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 Проф. Николина Георгиева! Поклон пред паметта ѝ! За мен тя беше, е и ще остане 

леля Линчи – човекът, който ми даряваше криле! Образът ѝ озадачаващо бледнее сред 

детските ми спомени за чичо Мънко (Маринкича), Ивито, Атето и Агито и многобройните 

ни морски приключения – преливащи от смях, игри и лятно слънце, аромат на водорасли, 

морски миди, риба и копнеж, почивката ни да не свършва никога. Защо обаче тя се губи в 

тези ярки и безгрижни мигове на детско щастие? Дали защото лятото на палатки не се е 

вписвало в представата ѝ за почивка, или понеже бе от хората, които просто не почиват?  

Няма да забравя двата кратки дни през 2012 г., когато изпълнен с колебание и 

несигурност ѝ гостувах, за да се допитам за мнението ѝ относно книгата, върху която 

работех в него момент. Имах глупостта да я попитам, няма ли да почива следобед. Тя ме 

изгледа хитро – присмехулно, разсмя се с онова нейно неповторимо изражение, казващо 

толкова много и криещо още повече, и топло каза: „Сега нямам време за почивка, мило 

мое момче...“ И наистина нямаше време, защото неспирно работеше дори в онази 

напреднала възраст, когато обикновените хора се радват на заслужен отдих и пенсия.  

И стана така, че споменът за онези благословени, колкото окуражителни, толкова и 

вдъхновяващи мигове с нея беше неочаквано събуден от едно нейно писмо. Изскочи 

ненадейно заедно с една снимка от страниците на стар бележник, към който посегнах 

случайно (или всъщност не?) преди няколко дни. Сякаш бе чакало девет години, за да се 

пъхне в ръцете ми в най-подходящия миг! Твърде е лично и би могло да се изтълкува 

погрешно, затова дълго се колебах дали да го споделя, но накрая реших, че собствените ѝ 

думи говорят за безпределната ѝ, възвишена и любяща, и винаги усмихваща се душа 

повече от всяко чуждо слово. Ето го и писмото: 

 

27 юли 2012 

„Идеал“ Канада 

      Скъпи, прескъпи, най-скъпи Зунк, 

      или по-кратко скъпи Ники,    

 

Пиша ти от „Лилавите планини“, т.е. от Скалистите планини, сред 

които далеч от Ванкувър и близо до Калгари се намира един оазис на 

духовността, наречен с българското име „Идеал“, в който идеално преживях 

двадесетина дни! 

Аз не намирам думи, с които да изразя възторга си от твоята книга, 

която едва сега прочетох докрай, защото Аги веднага я отнесе в Канада. 

Езикът ѝ „неръкотворен“ извира направо от сърцето, а всички образи чудати 

изваяни са като живи! И всички думи избледняват пред твоя поетичен слог, с 

който мъдрост ти внушаваш без капчица дидактика, но с ведър Новкиришки 

хумор! Ала от всичко най съм удивена от твоето несекващо 

ВЪОБРАЖЕНИЕ, с което омагьосваш и сетивата, и ума човешки, да не 

говорим за дълбоките познания, с които то е подплатено! Браво! 

Или казано в „научна проза“ – толкова хубава книга за деца от всички 

възрасти отдавна не бях чела! Направо си като индийски гуру за читателя. 

Зунк е пътетърсачът, а ти си пътеводителят! Винаги съм подозирала, че зад 

твоята прословута пестеливост на думите се крие огромно езиково и духовно 

богатство. Най-сетне излезе наяве. Макар че героите са дракони и други 
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знайни и незнайни животни, ти майсторски ме убеждаваш в тяхната 

истинност, особено когато някои от тях ми напомнят за наши общи познати. 

С други думи „Братче, ГЕНИАЛЕН СИ!“ 

През цялото време докато четях, и сега, когато ти пиша, страшно 

много ми се иска да прегърна Жането и Веско, дето са родили, т.е. сътворили 

„такова чедо кадърно с такова перо блестящо“! 

 

Целувам теб и всичките ти роднини с обич и възхищение 

леля Лина 

P.S. Сега си мисля, че някой млад надарен режисьор трябва да открие 

това безценно съкровище и да го превърне в дългоочаквания забавен, но и 

смислен сериал за деца и големи, какъвто от години не се е появявал в 

Българската телевизия. На добър час!   


