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С огън в сърцето

Като мравка тя тича с големи ботуши.
И количката бута, пълна с тикви и круши.
А в гърдите ѝ пърха свито малко врабче.
И в очите ѝ бистри слънцето черга тъче.

Тя по детски се смее – ручей с ромон игрив.
Тя е Миа Мария – Бог ѝ дал път щастлив.
Има своя планета, като Малкия принц,
там се крие, когато този свят стане сив.

И се щура, и блъска. Вече вън захладня. 
С пеперудите боси своя кон оседла.
Да си пази крилете – идва зима със сняг…
Да лети в снеговете с еленовия впряг.
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Сънят на ветровете

Къде нощуват ветровете,
преди да дойде пролет вън?
Какво сънуват ветровете,
не мога да подслушвам сън.

Навярно под брезите голи
заспиват в свойта самота.
И стоплят, нивите проболи – 
покълнали сред мраз жита.

Превиват клони черни врани – 
кълват на зимата цвета.
И плашат с грак – отварят рани,
сгъстяват мрака на нощта.

А студ сковава – камък пука. 
Беснеят вихри – трупат сняг.
Премръзнал, стене вън капчукът
и чака дъжд да плисне пак… 
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* * *

Обичта ми е тъжна.
И е болка, и рана.
Не докосвай огнище
със сълза необрана.

Аз съм песен на птица,
помъдряла в гнездата.
Звън на чанове. Жрица.
Зъзнещ вятър в гората.

Аз съм снежна лавина.
И съм бездна по тъмно.
И пътека съм синя – 
жадна глътка бездънна.

Пий ме – луда за обич!
Пий ме, вино резливо!
Идва залез без изгрев – 
побелява до сиво…
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Мама

Майка ми – отдавна тук я няма.
Тя при Господ тиха е светица.
Няма смърт, измислица, измама.
Всеки ден изгряла е Деница. 

Всеки ден загрижено ме гледа – 
та нали самичка ни отгледа.
Сутрин пее с песента на птици
и поръсва капчици росица.

И полива своята градинка,
преди слънце жарко да изгрее. 
Мама пак посяла е латинка, 
цъфнал нарцис с люляка щурее. 

Мама, мама, как в света без мама?
Всичко ще е пусто-опустяло…
Мама е за мене фея в бяло.
Тя ме стопля подир болка тляла!
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Ти можеш ли такава да ме имаш?

Не мога аз, не мога да съм вярна!
Във мен бушуват огън и порой.
Жена съм аз, по-нежна от кошута,
избягала от кораба на Ной.
И слънце съм.
И бисер на вълната.
И синьото на морската вода.
И сянка съм – жива във недрата,
на тайните – най-тайната следа.
Във мен живее Хера, Афродита,
и Ева със смокиновия лист.
Земя съм аз, и майка съм – небето
достигам в път най-светлата му вис.
Ти можеш ли такава да ме имаш?
На залеза червеното ме грей!
Очите ми – и топли, и студени,
и болката във изгрева немей.
Хвърли я ти в големите пожари,
затварящи очите на нощта.
И дъжд пръсни над старите ми рани – 
просъскващи под пламък на свещта.
Гори ме ти, обичай ме, люби ме – 
за живите мъже съм аз жена.
Че утре – знам, и светлото ми име
ще бъде знак – от хиляди една.
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Събуди ме!

Искам пак отново да си върна
твойте тъмни, влюбени очи.
В мен осъмна вятърът последен
и залости всичките врати.

Как да тръгна, как да те намеря?
Водопади в грохоти бучат.
Оковани са от старите химери – 
белези от раните личат.

Че душата истински изстрада.
Как да стигна? Търся твоя път…
Ти върни се с мойта младост!
Слънчев лъч съм в твойта гръд.
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Любовта ми е огън

След тъмна нощ ще осъмна с мисли самотни…
От морето ще вдигна тежки есенни котви.
И брегът да ме скрие в свойта дрипава риза.
Любовта ми е огън, колко огън разниза!
И под залеза жъне до хоризонтите ниви.
Ръцете ѝ в кръв са от къпините диви.
Със очите си тъмни ще обхождам полето.
И хвърчило ще вържа за върха на небето.
Искам тебе, любов, но без облаци сиви!
Прегърни ме, любов, прегърни ме!... Вземи ме.
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Живи спомени

Колко много „Обичам те“
младостта разпиля!
А душата ми-скитница – 
днес и тя побеля.
И не крие сълзите си,
помътнели от болка.
Колко много „Обичам те“,
аз не съм богомолка.
Не изяждам мъжете си – 
те са живите спомени.
Разпилени зърна са,
те са бисерни ромони.
С късни влакове слизат 
на безлюдните гари.
Тази нощ ще се върнат 
мойте изгреви стари…
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Залез

Късен залез ме чака
с огън, пламнал в скалите.
На разсъмнало утро
той отваря очите.
Моят залез се стича
в кладенчови пътеки 
и от изгрева крие 
тайните си нелеки.
А душата ми жадна
кой ли търси и чака?
Няма обич, магия е – 
прокълната от сврака.
Моят залез! Не, няма
да ме скрие на дъното!
С мойта сянка, но вечната – 
ще си пие и виното.
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Благовец

В душата грешна – седем пепелянки
една през друга хапят си езиците.
Над сухи тръни вдигна се дилянка – 
омайна билка за ранени птици.
И росна дъжд, събуди се равнецът.
Грейна слънце – на Благовец венеца.
Бухна билка, благата, за лек,
за жива рана лист от живовлек.
И спря да кука скрита кукумявка.
Наместо черна кърпа, бялата развява…
Земята диша и сребрей пелинът,
а младо слънце пак над нивите премина.
Зрънцето житно гали по челото,
а то се пръсна, буди се горкото.
Сполай ти, Боже, запази го живо,
че щом се върнат онези люти хали,
в пещта жарава питка да погали…
Душата грешна – пуста-опустяла.
Помилуй, Боже! Запази я цяла!
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* * *

Много живи камъни вървят.
И изграждат храма под небето.
За да станат ангели – горят,
докоснали на Бог сърцето.
Сълзите си не ги показвам –
навътре капят в тъмен здрач.
Доброто нося в свойта пазва – 
до смях лекувам детски плач.
Сега вали, дъждът сълзи.
Избистря облаци до синьо.
Светулка в здрач се причести
с Христова кръв и плът невинна.
И литна праведна пред мен,
запалила фенерче златно.
Летим, летим през свят ранèн…
Божествен свят, без път обратно.
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* * *

Сърцето ми, не го разби.
Защо ли днес пак теб обича? 
От извора на болка пи – 
сърцето в тази болка тича.

И само то не ме предаде – 
катерихме пътеки стръмни.
Душата моя стих създаде. 
И тази нощ, преди да съмне, 

навърза скъсаните думи.
Кръвта потече – стопли длани.
Изгря дъга над скрити друми.
Дъждът лекува скрити рани.
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* * *

Не нагазвай във мен!
Аз съм синьо безбрежие
и достигам далечните граници.
Нямам дом,
няма дом любовта ми – 
бродят сенки в буренясали замъци.
Като есен самотна съм – 
избледняла луна.
Бягай, моя обич отминала!
Паднал лист от бреза съм,
няма път за сълзата.
А гръдта е отдавна изстинала.

Не нагазвай във мен.
Аз съм синьо безбрежие,
угасило безплодните пламъци.
Не примамвай ме ти!
Аз съм спомен от зима.
И ме топлят отвън снежни облаци.
Не нагазвай във мен…
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* * *

На върха, над скалите,
по-близо до небето,
параклис се белее
за душите ни, където
ще молим за прошка
във светия храм,
че грехът ни погубва…
Докога ли, не знам?
Отвисоко ни гледа,
от върха, и без звук.
Животът ще свърши
все някъде тук.
И птици ще пеят,
и хор от щурци.
Докато душата
съвсем отлети.
Сега не събуждай
бледоликите друми.
Чуй как устните шепнат
най-топлите думи.
И преплетени светят
две жадни тела.
Ние още сме влюбени – 
и сме още с крила.
Не, не тръгвай, любими,
Не тръгвай сега!
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Есенно

От паднали звезди сред диви ниви
засуквам звездно мляко в утринта.
И литвам пак над облаците сиви – 
кълби мъгла, пролазва есента.

На връх високо вихрят се колибри – 
над бързея на моя светъл ден.
Дъждът изми последните колиби – 
свали прахта на път обезлюден.

Тъней връвта на мравки боязливи.
гласа си скри щурецът китарист.
Кълни нощта над гарвани ревниви.
Тупти вода във извора сребрист.

Лудеят вихри и разпалват снежни пещи.
Салкъмът зъзне, спукан от бодли.
Дими нощта, догарят бели свещи.
И студ вали, до сутринта вали… 
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* * *

Наметни ме със вълните,
със воалите сребристи.
И брегът да ни завлича, 
да ни гали с нежни пръсти.
Най-дълбокото да стигнем
на водите теменужни.
Прегърни ме, да осъмнем – 
друго днес не ни е нужно.
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Есенен залез

Залезът рони последните златни лъчи.
Гръм и светкавици пръсват стомните пълни.
Песента на деня изтъняла мълчи.
Вятърът брули върховете най-стръмни.
И тревата се свежда до корена жаден.
И изпива дъжда до капка, до дъх.
Идва студ по брега, от реката разяден.
Жълтее росата над кадифения мъх.
Пеперуда в разкъсана рокля пърхоли,
зъзне и търси хралупа за дългия сън.
Оголели клони – снеговете проболи,
душа събират над голия пън.
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* * *

Когато ме обичаш, ме обичай,
че болката до края ни намира.
Виж как набъбват кестените диви,
магичната обвивка е бодлива.
А времето променя се, настръхва,
в потопите на мътните си сили.
Душата е недостижима – 
тя птица е в телата, още неродени.
Накрая се разделяме и литва,
разкъсала студените ни вени.
Разсъненото детство ни поглежда,
с прокъсани обувки се усмихва.
А огънят „обичам те“ бушува…
И утрото разсъмнало притихва.
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Зимна песен

Бяга есен разголена.
Мокра, дрипава, гола.
Извора буен прегази
и над билата излази.
Втурна се зимата бяла,
в своята власт изгряла.
Дръзко запали свещите
от дъха на звездите.
И Луната сама се затвори – 
няма с кого да говори.
Тичат пътеките боси
под мъгли дългокоси.
Ронят трънаците сухи
бреговете стръмни и глухи.
Още реката синее,
преди да се вледенее.
Заспали пчели в хралупа
чакат пролетен цвят да почука. 
А земята си тананика – 
скрила във пазва иглика.
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Утре ще се съмне

Сега сме двама и обичта ни тича,
облечена във бялата си дреха.
Сега сме двама, ти знаеш да обичаш.
Че болките и сенките ни взеха.
Какво съм аз без твоята любов?
Изгубим ли се, всичко е различно.
И вятърът без теб е вихър нов,
обрулил е душите ни носталгично.
Пожарите разпалени ни скриват.
Не ги гаси, любими, в мойте устни!
Целувай ме, целувай ме, не спирай!
Виж как осъмват изворите чисти.
Не спят дори във тази бяла прелест,
затрупани по пътя си от преспи.
Звезди нощта в греховната си нежност…
Обичай ме, във тези нощи снежни!
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Говоря с мълчанието

Живот – паянтово колело.
Пътувам, все още пътувам.
И дишам.
Опивам се от аромата
на узряла есен.
Говоря с мълчанието.
Премръзнал ручей
се стопли в ръцете ми.
Върти вятърът
изтъняла паяжина.
Разкъсва симетричните кръгове
на един живот.
Мъждукаща свещ бележи път.
Достигам брега
на ожаднялата ти страст.
Потъваме в нощта на кипящата ѝ река.
Огнище.
Жарава.
Преплитат се съчки.
Преди да угаснат.
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Вятърни мелници

Тук преспи люляци трупат,
люлей се таз` лилава вис.
И вятърни мелници пукат,
запяват под свода лъчист.

И вятър от съмнало пее
и сипва зората отвъд.
Щом нашата обич узрее,
примамва ни двама на път.

И тъй неуморно ще бродя,
защото на воля живях.
Земята докрай ще пребродя,
че виж ме – без теб побелях!
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* * *

Истинската обич не се крие.
Два въглена до съмнало се любят.
Като чаша с огнена магия,
не гаснат те, преди да се изгубят.
Аз истинска съм, твоята Мадона,
и лятото във пазвата си нося.
От билката отровна – беладона,
сърцето ти от лудостта откъсвам.
А то е скитник, лунокрадец звезден. 
През зимата колибата му свети.
И в пътя му, на дланите извезан,
душата ми във вярност е заклета.
А вън бесуват халите, напират,
обръснали полетата до корен.
И снежните платнища в студ раздират,
догдето стига погледът просторен.
Танцувам аз, лудеещата жрица,
загнездена в гърдите ти до пролет.
Нанизва нощ гнездата в броеница,
щом птиците издигнат се за полет.
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Потоп

Вилней потоп. Пороите най-мътни
до корена изтръгват дървесата.
И вятърът във бесовете смъртни 
издига се и срутва небесата.

И, кипнало, морето помътнява,
възседнало стихиите отвън.
Изплашена, зората пребледнява,
изгубила поредния си сън.

Вилней потоп, душите ни развлачва.
Реки разкъсва с жилави ръце.
Пълзи денят, от болката затлачен.
Бележи път с пронизано лице.

Но дом, във който раждаме децата,
е свят, дори да няма и камбани.
Потоп лудей и стихва пред вратата – 
на майките, от Господа избрани. 
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Моят сняг

Снегът вали, вали снега, 
хастар на дреха шие.
Да стопли птиците в студа,
когато вихрове завият.

Брегът с дантели го обточва
и в пухкав шал завива здрач.
И с врабчови крачета-точки – 
рисува тих, премръзнал плач.

И над реки, потоци, вади,
разхвърля крехките звезди.
И в късна нощ при теб ме води – 
откри ми твоите следи.
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* * *

Не се сърди, любими!
Понякога не на себе си приличам,
но не значи, че друго има
и че по-малко те обичам.

Тя, обичта ми, е пътека.
И в трудности пред тебе тича.
Дали е нощ, или пък ден,
на твоя огън се обричам.

Когато нещо в теб се срути
и болест мълком те надвие,
без дъх преливам мойта сила,
макар в сълзите си да вия.

Ний двамата сме вече възел
и пътят ни не крий завои.
С децата ни – без мои, твои – 
решаваме житейски пъзел.
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Краят на зимата
  Почакай, слънце…
   Дора Габе

Почакай, слънце, виждаш ли брега,
как леден се разплаква в мойте длани.
Почакай, слънце, не сега,
не го разкъсвай в мътни рани.

Почакай, слънчице, вдигни ме на ръце – 
зад твоята усмивка да се скрия, 
и там високо, сякаш съм перце – 
на изгрева очите ще измия.

Почакай, слънчице, приятел ми бъди!
Стопли света – във теб да се спасява.
Че пролет зрее с пролетни води,
в които бреговете ще се давят.
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Мойта кукла от парцали

Земята се върти обратно,
и ето, че ме връща тя.
Във мойто детство безвъзвратно
намерих си безброй неща.

И в куклата ми от парцали
с рисувано отпред лице
години обич са събрани,
изгубени в едно сърце.

И все така, за миг неспрели,
под клоните на бухнал бряст,
със мойта кукла сме играли
до мръкване, до късен час.

Не искам да си тръгвам, няма,
без спомените скъпи аз.
Във тях е детството ми, мама – 
с най-топлия и искрен глас.
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Разсъмване

Отиват си, отиват си годините.
Аз влюбена съм още и горя.
И в твойте нощи, цъфнали градини – 
докосвай ме, докосвай ме! Изгря
една звезда – разискрена люлее,
телата ни посипва звезден прах.
Обичай ме, обичай ме, немея,
и тази нощ със тебе оживях.
Че нощите без обич са студени
и демоните хищни хвърлят зар.
Коя душа отново ще отнемат?
Душата е единствен Божи дар.
Разсъмва се, разсъмва се, и ето,
по устните ми белези личат.
А в сенките, останали да светят,
годините отминали мълчат.
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Време на щурците

Сега е време на щурците,
в разцъфнали метличини запяват,
опъват тънките си струни,
очите им в най-тъмното изгряват.

А вятърът унесено лудува,
развял косите си безпътни.
Дервиш е той и в кръг танцува,
разкрил душата си безсмъртна.

Калинка мъничка пътува
в пътеките на мойте длани.
И светли нощи с мен сънува:
не знаем кой ли път да хванем…

Аз искам с нея да политна
над мостовете, стигнали до края.
И моя сняг попътен да настигна.
Със моя сняг, със него, ще съм в рая.
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Созополска нощ

И проблясват в тъмното рибите
с отворени жадни хриле,
а на дъното плуват амфибии
във водите на Черно море.

То е черно по име, но живо,
и достига небето с криле.
Но помръкне ли, става най-сиво,
разтопено оловно поле.

Сам художник отпива от виното
и рисува созополска нощ,
и вълните насища във синьото,
бесен вятър ги реже със нож.

А луната примамва делфини 
и започват пак стари игри. 
Късен залез, узряла смокиня – 
древен огън мистично гори.

А телата ни голи стихват
и осъмват в заситена страст…
И танцуват, танцуват, най-диви
на платното във вечната власт.
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Райска ябълка
 На Ваня Лапавичева

Дървото е с душа и корен.
И църква е – златиста тази есен.
Земята се надига с глас тревожен,
опазила живота ни нелесен.

И в клоните – камбани разлюлени – 
бий вятърът, обрулва плодовете.
Дървото също църква е, повярвай,
божествено дърво от вековете.

Напролет пак ще цъфне, ще запали
свещите си божествени до зима.
И ябълки по-едри ще измоли – 
във райската градина святост има.

Нощес ще слязат ангели небесни,
на Коледа, във всички къщи.
И ябълката райска, тиха църква…
и тази нощ душите ще прекръсти!
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Морска соната

Аз всяка нощ дочувам ти прибоя.
Море, море, самотно помътняло.
И всяка нощ сънувам ти вълните,
как дръзко се разбиват в мойто тяло.
И в пясъка, при дюните на залез,
в ръцете ми проплаква нежно цвете.
И вятърът, разкъсващ бреговете,
затрупва ги със сняг до върховете.
Една жена в небето се оглежда – 
бакърената кожа ослепява.
Една жена с изящните си форми
мъжете с хищен поглед подлудява.
Една жена, родена сред лагуни,
със морските стихии се развлича.
Море, море, вземи ме в твойта лодка,
кажи ми как на нея да приличам!
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Дядо Коледа

Този старец ще влезе
може би през комина,
та годината стара
утре с влак да замине.
Всичко имахме в нея:
болест, здраве, надежда.
Колко много „Обичам те“
нежно погледа свеждат.
А в лицето отдавна
едно паяче броди.
И пътека заприда,
без да знай накъде води.
Във снега се зарива
вън душата ни цяла –
там избърсва сълзите си
и се връща по-бяла.
В кръг танцуват звънчета
и показват езиче.
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Над постелята ледена
с връх пробива кокиче. 
Идва Нова година –
да е мъдра, щастлива!
Неката виното здраво
пак света да опива.
Да си кажем „Наздраве!”,
по-добри, милостиви.
Идва Нова година.
Да я срещнем пак живи!
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Нова година 

И тази година отмина.
Нова роди се, Човек!
И тъй ще е до амина.
И тъй ще е до век.

Носи ни здраве и радост.
С цъфнал на дланите цвят.
Плодна ще бъде до благост,
сита за целия свят.

Литнаха щъркели в ято – 
рожби ще се родят.
В медоносното лято
будни пчелите жужат.

Нова година е, Нова!
Огън орисан си мой!
Чуеш ли крясък на сова,
знай – за добро ще е той!
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Горска нимфа
 На Спаска Попова

Погледни ѝ лицето,
как е ведро, красиво.
Знае пътя игличен,
щом в деня стане сиво.
Езерата родопски 
във очите ѝ плискат.
И е изгрев денят ѝ,
снегове щом забръскат.
И е цвят на глогина –
пеперудено-пъстра.
Като в сребърна зима
извор бистър разпръсква.
Знай вкуса на пелина
и на ягоди диви. 
На поляни танцува 
със сестри-самодиви. 
Облечи я с фустани 
и дантелени ризи. 
С две молитвени длани 
във съня ти ще влиза.
И е силна, и крехка.
И огнище – жарава.
Опази ѝ душата,
Господ щом ти я дава!
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Завръщане

Завръщам се при тебе, не сънувам.
За моите пътеки да разкажа.
За вятъра немирник, как лудувал е
в косите ми, в игрите ни на плажа.

За роклята ми с цвят на слънчогледи,
в оранжево облякла мойто тяло.
За болката, която си отглеждам,
за жилото ѝ, още оцеляло.

Тя хапе мълком, най-близо до сърцето.
Открадна ми усмивката с измама.
Завръщам се, завръщам се, и ето – 
тя пак е тук и никъде я няма.

Завръщам се, завръщам се по-млада.
На бръчките сълзите ми се скриха.
А вятърът без мене вече страда.
В очите му снежинки се стопиха.
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* * *

Снегът стопи се – цъфна минзухарът.
Разсъмва се, ти още си до мен.
След дъжд заситен – слънцето отваря
очите ти и погледа зелен.
Вън ябълка разпуква розов цвят,
отдъхва си след ледена постеля.
И вятър сам, сред облачния свят,
изцежда го до късно във неделя.
В ръцете ти аз птица съм сега
и чакам знак за следващия полет.
Виж как проглеждат дивите поля
и вдигат се, и пак се ражда пролет.
Стоплѝ ме ти, че пътищата вън
разсечени сред зими криволичат.
И болката след ледения сън – 
на огъня ръцете си припича.
Стоплѝ ме ти, една любов голяма
над нашето гнездо кръжи.
Обичай ме, че няма вечност, няма!
Виж, краят ни – на косъма тежи!
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Неизречени думи

Неизречените думи са бохчи,
преди да се търкулнат от езика.
Напълниш ли ги с камъни – личи!
Целунеш ли ги, в тях цъфти иглика.
Думите са знак за нежността,
потъналите кораби спасяват.
И спомени с разлистване листа – 
на залеза в зениците изгряват.
Те имат огън, имат и сърце.
Пътят им белязан е – Човече!
Добрите думи имат си лице.
И силата в душата им е вечна!
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Написано за автора

Нина Андонова
СТИХОВЕ ЗА ДОБРОТАТА И ЛЮБОВТА

… Изумителната характеристика на поезията на Мария В. Нико-
лова е нейната простота. Всичко е ясно, няма изкривени и претен-
циозни образи, в които мисълта безсилно потъва като в блатна 
вода. Емоцията ѝ е силна и завладяваща, а поетичният рисунък – 
цветен и точен. Само това да бяха достойнствата на стиховете 
ѝ, те са достатъчни за открояването им над останалия мътен 
поетичен поток.

Евтим Евтимов
ЗЕМЯ ОТ ВИДЕНИЯ

… Много поети по различен път са свързвали земята и небето, из-
ползвали са за връзка даже античния Антей. Мария В. Николова ус-
пява да направи тази връзка с новите си стихотворения. И вместо 
да стои векове между земята и небето, тя просто си създаде своя 
земя от небеса, от любов и прозрения, благодарение на своя емо-
ционален стих, благодарение на образното си мислене, и най-вече – 
благодарение на своя талант. При нея няма ребуси, метафорите ѝ 
са прости като човешки въздишки, думите ѝ са златни песъчинки, 
събирани в реката на поезията.

Благовеста Касабова
СПОНТАНЕН ИЗБЛИК НА ВЪЛНЕНИЯТА

… За поезията на Мария В. Николова съм писала няколко пъти. Ха-
ресвам я, преди всичко защото е различна от онова, което четем 
– напоследък в морето от стихосбирки. Тя е откровен, спонтанен 
изблик на вълненията, които са сякаш трайно състояние на дели-
катната ѝ, чувствителна душевност. Онзи, който следи творче-
ското ѝ развитие, усеща, че няма стихотворение, което да е из-
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мислено, съчинено с предварително нагласени рими и търсени за 
целта думи. Мария В. Николова посяга към перото само тогава, 
когато не е в състояние да укроти или възпре обзелото я чувство, 
настроение, мисъл, а не формално, за да отбележи присъствие в 
литературния процес днес.

Боян Ангелов
КРЪГОВРАТ НА ЧУВСТВАТА

… Поетесата Мария В. Николова изповядва онези съкровени посла-
ния, които звучат като пролетен дъжд или като есенно равноден-
ствие. Нейните строфи ни връщат в романтиката на младостта 
и проследяват пътя, който изминава влюбеният в живота и хора-
та творец. Защото Мария В. Николова притежава най-малко две 
дарования – да бъде поет и да дарява хората с добротата си!

Димитър Атанасов
ЛЮБОВТА ДОМИНИРА НАД ВСИЧКО

Твоята „Невеста на вятъра“ („Българска книжница“, София, 2004 г.) 
ме държа в плен вече седмица, откакто я прочетох. Очевидно не 
искам да я забравя. Особено онзи аромат на клони диви, вироглавия 
вятър в златната есен, натежалата от цвят луна, уханието на 
обич… А това е показателно, че книгата е хубава. Не съм предпо-
лагал, че носиш толкова много нежност и страст, може би защо-
то емоцията в теб е някак минорна, а това ми допада… Любовта 
доминира над всичко, осмисля дори тъгата. Животът е любов и 
всичко останало, но най-вече любов!

Никола Радев
КАТО ВЪЗДИШКА И МОЛИТВА

Това е любовта без игри и пози, без суетни капризи и розова пудра. 
Любов – страдание и спасение, без нея е невъзможна душевната 
пълнота. Тя е като хоругвата, сложена на лично място в крипта-
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та на сърцето ѝ. И винаги може да бъде изнесена за молебен. Зато-
ва и приемам книгата на Мария В. Николова като личностна книга, 
изповедна по смисъл. Изстраданата любов в нея, в обожанието на 
любовта, има нещо, което откънтява в душите ни с катедрал-
на чистота и тържественост. Поезията на Мария В. Николова не 
е за площадна трибуна. Тя се отронва като ябълков цвят. Като 
въздишка и шепот на молитва, с надежда за милост, въздаяние и 
пощада!

Елена Диварова
ОЩЕ ЕДНА СИГУРНА СТЪПКА В ПОЕЗИЯТА

Стихосбирката на Мария В. Николова „Заспа последният щурец“ 
е нейна четиринадесета книга и е продукт на издателство „Бъл-
гарски писател“ (редактор Боян Ангелов, художник на корицата 
Вълчан Петров). На свой ред тази книга утвърждава позицията 
на авторката в съвременната българска поезия. Земна и чувст-
вителна, винаги с усет за реалността и винаги няколко сантиме-
тра над плоскостта на делника, неподдаваща се на изкушението 
да подчертава постиженията си, но със самочувствието да им се 
радва; отзивчива, независима, едновременно мъдра, уравновесе-
на и някак фриволна – Мария В. Николова е това, което човек има 
предвид, когато казва „Поетеса!“.

Спаска Попова
ВОЛНОДУМНА КАТО ВЯТЪРА

Стиховете ѝ са знаци за онази щедрост, с която е избрала да жи-
вее. Творчеството за нея е живителна сила, където красиво плу-
ват всичките ѝ молитви и мечти. И всичко това – защото не се 
оглежда в рамки и не живее зад прегради. Волнодумна като вятъ-
ра, тя се доверява на живота, а младежкият ѝ устрем и воля не я 
напускат нито за миг. Щедра и благодарна, преминава през сти-
хиите с лекота и вдъхновение, защото е прегърната от любовта.
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