
ПАЯЖИНА ОТ ЛЪЧИ 

 

От лъчите на слънцето 

изплетох паяжина. 

Сега ловя 

неизплакани сълзи, 

удари на влюбено сърце, 

полъха на самотни дни, 

на откраднати прегръдки, 

на несбъднати мечти, 

на препънати въздишки, 

на усмихнати оч, 

на порои, на вълни... 

Изплетох паяжина от лъчи 

и сам денят ми се заплете. 

 

 

 

 

ПРОЧИСТВАНЕ 

 

Цяла нощ прекроявах душата си, 

излъсквах наслоените чувства, 

пренареждах мисълта, 

сивотата облякох в белота. 

Редих пъзел от сложна дилема, 

не Хамлетовска, а своя съдба. 

Шутовски жонглирах проблема- 

един, два, три... 

Преоткривах житейска истина 

не една, и две, и три... 

От самотата изваях луната, 

в речен поток я изкъпах. 

Пречистих мислите си. 

По късче вяра раздадох... 

 

На сутринта 

кокиче разцъфтя. 

 

 

 

 

 



ЦВЕТЕ СРЕД СТУДА 

 

Инфарктни мисли тревожат съня 

на премръзнало цвете. 

Пропаднаха надеждите за топлина, 

за влюбени ласки 

по бодливата гръд. 

Вледенени мечти избиха по листата. 

Цветът на луната се намръщи. 

В самотен копнеж ли 

ще погине красотата, 

очакваща усмивката на слънчев ден? 

 

 

 

 

 

ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ 

 

За кой ли път повтарям монолозите 

сама на себе си... 

Залезът на перваза заседна, 

почервенял от обида и гняв. 

Мисълта ми изгуби се в ъглите, 

оплете се в паяжината на ревността. 

В очите ми зелени- 

врабчета свили гнезда. 

Затананиках си мелодия 

от забравен рефрен, 

засипващ ме с обещания- 

оттук, та чак до хоризонта... 

Крачка по крачка броя 

квадратурата на мисълта. 

За кой ли път!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САМОТА 

 

Самотата бездомна заскита, 

напуснала скучен домашен уют. 

Леко на пръсти пердето отметна, 

снага под луната изпъна. 

С небесното огнище разговаря 

за недочакан камбанен звън, 

за ромона на потока под листата, 

за слънцето, за декора на земята, 

за парадичната суетност на върха, 

за пепелта в догорялото огнище, 

за смеха на приливна вълна, 

за бездомните души, 

загубили пътя към дома. 

Самотата ще посрещне ли изгрева? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗПИЛЕНИ МИСЛИ 

 

Вятърът раздуха 

разпилените ми мисли. 

Тръгнах към брега 

и на зъбера се спрях. 

Бъбря си с морето, 

но вълните думите ми 

заглушават. 

Болка 

много се натрупа. 

В лава се превръща 

и кога ли ще 

изригне? 

Вятърът раздухва 

разпилените ми мисли... 

Отливът тръгва 

в своята посока. 

Следвам полета 

на гларус. 

Какво съм в 

безкрая? 

Перце или прашинка? 

Клокочат мислите 

от извора- живот... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЪПРОСИ И ЖЕЛАНИЯ 

 

С тишината на вятъра 

дали ще отключа 

сърцето на планината? 

 

С блага дума 

залезът ще остане ли 

при мене? 

 

В лоното на вечерта 

ще засадя ли обичта 

от препечената гръд 

на земята? 

 

Ще повтарям ли песента 

на славея, 

след меланхолията 

на изгрева? 

 

Прозрачна суетност 

от градината 

на устремена младост. 

 

От скелето на деня 

ще варосам небето, 

за да ми е бяло, бяло... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНОЩНИ ВИДЕНИЯ 

 

Под ласката на звездното небе 

пробягват сенки, 

напуснали съня на някой друг. 

Над облак сив видях мечтата си, 

разкъсана от мълнии. 

Звездите кой угаси? 

Сълзите на небето кой ще 

изтрие? 

С диханието на нощта 

чертая бъдещето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЪЩЕРЯ НА СЛЪНЦЕТО 

 

Косите ми- керемидени- 

залезът разтла. 

В очите ми боли тишината. 

Напразно ръцете ми търсят 

топлината на твоите длани. 

Потърси ме след вятъра! 

След птичия полет! 

Обречи ме на деня си! 

Не искам сивотата на нощта ти. 

На слънцето съм дъщеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАВИТАЦИЯ 

 

На синора душите ни поспрели, 

изпънали като смокове своите тела, 

от седемцветна дъга озарени. 

Прелитаме в пространството 

и всеки ден е падаща звезда, 

отронена сълза над полето се излива. 

Тука властват други правила. 

Безпомощни са зидове и пречки. 

От гравитацията на сърцето 

все към тебе летя, летя... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ СИ ОТИВАЙ 

 

Безверието на думите погълна звука. 

Не нарамвай фалшиви илюзии, 

измамна е красотата 

на еднодневна пеперуда. 

Обратния път времето изтрива. 

Пречупват се клоните на мечтите. 

Изтънява нишката на заблуда. 

Завидяло щастие 

изгаря под огъня 

на хорска мълва. 

Безверието във въздуха тежи, 

безсънни нощи над комина витаят. 

Не си отивай! 

Плаче прагът прегърбен. 

 

 

 

 



ДЪЖД ОТ СВЕТЛИНА 

 

По лунните пътеки на времето 

поех 

в зората на моето утро. 

Звездни цветя 

в ръцете набрах 

да закича леглото 

на твоите нощи. 

От трепетликата 

трепет събрах 

да поръся съня ти. 

Лунни нощи 

на безоблачни дни. 

Килим от надежда 

в мечтите тъка. 

Скроих тишината, 

слънчева риза 

уших. 

От нищото вая 

силуета на деня. 

Прага прескачам 

на твоето бъдеще. 

 

Дъжд от светлина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА ТЕБЕ 

 

Сокът по естните ми е за тебе. 

Изпий го! 

Трепетът в гърдите ми е за тебе. 

Вземи го! 

Вятърът в косите ми лудува. 

Погали го! 

Тръпки по тялото ми прпеминават. 

Укроти ги! 

Сърцето ми за тебе лудо бие. 

Прегърни ме! 

Душата ми е нежност,когато съм 

с тебе! 

Да се напия, 

Да се опия от руйното вино 

в твоите очи. Наздраве! 

До дъно! 

До последната капка любов! 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕТО НЕ СЕ ЛИ УМОРИ? 

Докога ще гони тръните по пясъка? 

Не е ли тъжен вятърът 

за разперени криле? 

Защо се пенят вълните 

и самотни гларуси 

кълват очите на есента? 

Безкрайна пътека пори небето. 

Дирим посока, 

помъдрели с купчина спомени, 

поели съдбата на рамо, 

примирени 

с вика на времето. 

С вятъра поемаме 

към самотна лодка 

в сърцето на морето. 

Издигаме платна от надежда. 

 



НА КРЪСТОПЪТ СБИРАМ ДУМИТЕ, 

изпуснати от есенния вятър. 

Пожълтяват мислите 

от жълтия поглед на луната. 

Припрени върхове ми кимат, 

наложили шапка от сиво небе. 

Писък на сова клоните разбуди. 

Порой от мисли върху ми се изсипа. 

От царството на Нищото 

вая сенки. 

Нека утрото им вдъхне живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОРНА ВОДА 

 

Изворна вода бълбука в мрака. 

Солено изворче под миглите ми извира. 

Празен е изворът. 

Празен е погледът, щом теб те няма. 

Пресъхват мислите ми. 

Избуяват спомените. 

Искам те! Днес! Начаса и завинаги!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКА 

 

Ида от планинското било, 

като малък ручей се родих, 

от земни недра сила добих, 

От стъпките на кошута поех. 

родена от сълзите на дъгата, 

погалена от лъчите на деня 

в съня ви напевно бълбукам 

сияйна, 

синеока, 

тънкоснажна, 

измила нозете на тревите, 

укротила стъпките на вятъра, 

нашепвам ви, 

че тук на земята е раяв 

в пъстродевствени поляни, 

ухаещи на риган и мента, 

огласени от птичите песни. 

Малка симфония под открито небе 

царството небесно с пухени облаци. 

Малка рекичка, 

но сила могъща ви нося. 

 

 

 

СБОГУВАНЕ С МОРЕТО 

 

Сбогувам се с морето 

и чайките с криле ми махат. 

Ще са тук до следващото лято. 

Морето изпира тъжни спомени, 

а наоколо е бяла пяна. 

Цяла нощ ридало, 

сълзите му- 

празни мидени черупки. 

Колко ли луната е самотна 

и по плажа търсила е мои стъпки. 

В рапана- спомен. 

Въздишка по морския бриз. 

Оставам при тебе, 

мечтата скрила в раковина. 

 



СПОМЕН ОТ ДЕТСТВОТО 

 

1. 

Споменът по бащината къща 

в лунна нощ при мене се завръща. 

Нашепва ми звездолико небе 

за крушата, за стария бунар 

и пейката с въздишките стаени 

и оня първи неугасващ жар, 

за порива, за полета, крилата уморени. 

Поскърцва геранилото на двора 

и вятърът се гуши в запустялото гнездо. 

Очаква още бащиният праг 

да чуе как се връщат мойте стъпки. 

А на тавана забравени писма 

и куклите от мойто детство дремят. 

И спомена обраства със трева. 

Повежда ме съня по стари дири, 

към корена отново да се върна. 

 

2. 

Все тази приказна пътека 

към детството ме връща. 

Росно утро стъпките ми мие. 

Със слънчеви лъчи прекроявам деня. 

Радост и упорство пулсира в кръвта ми. 

В напуканата кожа на земята 

долавям зова на дедите. 

До майчиното рамо искам да поседна... 

Но слана пътеката попари... 

Роден край! Бащин край! 

Прекланям се пред прага ти 

от спомени. 

 

3. 

Нощта се разсъблича, 

отмята пелерина от звезди, 

боса по росата нагазя, 

дъх на здравец 

се понася. 

Луната въздиша, 

обляна от завист. 

В тревите- щурец, 



птичка в клонака. 

Спят къщите, 

спят пчелите 

и пеперуди. 

Само сова 

подозрително наднича. 

В окосената трева 

как искам да се завия. 

Кога ли утрото 

ще се събуди? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВЕ ЛЯСТОВИЦИ 

 

Под стряхата на моята къща 

две лястовици дом градят 

от мечтите на откраднати сънища. 

Две лястовици в гърдите ми туптят, 

създадени от порив и надежда- 

от бляскавия поглед на зората, 

от лъчите на препечен залез. 

Две лястовици, две надежди 

в простора летят. 

От послепис въздухът заискря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ИЗГРЕВА ОЧИТЕ ТИ ДИРЯ 

 

На изгрева щях да се радвам, 

но залезът очите ми скърши. 

Вятърът в комина пропищя, 

нещо се свърши. 

 

Няма те! 

Само купчина спомени. 

И надеждата ми- 

изгоряла като дърво в камината. 

 

Стихнал огън. 

 

И вопъл. 

 

В изгрева очите ти диря. 

Мамо! 

 

 

 

 

 

НА МАМА 

 

От протегнатите ръце на времето 

изплъзнаха се виелици и хали. 

Неукротим вятър проби дирята на деня. 

От напуканото чело на земята 

грабна купчина окапали листа 

и в покоя на дните ми ги мята. 

Вопли, от смеха откъснати, 

засядат в ритъма на дните. 

Къде е стенанието на вечерта, 

родилната болка на изгрева? 

Воалът на забравата стъпките покри. 

Вятърът с лунен сърп мислите коси. 

Окапа по земята и последната надежда. 

 

 

 

 

 



СПОМЕНЪТ МЕ СГРЯВА 

 

Дъждът заваля и отмива стъпките ти. 

Всяка сутрин в очите си ги събуждам. 

Избуява тревата на мъката, 

а слънцето на спомена ме сгрява. 

Пълнолунията на времето бият в сърцето 

и всеки ден отеква като махало. 

Изгреви и залези, изгреви и залези 

непокорно застават между нас. 

Но ти си птица, кацнала в клонака. 

 

 

 

 

 

ВЯРВАМ 

 

На камъка-името на мама. 

Букет цветя 

повехнали от самотата. 

Трева. 

В троскот израсли ръцете на мама. 

Не може ме прегърна, 

не мога да я прегърна. 

Ням е гробът. 

Почиват костите в мир. 

Но душата на мама... 

непокорна 

скита 

в друго измерение, 

в друг един живот... 

Вярвам... 

И ми става леко, 

мило, 

букетче свежо оставям, 

викам я в мисълта си. 

Няма я. 

Но вярвам... 

 

 

 

 



КЪДЕ СИ, МАМО? 

 

Ръце протягам- 

не достигам 

твоите длани. 

Търся пътя 

към тебе, мамо! 

Безброй въпроси 

към нощта 

и вечността... 

На небосклона- 

трепкаща звезда! 


