

27

Александрина Шаханова

С дъх на есен































































ISBN
© Александрина Шаханова, автор, 2014
© С дъх на есен, 2014


2


Александрина  Шаханова






С   Д Ъ Х   Н А   Е С Е Н

( с т и х о в е )













Русе, 2014


3

В памет на сестричката ми Атанаска


Портрет на Атанаска
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Р Е К В И Е М


В ранна пролет си замина -
не дочака есента.
Не можахме да надвием
болестите и смъртта.

На звездица се превърна.
Гробът ти – в леха с цветя.
Песента ни в плач обърна,
в плачеща върба – скръбта.

И от тази скръб родена,
оросена със сълзи,
цветната лехица гледа
с твойте плачещи очи.
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С   Д Ъ Х   Н А   Р А Н Н А   Е С Е Н


( илюстрация - графика )
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*	*	*


Попътен вятър ти ми пожела,
но в яхтата сме четирима!
Опънати са бяло-алени платна –
попътен вятър вече има!
А русенският кей гъмжи –
за поздрав вдигат се ръцете...
И яхтата „Корал“ лети,
погалена от ветровете!






/илюстрация/
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Е Л Е Г И Ч Н О


Ти пак си на път, а аз – пак сама.
Отново сама в многолюдния град.
Край мен коли-каравани летят –
летят надалече от жегата-ад.

Денят ми жадува за ведрина,
за тихо море и освежителен бриз.
Нощта ми сънува зеленина
и шум на поточе в планинската вис.

Но ти си на път. Далече от мен.
Дали ще се върнеш навреме?
Отива си лятото – ден подир ден
частица живот ни отнема...	
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В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН НА ЮЛСКОТО ЛЯТО


Юлското утро пред мене светлее,
кани ме мило: „Хайде на път!“.
Слънцето, грейнало вече, се смее.
Рано ранилите птички кръжат.

Лятното слънце прежуля и пали
жадни за капка дъждовна поля.
Лекият бриз на реката ме гали.
Малко щурче покрай мене запя.

Водна пътека блести във позлата.
Птица самотна над нея кръжи.
Късният залез трепти над реката,
кима ми с поглед: „Със мене тръгни!“
	
Спри, мое слънце! Не бързай на залез!
До идното лято със мен остани!	
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ПРОЩАВАНЕ С ЛЯТОТО


Небето е все ведро, синьо.
Земята е все още неизстинала.
Дърветата са вече пременени.
Пътеките към Дунава – незаличени.

Не бойте се, хора!
Минете на Острова!
Пътеката плитка е
все още до там.
Водата е хладна, 
но чиста и бистра –
до коленете ми голи 
достига едвам...

Отсреща брегът е обагрен във есенно –
във жълто-зелено, в ръждивочервено...	

На Острова безлюден съм сама!
И няма врява, няма шум –
благословена тишина!	

	
Един рибар се появи и хвърли стръв наблизо,
а по-нататък и нудист в реката гол навлиза.
Далече някъде пред мен и яхта се белее...
Но не за мен... Но не за мен!
Поне едно платно, уви,
не виждам да се червенее...

Довиждане, слънце! Довиждане, лято!
Не вярвам... Не искам да сте последни!
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Н А С А М Е


Дали ще ме споходи любовта –
се питах в сладостни копнения,
или ще гасна все тъй в самота –
без трепети, без радостни вълнения?...	

Но две очи се спряха върху мен,
заляха ме със мека топлина
и стана светъл моя тъжен ден
и ме обля небесна светлина...

Благодаря Ти, Господи всеблаг,
че и на мене прати любовта,
че и на моя тъжен женски праг
усмихната застана радостта...
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Н О К Т Ю Р Н О


В красива планинска долина стояла,
във бяло и черно къщурка сама.
Камина горяла и песен се пяла...
От много години, далеч от града.

Там често замръквал стопанинът сам.
С ръце уморени, с душа закопняла
за ласките нежни на мила жена,
горчивия залък преглъщал едвам.

В самотната вечер се взирал в луната
и молел я с поглед и питал с очи
кога ще изгрее за него звездата,
кога хлябът черен не ще му горчи?...
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Л И Р И Ч Н И  М И Н И А Т Ю Р И


Перличка малка, кръгличка, бяла
зърнах във крайпътен храст.
Смаяно гледах я – как оцеляла е
в този препускащ със времето свят?


***
Като древна Пенелопа
аз присядам на брега –
трепетна и полугола 
срещу хладната вода.
Дунава да ме облива
с пенестите си вълни
и страстта във мене дива
вместо тебе да гаси...


***
Когато със колата отпътуваш
със някой друг към китното селце,
аз мъничко ревнувам и тъгувам,
че пак без мен на път си ти поел...
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***
Затуй, що стана при чешмата
си отговорен само ти!
Подлъга ме да гледаме луната,
а после гледката към нея ми закри...
Не помня много. Лека твоя дреха
усетих върху голия си гръб.
Луната се смути, изчезна –
потъна в облак огнения сърп...


***
Във опитните ти ръце 
ти искаше да зазвуча
като настроена от тебе флейта...
Не се получи... Не запях.
Разстроена от тебе бях!...



***
Не мога, не искай от мене да бъда
послушната, кротка и тиха жена...
За всичко нередно съм твоя присъда.
Не скланям пред теб непокорна глава.
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С  Д Ъ Х  Н А  З Р Я Л А  Е С Е Н











/илюстрация/















15



С О Н Е Т


Една тревичка, нежна и зелена,
яви се неочаквано пред мен.
Погалих я с ръка, а тя, смутена,
погледна ме със поглед запленен.

Какво очакваше от мен? Не зная.
Нов жест на нежност и любов?

Макар незабележима, тя е
родена под небесния покров	
да гледа слънцето как денем грее,
как птиците на воля си летят,
как плодовете земни зреят
и колко хубав е светът!

Една тревичка, нежна и зелена...
И тя частица от Вселената!
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О С Т А Н И


Нежната прохлада на реката,
плисъкът на дунавски вълни,
свежестта омайна на тревата
те приканват тихо: „Остани!“

„Остани!“ – очите ми те галят.
Остани! Ръцете ми хвани!
Устните ми твойте устни палят
и нашепват нежно: „Остани!“

Не потегляй пак на път далечен
по незнайни речни дълбини.
Пак на самота ще съм обречена.
Затова те моля – остани!
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С А М О Т А


Сама на Острова!
Денят е топъл, но мъглив.
През гъстата мъгла едва се откроява
самотен кораб, приказно красив
Къде е неговият екипаж?
А капитана?
Нима те всички вече	
попаднали са в пясъчен капан
и чаканата среща отдалече
ще бъде само
един недосънуван блян?...

***
Влажната си пелерина бавно свлича сивата мъгла.
Слънцето залива с мека топлина малкия безлюден плаж.
Кораби отново плъзват по спокойната река.
Плажът си остава все тъй пуст и аз – сама.
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Сама на Острова!
Като приказния кораб,
паднал в пясъчния плен.
Кой ще ме спаси от самотата?
Кой ще върне
неговия капитан при мен?




/Илюстрация/
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КАПИТАНЕ МОЙ ЛЮБИМИ

/текст за песен/


Когато с твоя кораб отпътуваш
надолу по широката река
сърцето ми се свива и тъгува,
че изгрева ще срещам пак сама.

Припев: 
Капитане мой любими, грее изток в твоите очи.
Капитане мой, кажи ми как да скрия своите сълзи...

Когато с твоя кораб се завръщаш
нагоре по любимата река
залязващото слънце те прегръща
и става златна твоята коса.

Припев:
Капитане мой любими, свети залез в твоите очи.
Капитане мой, кажи ми как да спра щастливите сълзи...
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С А М О Т А  2


Остров „Лиляка“ е все тъй пуст.
На него някога аз бях сама
и чаках нейде отдалече
да се завърне моят капитан...

Той пак е на далечно плаване.
На дунавския бряг – аз пак сама!

А Дунава сега е пълноводен –
опасни са сребристите вълни!

На Острова не може да се ходи!
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С Ъ Б У Ж Д А Щ О  К А Ф Е


Нечакан звън по мобифона.
Минута, две – и на вратата.
Ти влизаш вече във салона,
а аз събличам си халата...

Затоплено легло. Познато.
Дори чаршафите са същите,
с които миналото лято
нощувахме във АРТ-и къщата.

Надвит от сладостна умора,
до мене, укротен, заспиваш,
а аз се питам дали скоро
събуждащо кафе ще искаш...

Измъквам се полека – гола
и стария халат навличам.
Подреждам масичката в хола
и мисля колко те обичам...

Кафето вече е във чашите –
Ухае сладостно-горчиво.
С целувка те събуждам. Ставаш ти
и ме поглеждаш нежно, мило...
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Това бе нашето кафе. Единствено.
Направено с любов. Събуждащо...
Към него аз се връщам мислено
и знам, че вече сме си нужни.





/графика/
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ЗАПОЗНАНСТВО

На Фил


Нощен влак. Самотен пътник
оглежда се за място във купето.
Във него – двама, трима .
Шегуват се, обсъждат, спорят...
„Свободно място?“ – пита пътникът. –
Едно... До Бяла съм!“
А ние сме от Русе... Почти земляци, значи! –
усмихва му се някой закачливо.
Мъжът от групата в купето му прави знак:
„Седни до ... акордеона!“
А, ти да не ревнуваш?... Коя от двете?-
на свой ред се шегува пътникът.
„Не, не от двете!... Само от едната,
Защото другата, протегнала крака,
почти заспива...“	
„Сега остава да заспиш и ти...“ –
си каза тихо влезлият,
многозначително огледа будната
и седна до ... акордеона.
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ПРЕДИ ДА НАПУСНЕМ СВЕТА

/текст към „AVANT DE MOURIR“
 на Жорж Буланже/


Луната красива изгря. 
Освети тя нощта.
Звезден път очерта.
Двама влюбени с теб сме под тази луна.
И дойде любовта...
Преди да напуснем света 
търсим тази луна на сияйно небе
да ни вдъхне надежда за красива мечта...

Земята потъна във сняг, а дърветата – в скреж.
Всичко спи в тишина...
Двама влюбени с теб сме ръка във ръка.
И ни сля любовта...
Преди да напуснем света, пак ръка за ръка,
търсим светла следа
да открием пътека към красива мечта...
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Х Р О Н И К А  Н А  ЧУВСТВАТА
	

Искрица пламенна любов,
просветнала за миг,
във бездната на грубостта потъна.

***
Било е блян.
Било е свян.
Било е и любовна мъка.
Било е сляпа доверчивост.

***
Било е жажда.
Било е страст.
Било е чувствена наслада...
Било е пълна всеотдайност –
и със тяло, и със Дух.
За миг! Уви, за кратък миг...
Искрицата не се превърна в пламък.
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***

Имало заблуда.
Имало е грях. 
Имало е ... корист!
Имало е и предателство –
недопустимо, подло!
Нямало е само чувство за вина.


***
Съвсем резонно идва и раздялата -
и с тялото, и със духа...





/Илюстрация/
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М И Н И А Т Ю Р И

***
Малка яхта отдалече рее бели си платна.
Забелязала е вече на брега сама жена.
И когато капитанът, прав застанал, я позна,
той видя, че е засмяна и му маха със ръка.


***
Багрите на есента
са в жълто, резеда, червено...
Тук- там облечена е тя
във дреха масленозелена.


*** 
Ни лъх не дъхва над реката.
Навред покой и тишина.
Рой птици шарят със крилата
по водната повърхнина.


***
Не исках да повярвам, че си ме предал,
а то излезе най-горчива истина.
За мен „паница леща“ някой ти е дал –
някой, от когото си зависим...
Аз вярвах, че си силен мъж,
застанал твърд зад мойто рамо,
а се оказа изведнъж,
че „гониш“ дребни сметки само! 
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***
Кого обичам повече?
Тоз, който ме обгръща
със нежност, грижа и любов
или пък този, който ми налага
себичния си нрав суров?...


***
Ти ще застанеш пак на моя праг -
със чувство на вина и с цвете във ръката,
но няма да си вече мил, желан и драг!
И няма да ми седнеш на софрата...









СЛЕДПРАЗНИЧНО-ЮБИЛЕЙНО

Как неусетно отлитат годините!
Едва ли ще стигнат за всичко...
Едно просто желание имам –
да си допиша книгите...
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О Б Е Щ А Н И Я

/римейк по песента „Обещания“ 
на Тони Димитрова/


Аз вървя край реката като бедно сираче,
с мисли тъжни в главата, а душата ми плаче.

Ще захвърля сандали. Ще тръгна бавно по плажа
и сама на реката свойта болка ще кажа:

Обеща да отидем есента до Калето,
обеща ми гледаме звезди ярки в небето...

Обеща ми луната над бялата къща,
там, където реката свойте риби поглъща...

Обеща ми по Коледа една приказка бяла,
за която съм толкова дълго мечтала...

Обеща ми, накрая, и твоето рамо!
Обещания щедри, но ... обещания само!
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ДЕКЕМВРИЙСКИ ПОЕТИЧЕН МАРАТОН

/по идея на  ОНЛАЙН  ПОЕЗИЯ/

1 декември

Приятели мои, сподвижници в ЧАТ-а,
простете ми, моля, за Бога!
Понякога мога да си затварям устата,
но ръката да пише – не мога!
Декември сме вече, а слънцето грее...
Снегът все още не иде!
Казват, че зла зима пак ще вилнее.
Тюх!... Да му се не видЕ!


2 декември

В ОЧАКВАНЕ НА ПЪРВИЯ СНЯГ
Отбрулени от вятъра листа
и купчини от гнила шума...
Отишла си е вече есента.
Очакваме ли люта зима?...


4 декември

Снегът не идва и не идва!
А в Бяла, казват, е валял.
Така ни писа и Павлина –
градът бил вече побелял...
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10 декември

Декемврийски вечери, о вие,
с уют домашен, с топлота...
Каква романтика се крие
във снежната ви красота!

16 декември

Предълъг се оказа маратона –
задъхват се вече поетите...
Едва наполовина е „купона“,	
а все по-кратки са куплетите!...


17 декември

Улиците вече заледени,
кръчмичките – все тъй задимени.
Не ще ходим и на гости –
коледни са все пак пости!

Най-добре е у дома
с постна някаква чорба.
После с чаша топъл чай
с компютъра си поиграй...

И накрая във кревата
със бонето на главата,
спи, сънувай чуден сън -
вече пролет е навън...



32

20 декември

Все по-тревиста става стръмната пътека
към залите на градската библиотека.
И все по-къдрава се вие младата опашка
пред заведения с емблема „ЧАШКА“...


23 декември

Поетичният ни маратон набира скорост –
естествено – финалът наближава!
Във празничната нощ новогодишна,
в разгара на купона,
някой със изпъчени гърди
ще скъса лентата финишна
и първо място ще му отредим!

24 декември

В ОЧАКВАНЕ НА РОЖДЕСТВО
Къщата ухае на сарми, 
на сладки със канела, на ошаф...
Содената питка със паричка  
вече се пече...

И киселото зеле, смесено със боб –
във гювече...
Приготвени са вече вкусни дари –
сусамени гевречета
за ранни коледари.
Елхичката светлее, 
бъдникът гори, запален за разкош,
през дългата и свята Рождественска нощ!

33
31 декември

Декември си отива... И с мъничко тъга.
Изтръгва от гърдите си прощален стон,
а ние, хлъзгайки се по снега,
със риск да счупим крак или ръка,
търчим с последен дъх
към финиша на поетичния ни маратон...
Скоро ще удари и 12-ия час!
А слава Богу, читава и бодра,
на финала съм и аз!
	

ЧЕСТИТА НОВАТА 2013 ГОДИНА, ПРИЯТЕЛИ!
Да сме живи, да сме здрави!
Мъжете ни – все по-корави!
А жените – крехки, мили,
кат снежинки лекокрили...
И да има берекет! Всеки да е със късмет!
Сурва, весела година – догодина, до амина!
Желая ви го от сърце!
Аз – Александрина!


/Илюстрация/
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ПОЕТИЧНИ ПРОБЛЯСЪЦИ В БОЛНИЦАТА

„Мога ли в стая с единствен креват,
докторе, да оживея?
Има ли стая за целия свят?
В нея сложете ме, в нея!“   
/Вес. Ханчев – Из цикъла „Жив съм“/


1.
Бурята започна в полунощ.
Клоните, оголени докрай,
преплитаха се диво...
       Любов във въздуха.

2.
Звън мобифонен. Проскърцва врата.
Препълнена торба със ... всичко!
       Синовна грижа.

3.
Борови клони замрежват небето –
тъмнозелена дантела...
       На моя прозорец – завеса!

4.
Познати стъпки край прозореца.
Уханна китка теменужки.
Две пресни рохки яйчица...
      Приятелска подкрепа.
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5.
Внезапен звън по телефона.
Обедна почивка – нарушена...
Човешка всеотдайност...
      Професия лекар!

6.
Искам да видя последния сняг.
Дано да дочакам и първия!
      Жажда за живот...

7.
Дърветата борови не се прегръщат –
бодливи са техните клони.
Напразно полага усилия вятърът,
напразно нагонът ги гони...
        А как ли се раждат шишарките?

8.
Видях как напъпваха клоните
и бавно позеленяваха,
А после как пъпките пролетни
на пуканки белички ставаха...
       Зелено-бяла пролет!

9.
 Започва да ми се услажда болничният чай,
но „филаделфийската“ закуска – не!
        Недоизпечената грижа на родната НЗОКаса...
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10.
Засвири бурята и танцът на дърветата започна.
Тела се люшкаха, преплитаха се клони
в любовен ритъм...
На разсъмване едва
бурята утихна изведнъж.
Танцът свърши. Небето сълзи рони...
       Започна пролетният дъжд.

11.
Четвърт век почти сме на ръба –
ту наляво, ту надясно...
На кого, за Бога, на гърба?!
       Искам да ми стане ясно!

12.
Спринцовка кръв. Контролен рентген.
Изписване с преценка „здрава“...
И с мойте мили сиво-бели гълъби
със малко болка се прощавам...


13 – 20 март, 2013
Инфекциозна болница, Русе
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НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА


Гълъби мили, приятели мои,
добре сте дошли на сиропустна трапеза!
В днешния Ден за всеопрощаване
вий сте ми само единствени гости.

С парче от баница ще ви нахраня
и със сладкиш ще ви почерпя.
Жалко, че нямам сварено яйце,
нито парченце халвица...
Бих ги завързала за перилата – 
да ги люлее вместо мен вятърът,
та който от вас със ловкост успее
да клъвне от тях по трошица за здраве...

Прошка изпращам по вас, мили гълъби.
И прошка за мен донесете...
Никой, освен вас, не ми гостува
в светлия Ден за всеопрощаване...
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С  Д Ъ Х  НА  К Ъ С Н А  Е С Е Н


/илюстрация/
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С П О М Е Н

/текст за песен/

Като невеста твоя ме поведе
за празничния първи танц със теб.
Шпалир от погледи, а аз смутена
приемах шумни възгласи отвред.

Не помня нито звуци, нито думи
от танца, предопределен за нас.
Танго ли беше или нежен блус ли,
или танцувахме виенски валс?...

Това, което аз си спомням само
са нежните ти галещи ръце
и моята ръка на твойто рамо,
докосваща любимото лице.

Припев:
Макар и в моя спомен само
към дансинга ме поведи.
Ръката ми на твойто рамо
да легне, както и преди.
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З А В Р Ъ Щ А Н Е

         На родното ми село Пиргово
              

         Какво ме връща в родното ми село?
Дали това са спомените детски:
играехме до късно, до смрачаване
на тихите и прашни улици –
на „гоненка“,
на „прескочи кобила“,
на „война“
и на ... театър.
Имахме си даже режисьор!

          Какво ме връща в родното ми село?
Това са може би широките поляни,
обрасли със белизма и бодли,
където тичахме на воля боси,
с крака немити, изподрани...
          Цървули нямахме си даже!


              Какво ме връща в родното ми село?
Дали това е изворчето бистро
с най-сладката вода,
с която пълнеме си стомните със шепи?...
Към изворчето водеше следа –
зелена, тънка ивица трева!
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             Какво ме връща в родното ми село?
Дали това е синята река –
най-прекият и романтичен път,
по който с кораб стигахме до Русе?
От палубата гледахме брега
и махахме със кърпичка в ръка...
Сега и пътнически кораб няма!

              Какво ме връща в родното ми село?
Това със сигурност е гробът майчин,
до който вече се простря и бащин.
И там, при тях, от хълма, от върха,
се вижда всичко:

и улиците, вече асфалтирани,
и малките поляни без стада,
и мястото на изворчето бистро,
поило ни със ледена вода, 
и Дунава, по който надалече
отплават само шлепове с товар...

Понякога във мислите си само
аз се завръщам в родното си село!...






/ графика/





42
МОРЕ  НА  СПОМЕНИТЕ

/текст за песен/


Пролетно море, с води лазурни,
пак мечта по теб ме завладя,
но твоите води са още бурни
и е студена синята вода.
Припев: Море, море, моя ранна любов,
       ти ме повикай отново!  
       Море, море, моя нежна любов,
       за среща със теб съм готова!
Слънчево море, златно и горещо,
толкова далеч си ти от мен,
но споменът за кратката ни среща
става по-красив от ден на ден.
Припев: Море, море, моя лятна любов,
       далечно и недостижимо.
       Море, море, моя жарка любов,
       честита съм, че те е имало...

Есенно море с притихнали плажове,
в своите топли води ме вземи.
Кротките твои вълни ще разкажат
за нежната обич, за красиви мечти...

Припев:     Море, море, моя късна любов,
           ту нежно си с мен, ту сурово...
           Море, море, моя тиха любов,
           да се върна при теб съм готова!
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П О П Ъ Т Н А  М О Л И Т В А


Вървя по сенчеста пътека
на гръб със раница. Сама!
И на душата ми е леко...

Да имах, Боже, и крила 
да литна като чучулига -
мой сън това е... И мечта!

Но, Господи, аз имам всичко –
дом малък, скромен... И деца.
А искам да съм и с крила!

Не знам дали е изпълнима,
О, Боже, моята молба – 
да мога и това да имам?...

Но моля ти се от душа –
не ме оставяй без мечта!
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НАСАМЕ С ТЕБ


Понякога си толкова добър –
преливаш целият от нежност...
Но демонът, вселен във тебе,
те води често в стъпка грешна.

Тогава почваш, бесен, изведнъж
да сипеш груби думи, да крещиш...
Как ти, самоувереният, силен мъж
не можеш дявола във себе си да победиш?!

Нима на мене, крехката жена,
така доказваш своето надмощие?
Достатъчна е думичка една
и аз ще те жадувам още, още...

















45

Н Я К О Г А  И  С Е Г А

/триптих/


1.
Любов ли бе или игра
това –
да идваш в празничния ден
при мен
в най-хубавия си пуловер,
с букет кокичета от твоята градина,
с бутилка от домашното си вино?...
Какво е водеше насам –
дискретна писта за кратко място от дома,
жена любима – удобен пристан,
или лозичка неразлистена, очакваща
да я зареже твоята ръка?	

2.
Любовната празнична вечер преваляше.
Звучеше красива прелюдия –
„Следобедът на един фавн“.
И все по-мъчителен ставаше 
обратният път към дома...
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3.
То беше някога...
Fiesta e finita!
Бутилката с домашното розе –
изпита!
Удобният и топъл пристан –
в ледове скован...

Лозичката зарязвам си сама!...





/графика/
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С О Н Е Т


Дърветата са като хората –	
едно с едно не си приличат.
Със листи тихо си говорят,
преплели клони – се обичат...

През зимата,
посипани със скреж, заспиват –
събират сокове за плодна есен.
изсъхналите стволове умират,
изпяли свойта лебедова песен...
Но някои,
все още млади, ги посичат –
отнемат им живот, дарен от Бога!

На хората дърветата приличат –
и в радостите си, и във тревога...
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СПОМЕН ЗА КАЛЕТО	

/римейк по „СПОМЕН ЗА ПОМОРИЕ“/

На десет километра от Елена се гушеше във красота зелена
едно селце далече от морето, със крайна махала - Калето.
Калето със дискретност всеотдайна опазваше опасната ни тайна.
Там някъде наблизо до скалата паркираше заключена колата.
        Припев:  Кале, Кале – ти наша клетва, на глас изречена едвам.
Почти на десет километра градът Елена е от там...
Вървяхме с теб по пътищата кални, под лунен блясък, край цветя омайни.
И влизахме във къщите безлюдни, живяли в тях стопани ранобудни.
До нас наблизо пееше реката. Усещахме дъха на планината.
И чувахме в сърцето си синкопа, подобно Одисей и Пенелопа...
Припев:   ....
Дали не сбърках или ти не сбърка, но все умът ми по Калето хвърка.
Затуй запалвай по-бързо колата и да потегляме към планината.
Внезапен спомен в паметта ми драсва, че нещо в нас започва да ръждясва.
Води ме да погледаме луната, а после ще отидем при чешмата!...
Припев: Кале, Кале, ти наша клетва, на глас изречена едвам.
Почти на десет километра градът Елена е от там...

ШУТОЧНАЯ СВАЛКА


На малък поморийски плаж
лежах сама по монокини.
От где ми дойде тоз кураж –
та аз съм вече на години...
Загледа се обаче мъж
във знойното ми женско тяло
и аз реших поне веднъж
със него да си поиграя...
Захапах сочен плод. Това
узряла жълта круша беше.
Мъжът пред мен стоеше прав,
на руски нещо си мълвеше:
„Ну, с вами можно прогулять...“
Нет, нет! – отвърнах бързо аз. –
Во флирт мы только проиграть..
И рече той: „Как жалко, жалко!...
Вы очень, очень хороша!...“
И ты хороший!... Но была
шуточная только свалка!
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N E V E R  M O R E


	Никога вече
няма да летя с парашут;
няма с раница да изкачвам връх Вихрен;
няма да ходя по морското дъно;
няма да плувам до Острова;
няма с кънки да танцувам по лед;
няма да скачам със бънджи;
няма да раждам и кърмя дете;
няма със ски да се спускам по заснежените хребети...

         Но продължавам
Да пиша,
да танцувам,
да пея...
         Да дишам!
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Р Е К В И Е М  2

На сестра ми Атанаска


Млада пролет веч е вън –
всичко пак е нацъфтяло.

Спиш ти своя вечен сън, 
но за мен не си умряла!

Ти си всеки ден със мен –
мен в сърцето и в душата.

С тебе пея всеки ден
твойта песен недопята...


/графичен портрет на Атанаска/
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.
2.
..........
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