
Утрин над Янтра 
 
Долината се изпълни 
с мека пухкава мъгла, 
а над околните хълми 
плисна ярка светлина, 
 
слънцето погледна нежно 
към далечната черта, 
там синевата безбрежна 
целуна на земята гръдта -  
 
и веднага се събуди 
и затрепка над тревата 
рой от пъстри пеперуди 
със цветовете на дъгата. 
 
После вятър ароматен 
лъхна хладен от реката 
и  със мир и дъх приятен 
той изпълни ми душата. 
 
 
Вятър 
 
Побратиме вятър, дето тичаш из нивите 
и целуваш класили стъбла 
или гониш в небето облаци, сивите, 
като овчаря своите стада; 
 
побратиме вятър, дето рошиш водите, 
всичките бистри води на света 
или пък събираш неуморен в лъките 
вълма от треви и мъртви листа; 
 
ти, вятърко, дето галиш с пръсти прохладни, 
на морни орачи челата 
или пък идваш чакан и жаждан по пладне 
и носиш на всички водата; 
 
ти, който играеш в косите ми разпиляни и 
гъсти, 
буен като ласка любовна, 
или пък ме галиш с ароматните пръсти 
на моята майка грижовна; 
 
ти, вятърко, помоли се на бога в небето, 
докато му решиш брадата, 
нека от обич да не ми взема туй, корто 
вече ми е дала съдбата. 
 
 



Мостът на Колю Фичето 
 
Мостът на Фичето, мостът край Бяла, 
създаден не от майстор, а от поет, 
лиричен като песен за раздяла 
и изящен като Шекспиров сонет. 
 
Мостът на Фичето, мостът край Бяла, 
в яка прегръдка сключил бряг със бряг -  
една каменна вечност, оцеляла 
на времето във шеметния бяг. 
 
Мостът на Фичето, мостът край Бяла, 
където Янтра вие тънка снага, 
пролет буйни потоци разляла, 
а зиме заключена под снега. 
 
Мостът на Фичето, мостът край Бяла, 
близо до милите родни места, 
където щастлива и аз съм вървяла, 
а с мен на крила е била младостта. 
 
Мостът на Фичето, мостът край Бяла, 
в която добри хора като теб и мен 
пазят спомен, от бял камък издялан, 
за майстор чутовен, българин роден. 
 
Той времето сякаш е спрял – като Бог 
и историята е оживяла 
чрез този мост тука, красив и висок - 
мостът на Фичето, мостът край Бяла. 
 
Зодия Сртелец 
 
Не съм икона стара на светец, 
закачена на стената бяла. 
Аз нямам ореол, нити венец, 
и любов, и смърт съм преживяла. 
 
А на времето острия резец 
издълба ме като мека глина. 
Но даже стара, още съм боец 
и така във вечността ще мина. 
 
С душа на ранен пролетен синчец 
опитах се във времето да бъда, 
за да не може някой подлец 
за мен по себе си да съди. 
 
А звънне ли последния звънец, 
аз в миша дупка няма да се скрия, 
че съм родена зодия Стрелец 



и битката е моята стихия. 
 
И смъртта, най-големия мъдрец 
ще разбере, за кой ли път тогава, 
че може тя да победи Стрелец, 
но сам той никога не се предава. 
 
Интимно 
 
Аз лежа във ръцете ти 
като объл камък 
във успокоена река. 
Угаснал е вече всеки пламък, 
затихнало е сърцето 
и ми е леко така. 
Но ако ръката на косите ти 
като розов храст аз вплета, 
пак върху мен ще се посипят 
синьо небе и златни листа. 
И кръвта ще заудря сърдита 
като кипнало вино, 
като морска вълна. 
И пак ще бъде въртоп от светлина, 
мед от восъчна пита 
и небе, бездънно и синьо. 
Ако ръка във косите ти... 


