment_id=Y29tbWVudDo2MTk4MTQ5NzE5MzE0OThfNjIwMzA2MDI4NTQ5MDU5


ДАНИЕЛА СЪНУВА                                                                
Daniella Gill de Mayol 

 

Сънувам, че съм Снежанка, ама истинската, не от 
приказката, а прототипната – Мария София фон 
Ертхал – дето бяга в мината при джуджетата, щото 
баща й барона се жени повторно за една гадна кучка 
и горката девойка предпочита да стане миньор, 
което всъщност е адски сексапилно. Та бачкам си аз в 
избрания от мен гулаг, дето всъщност е на татко ми и 
изведнъж мащеха ми идва с неква си лъскава ябълка 
и ме кара да я захапя, ябълката това. Ама в същото 
време в съня влиза Вернер Херцог и каза, че дори и 
джуджетата де са малки, пак са чували ехото от 
тъмната империя и сега ще й дадат един урок по 
тъмнина в пещерата на забравените сънища. Мащеха 
ми се опита да го съблазни, Вернер това! - с 
ябълката, ама он й обясни, че е дивият и сивият, и че 
бог няма и тя се превърна в белия диамант, без 
признаци на живот. Аз се забудих, за да не си 
изсънувам истинската съдба, че там си умирам стара 
мома. Вернер каза, че всички принцове не са богове 
и трябват предпазни мерки срещу фанатици.  

 

 

https://www.facebook.com/daniella.gilldemayol?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA8fJ-tAIWSEnaYwR9hAhGSfbZwq1wNkCq9plIprb0KsyiPZdVNH7ivOBMREAGR7tI38b2UH9AWuD2Q&hc_ref=ARTHOWWbP2ctK7e7CLvk-xzChTXVMutbFQbrSx38cGFvKDkDvMh5zbdnugGZcNw76Kk&dti=172703093309357&hc_location=group


ДЕСИСЛАВА ВАЕНТИНОВА СЪНУВА                              

Desislava Valentinova 

 

Сън от вчера 

Сънувах, че съм вкъщи. Поглеждам през шпионката - 
а отпред: роботизиран полицай. Робот-полицай. От 
тежко желязо. Сив. С каска на главата... Пази. Да не 
изляза в извънредното положение. 

Не знам как разбрах, че той не може да лети и няма 
дронове, втъкнати в пагоните. За да пестят средства 
от МВР... Някакси започна да си отключва вратата и 
да "иска" да влезе... 

Хукнах към терасата. Аз съм на първия етаж... Дадай, 
давай... Тичах, той по мен, ето го - влиза в кухнята, 
зад гърба ми... 

Скочих през парапета на терасата. Много бързо 
трябваше да се действа... Влязох в бяла кола с познат, 
който ще ме откара... Роботизираният полицай иде! 
За малко да хване и откъсне вратата на колата... 
Избягахме! Напред, напред... Далеч от България... 
Мила Родино... Сълзи... 

"само сълзи 
и прегръдки 

за бог се пее или се плаче" * 

only tears 
and hugs 

to God you either sing out or cry out 

https://www.facebook.com/desislava.valentinova.549?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAhLQokTqHgVAJVsHkrL9pE8npCbA0Nl4JAHN1UjDpTAnZRui_EV6d2EpVuyADL_0ggvvhrt5TBzVUK&hc_ref=ARSK4HZ2HEKC9Qbr2Zi71UHxuICUVDvsorZRjFPMx_9koBPM8iyssMP_AnQXnYnz1MY&dti=172703093309357&hc_location=group


----------- 
*цитат от Диана Иванова, "Басма и габардин" 
(стихотворения), Издателство Жанет 45, 2013, 
Пловдив 
Превод на английски, Десислава Валентинова, 2015 
Редакция на превода, Анджела Родел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИНКО ПЕТРОВ СЪНУВА 

 

 

Аз пък сънувах, че съм отново ученик худ. гимназия в 
Сливен, и че неин директор е Марио Куркински. Но 
за беля си изгубвам сакото със смартфона и се 
обръщам за помощ към Куркински. Отиваме до 
полицията и там успокояват че го намерят. А аз нещо 
се извинявам, бе не че е голяма загуба, но ще 
изпусна последните сънища на Сабоурин им казвам. 
Няма страшно успокояват ме те... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕКАТЕРИНА ГЛУХОВА СЪНУВА 

Екатерина Глухова 

 

Сънувах, че децата ни се раждат с маски, така беше 
наредил генерала... Нямаха право да ги свалят до 
навършването на осемнадесет годишна възраст... С 
годините маските се сраснаха с детските лица и не 
беше възможно да ги свалят, въпреки навършване на 
своето пълнолетие и отмяната на заповедта... 
Добре, че беше само сън! 

 

- 

 
Сънувах, че перфектно знам френски, не само устно, 
а и писмено... Когато срещах хората по улицата, четях 
мислите им все на български и все бяха за това как 
ще си купят нови дрехи, как ще отидат на фризьор, 
как скоро ще заминат на отложеното пътуване и 
какво ли още не... Никой освен един мъж не си 
мислеше за Любов... Не такава плътска, а от онази 
нелогичната и сливаща първо две души в едно, после 
телата им... Мислите му бяха на Френски... от тогава 
ми стана любим втори език след Българския... 

2 Април 2020г.  

 

- 

 

https://www.facebook.com/katenstain


Сънувах, че 45 дни всички сме сънували... Белите 
петна бяха обхванали съзнанието ни и вече никой не 
искаше да се буди... Апатията - единственото 
останало чувство... 
Някакви странни чучулиги се опитваха да ме 
събудят... 
не знаех кой сезон сме и помислих, че и те са актьори 
в представлението наречено 
" СЪН ИЛИ РЕАЛНОСТ" 
Чучулигите продължиха песента си докато гърлата 
им не се продраха... 
Сънувах ли!?! 

П.П. Писна ми да сънувам, реших, да повярвам в 
Чучулигите, макар да бяха останали без глас! 

 
27 април 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖАРА ГАВРАН СЪНУВА                                                  
Zhara Gavran 

 

Сънувам, че съм Бог. Необятна и всепоглъщаща 
енергия. Един ден върху ми пониква око. Докосвам 
го с пръст и след това пипам лицето си, и по мен 
плъзва инфекция от очи. Появяват се по цялото ми 
тяло. Изведнъж усещам цялата си енергия, 
заключена в една глава, която се разцепва на две и 
от нея излиза Звезден Генерал. Той ме кара да си 
сложа маска. Слагам я. Светът никога вече не е 
същият. 

- 

Сънувам, че съм глава. Тъй като нямам тяло, кучето 
ми ме търкаля по улиците. Извежда ме по два пъти 
на ден - сутрин и вечер. След това ми сипва вода и 
храна в купичките. Хваща ме за косата със зъби и ме 
слага при него на дивана. Махам доволно с уши. 
Кучето пуска телевизора. Дават кучешките новини. 
По улиците бродят тении, които атакуват невинни 
граждани. Те носят маски, за да не се заразят с 
кучета. Съветва се всички кучета и техните домашни 
любимци да не излизат от домовете си, освен при 
крайна необходимост от провизии. Махам с уши и 
изведнъж се надигам във въздуха. Прозорецът е 
отворен и политам през него. Издигам се все по-
нагоре и по-нагоре. Докосвам облаците. Светът 

https://www.facebook.com/Жара-Гавран-Zhara-Gavran-106234450958744/?__tn__=kCH-R&eid=ARD8-O4K0ba8Z_MyRWtKUKKP82fGXVQAdS1_5QOYbd2__43JmwNpuPx44TCkzn3T6Ye41Q2yByIIoqOE&hc_ref=ARSL7UiLXK1rUsVSnR_KtuIkBAJvZ8m4BaU5QBK3mU5iz9oiQxSqUJyvEhmjZGm3zAk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBbLWmIvg7QyfNI8IK4375_dwH57pNpRhMlerKrL1-lqZBC_Coa4Hd_Ee8x9z2EgaeijJ4MlkrV5BBAF4nRc626XzUk9fVl9d_l41N7K3l_WHl-DkXFuM4zl3_uSX9Z6YSHVghBv9igLcq-wq22pwYI-HCXqPtB_enMO-mNH6v6107HBqV9xXPYlvu0z2tAJRiZOymejSqBkqLFFhqq1XHK5T76W2jHyPF3DFN5lEx0I5k36S39xy-bCuhmNUqeKCWM2x9O3UkoqUagFPqlIjbVAD8isB5BJSiHjHVnhpn8XjzsF-IgBbOVJCQEyNhBtbqlCqAjqqUvHd5R1Ps


отдолу е само малка точка. Решавам да поспра за 
момент и се изпикавам отгоре му. Изведнъж 
завалява страшен порой. Аз продължавам да махам с 
уши. 

- 

 
Сънувам, че съм цвете.  
" Няма нужда да се събуждам! " - мисля си. - " Скоро 
ще съм звезден прах. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИВАН РАЙКОВ СЪНУВА 

 

Сънувам... Държа "Сънищата", тъкмо издадени, 
елегантна пост-пънк естетика... Някой ме събужда... 
Изтръгвам си сърцето по Виан.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИВО БАЛЕВ СЪНУВА 

 

Сънувах, че съм Братя Шлегел и превеждам Шекспир 
на немски. Ад 

 

 

 

 



ЛЕА КОЕН СЪНУВА 

Lea Cohen 

 

И аз сънувам.  
Че пандемията е минала и аз се сешам , че имах нова 
рокля. Обаче нито аз искам роклята, нито тя мен.  
Тя ми казва : 
- Минаха 20 години . Вече не съм на мода. Къде ше 
ходиш с мен . 
- На една постмодерна премиера на книга . 
Тя се смее така, че й се разпарят два волана : 
- Няма вече книги . Постмодерното е да се 
произвежда тоалетна хартия.  
-Добре де - примирявам се. - дай да се сдобрим и да 
отидем на тоалетна премиера. Ти си по тоалетите.  
Още мисли дали да приеме . 

- 

Сънувам , че незнайно как съм се научила да 
разбирам езика на птиците. 
Седя си на един стол на балкона и чувам някакъв 
скорец .Една извивка нагоре и после три заковани 
нотички. Веднага му отговарям огледално, както ме е 
учил професор Здравко Манолов по полифония. 
Скорецът не се предава и подава нов сигнал . Аз 
също. От дума на дума, подсвиркваме си четвърт час. 
Кой ти го дава при тая изолация.  

https://www.facebook.com/leapecohen?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBO7YSj3WuYYaahpFgsshtSaW6KRI4WCJdRs94_SFqfMxLeuiTh6NzDBOEj8yf3nwvqp3wJVG9ty4p8&hc_ref=ARS49E7s0CcINi3sgwvMqMB5ye7japx8TXGQlIPz8LKwj-Tc4gScJsq50pEgv4mux1U&fref=nf&hc_location=group


Обаче изведнъж чувам женски глас: 
- Абе, Пешо, нямаш ли друга работа, та свиркаш на 
птиците по балкона. Влизай вътре, да видим какво 
ново ше ни нареди шабът. 
Хоп. Скорецът отлетя. И той имал жена.  

- 

Снощи наистина сънувах баща ми. Ровех в 
адвокатското му бюро и го питах защо не мога да си 
намеря паспорта? А той ми отговори: защото това е 
моето бюро, а сънят си е твой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЛИЯ ЗАЯКОВА СЪНУВА /Liliya Zayakova  

 

Сънувах, че съм куче, ухапано от друго куче. 

Стопанинът ми го прогонва. Но мен ме боли, че 

толкова закъсня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДЛЕН ИВАНОВА СЪНУВА 

 

Сънувах, че над мен живеят ангели. Събуди ме 

премерения и натрапчив звук от брадва - съсед на 

3тия етаж си цепеше дървата в хола... 

 

 

https://www.facebook.com/liliya.zayakova?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBa9tkAp1VXDdL_wHc4mWFPF1VbMeun1Ew69aZeyn-lNZxPh73RHz3_RY99WTCPnXOAkakC_fb6xhX6&hc_ref=ARTTjwp7MKI-RpA2i80HhAoFTnvjzkOVp1gXv4n4HtbhOXTm71cH6ScXbx_GUaorHQE&dti=172703093309357&hc_location=group


МАРГАРИТА МАРТИНОВА СЪНУВА 

Margarita Martinova 

 

9.04.2020 13:00 часа 
ВКЛЮЧВАНЕ В "НОВА СОЦИАЛНА ПОЕЗИЯ СЪНУВА 
КОЛЕКТИВНО" 

Сън втори на Маргарита Мартинова: 
КАКВО Е ДА СЪНУВАШ ОПАШКАТА НА ГУЩЕРА 
ИЗБЯГАЛ 

Сънувах, 
че денят ми е отровен 
и плува със корема си нагоре. 
Край него плуват всички многоточия, 
поставени след неизказаните 
думи. 
И след опашката откъсната на гущера, 
която се заплете в мисълта ми. 

Избяга гущерът – 
с усещане за щастие, 
от болката, която му присъдих. 
А аз останах да тъгувам подир него, 
в аквариума тръсках 
пепелта си. 
На сутринта видях изпружените риби 
и мъката по пода да прелива. 

Коремите им 
се белееха - съзвездия, 



неравномерно наредени по водата. 
Затворих всички черчевета във главата си 
и пуснах щорите, без никаква 
надежда. 

 
Започнах люспите да беля в паметта си: 
Едно след друго - всички многоточия… 

Дописвах думите 
на врагове и на приятели. 
И те ми отговаряха - изглежда, 
опитваха се да ме изведат от стаята. 
От дните, от умрелите ми риби. 
Видяха как стоя 
във мрака, 
по-бяла и от паметник изглеждах 
със вързани ръкави зад гърба си. 

Сънувах, 
санитарят ме извежда 
а аз не мога крачка да направя, 
с опашката на гущера в краката си. 
Сънувах, че сънят ми ме изцежда. 
Събудих се в аквариума 
до кревата си. 

 

 

 

 

 



МАРИЯН ГОЦЕВ СЪНУВА 

 

Сънувах висока американка от 50-те години, 

нарушаваща карантината, за да флиртува в 

провинциален бар. 

- 

Сънувам, че в тялото ми живее младо момиче, което 

има спешна нужда от операция на апендицит. Чакай, 

казвам си, но това е моят апендицит. Операцията 

протича за 10 минути. 

- 

Сънувам, че съм наполовина орех, наполовина 

вишня във формата на йероглиф. 

- 

Сънувах, че до парламента е открит пункт за 
продажба на супа без касов аппарат За супа се бе 
наредила голяма плътна опашка без спазване на 
дистанцията 

В пленарна зала бяха побили заострени дървени 
колове за защита от протестиращи Моя позната 
изяде зелена ябълка, за да се зарази с Ковид19 

 



МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ СЪНУВА 

 

Сънувах, че е паднала от кабината (то няма 

вратички!) на Виенското колело,.. Забучила се във 

високата трева (Хората бяха живи, Спокойно!!!),.. 

Картинка нарисувана с блажни бои.... Събудих се, 

изпотен разбира се,.. Видях Я срещу мен явно 

съзерцавал дълго преди да заспя!?... Имаше нещо 

недоизказано по нея,... Но чак пък да Пада от върха 

на Виенско колело... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕНИ ВАСИЛЕВА СЪНУВА 

 

Сънувах и аз 

заедно с всички 

сънуващи. 

Някой ни включи 

на споделен екран. 

Щастливо 

си прехвърляхме сънища 

като в речника 

на хазарите. 

Влязох днес 

във съня ти, 

а ти беше заспал 

в телевизора. 

Толкова много вярваш 

на фойерверките, 

толкова доверчиво 

общуваш с лъжите. 

Все си мислиш, 

че са вълшебства. 

И да, хубаво е, 

някак безпаметно. 

Аз съм част 

от реклама. 

Сънуваш ме 

като хапче за сън... 



РУМЯНА СТОЙЧЕВА СЪНУВА 

 

Току-що сънувах баба, която е на небето, да закусва в 

старата трапезария, заобиколена от всевъзможните 

си покривчици и салфетчици и репродукциите на 

Леонардо. Завесите се вееха като във филм на 

Тарковски. Каза, че рождения и ден съвпада с 

Цветница и там - с деня на космонавтиката, разбира 

се. Веднага се видях опакована с маска и шлем в 

Отделението, което май беше евакуирано в космоса. 

Мона Лиза ми намигна за последно от реалния свят и 

зад усмивката и ясно се чу: "в края на краищата, 

нищо ново, всички знаехме, че" Титаник" е 

метафора.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЛИП ВАСИЛЕВ В СЪНУВА 

Филип Василев 

 

Гладен трол Путин сънува 

Как ми се искаше в това слънчево зимно утро - 
"мороз и солнце, день чудесньlй", да кимна на 
троловете от българското "олгино", пътьом, нали и те 
са хора, дори и ботовете, но на тях не им беше до 
Пушкин, а до Путин. И линкът към публикация за 
жители на градче в Иркутска област в Русия, които се 
оплакали от... глада в местната полиция, изчезна като 
снежинка върху момина ресница. 
Какъв ти глад, какво импортозамещение: в путинска 
Русия е опъната една огромна приказна трапеза с от 
пиле мляко и цари "пир на весь мир". 
Защото скоро, много скоро за поданиците е 
предвиден празник: явяване на Путин Четвърти пред 
народа: "изборно" знамение, което ще бъде 
съпроводено с всенародни тържества и буйни 
веселия. 
Но до този свещен миг на "официалния - да, да!, 
празник" ще трябва само малко да потърпим и да 
изтърпим: новогодишната програма на централния 
руски телевизор "Балът на Сатаната". 
 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004974180248&ref=br_rs


ШАМИЛ КОБЕЛТ СЪНУВА                                            
Shamil Kobalt Bolokudo 

 

Сънувам, че съм късният Мелвил и съм женен за 
огромен бял кит. Това не ме притеснява, само се чудя 
защо е с един дървен крак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/shamil.tadjedin?comment_id=Y29tbWVudDo5Mjc4Mzk2NDA5NjYyMzJfOTI3ODc3NzY3NjI5MDg2


 

 

 

 

Сънищата на групата на НОВА СОЦИАЛНА ПОЕЗИЯ,  
по време на извънредното положение, в България, 
заради коронавируса свършиха.  

Очакваме нова съновидална сесия, ако положението 
продължи. 

Спете спокойно, може да не сънувате, през 
останалата част от годината. 

30 април, 2020 

 

 

 

 

 

 



 


