
 
 
Лияна Фероли 
 
Бял Апокалипсис 
    
Небесното налягане се излива в един бял Апокалипсис. Декорите му са 
цъфналите  дървета. Оплождащият цветен вятър – бутало в съдовете на 
живота - огнено прочиства кръвта. Диша в порите на въздуха. 
Прииждащите стъпки на Исус обещават нови кълнове и нови плодове. Не 
остава необлъхнато от Него място и нечуло ухо за идващия Му глас. В 
новото бяло небе изгрява сребристият цвят на новия живот.  
 
* * *  
 
Ябълков цвят кипва от срам и свян. 
Бяла жар гаси в чашките си с плам. 
 
Прораства тревата на ръцете ми върху белия лист. 
Бели камбанки изписват огърлица с цвят лъчист. 
 
Шепнат шепите ми - бликаща вода. 
От пролетното топене остават само пера. 
 
 
В тръпката на най-невинната любовна белота 
 
Затичват се пролетно душите ни светли и добри към белотата. Устремяват 
се като песен и поток, като разлистени блянове. Забързват се към своя 
Извор. Напират от пръските на безметежната светлина, носена от белите 
лавини на пролетните мечти и надежди. Дните ни – и те разцъфтяват под 
напора на белите мисли, думи и чувства, звънтящи като любовни тръпки, 
макар и облечени в най-краткотрайнта премяна. И все пак - обветрени, 
лъчисти, несломими, носещи аромата на болката и радостта на своя 
корен…  
 
Аксис Мунди или болеенето на белотата 
 
Синее, лилавее необята. 
Усмихва се светлината.  
Тук и отвъд се сливат. 
Но Центърът в сърцето 
Е все така белеещ се 
Недостижимо…. 



 
 
Ябълков кръговрат 
 
                                           “Ябълките падат в небето”, Вадим Зеланд 
 
Всичко отива някъде, за де се върне отново, откъдето е тръгнало. Така като 
семенцето тръгва от плода, попада в земята и по формулата на бързия 
кръговрат, отново дава плод.  
Така и небето “засажда” ябълковите градини на познанието и после си ги 
връща обратно. Или по-точно, никога не ги е отделяло от Себе Си, защото 
всичко е Едно. Това, което Е. Всичко е Бог. Нито по-малко, нито повече. И 
само формата понякога ни пречи да го видим, защото й придаваме особено 
голямо значение. Но нейната илюзия, отново скрита етимологично в 
ябълката / я-болката/, е нужен подстъп към истината.  
Ябълката на познанието изразява и връзката между световете, дори 
формата й го разкрива – отгоре започва и завършва отдолу пак като сърце. 
Та нали любовта поражда любов. Двете сърца, едно в друго, обгръщат 
времето и пространството, доколкото ги има, за да няма грях, съдба, карма, 
а само опит и баланс. И душите ни знаят, чувстват, че това е така… 
 
Небесна заря 
 
Хлорофилно разлиства 
Слънцето душата ми… 
Събужда нейната тичинка-кълн… 
А когато узреят нейните звезди, 
Ще излетят като парашутчета  
на глухарче… 
И букет от свръхнови 
Ще огласят простора… 

           


