
         ДИЛЕМА 

 

Моят живот си е мой. 

Той не е приказка бяла 

нито аз съм приказна фея 

дошла от нереалния свят. 

Животът е сурова и вечна борба. 

Пресукана нишка от прежда 

сядена от молец, 

Младо листо от липа, 

пастелна кутия с шарени краски, 

късче светлина затворено 

от междупанелно пространство, 

искрица от лятото в буркана от сладко. 

Възвишени цели, мрачни интриги, 

трудна задача, теорема, аксиома 

или началото на нов роман. 

Моят живот си е мой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Времето 

 

Времето не спира 

своя ход. 

Търся дирите в мрака. 

Следвам живота. 

Вървя по копринена нишка. 

Жонглирам свойта съдба. 

Вървя. И следвам коридора, 

А не усещам, че се движа. 

 

Пленена от мисли 

ръце напред протягам, 

но недокоснати остават. 

А как искам само 

мечтите в очите да погледна. 

 

Отлита времето. Губя всеки миг. 

 

Времето е недостижимо. 

 

Неуловимо. 

 

Вечно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Боледуваме 

 

Пропита от студ е душата. 

Боледуваме. 

Няма лек. 

Знойното слънце 

не ще ни стопли. 

Не ще разтопи леда. 

Лекарствата са безсилни. 

Вървим- сковани от грижи. 

душите заключени 

чужди един към друг. 

Ще срещнем ли 

магическото лекарство 

лек да ни даде- глътка съвест, 

глътка надежда, глътка обич 

леда да разтопим. 

По- искрени да бъдем. 

По- човечни. 

Огън да запалим 

и да стоплим душите. 

 

 

 

… 

 

Нужен трябва да си в този свят. 

Поне на един човек. 

На едно цвете, 

на една суета или 

една илюзия. 

Страшно е да си излишен, 

забравен в самота. 

Радост или мъка с тебе никой  

да не сподели. 

Безучастно, монотонно времето да лети. 

Страшно е да не те обича никой 

или да те мрази, 

Невидим за този свят да си останеш. 

Нужно е приятелско рамо 

опора… 

за радости и несгоди… 

 



… 

 

Къде си утро, 

прозорците широко отварям 

слънчев лъч в стаята да влезе. 

Частица от тебе да остане 

да радва идващия ден. 

Дирите на времето 

не ще заличат твоя път. 

 

Къде си утро, 

думите на устните спрели 

недоизказани въпроси 

таи душата 

устата ти- анемично цвете. 

Мое утро, 

не ще допусна времето 

да те заличи, 

да изтрие твоята диря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размисъл 

 

Какво съм аз- прашинка сред 

небесната шир. 

Лудо се лутам и търся своето място. 

Каква е моята съдба- грешница 

или страдалчица. 

Не искам съчувствия, ни празни обещания. 

Животът е борба, а борбата е живот. 

 

 

 

 

 

 

 



На къде? 

 

Сто пътища имаш ти, 

а аз имам един. 

Една надежда и една мечта. 

Ситен дъжд над мен вали. 

А прагът ми- мъгла обвива. 

На среща ми път и кръстопът. 

На къде? Сама не знам. 

Чакам глас свещен 

пътя ми да начертае. 

Мълчи небосвода, мълчи земята 

само кукувица кука. 

 

 

 

 

… 

 

Когато сутрин станеш 

вече е късно 

слънцето изгряло 

и отлетяло времето. 

Нещо вече е умряло 

невъзвратимо. 

мислиш, че нещо се губи 

пропуснал си изгрева 

част от вечността, 

неповторимата. 

В душата звучи мелодия 

нежна музика 

може би дочуваш Орфей 

звуци от миналото 

или струните на светлината. 

Какво е нощта без изгрев 

И изгревът без залез. 

Пътуване във Битието. 

 

 

 

 

 

 



Гара 

 

Една самотна малка гара, 

където влаковете бързо отминават 

и уморените очи на семафора 

отмерват неусетно дните. 

 

И всяка вечер мрачният перон 

очаква нечие завръщане. 

Бледнеят светлините, плачат релсите 

и все така е мрачно и пусто. 

 

Една самотна малка гара 

тъжи за своя пътник закъснял. 

За заглъхналите стъпки 

за думите замрели в тишината. 

 

 

 

 

Есен 

 

Есенни листа 

падащи едно след друго. 

Струни на китара 

мелодия една 

песничка на два гласа 

се губи в купчина листа. 

 

Есенни срещи- 

надежда за щастие. 

Две ръце търсещи се в мрака. 

Есенен етюд. 

Надежда. 

Мечта. 

Топлина. 

 

 

 

 

 

 

 



… 

 

Звездна нощ, 

небе 

и песен на щурец. 

Свиреше, 

свиреше 

нейде в нощта. 

Кой го знае- 

плаче сърцето му 

и напомня със жал 

за отминалата пролет. 

 

 

 

Недоизказани думи 

 

Недоизказани думи 

мъчат душата. 

Дори в нощта 

да ги сриеш 

на сутринта 

те се надигат- 

като облак растат, 

като мъгла  

те покриват. 

Вледеняват мисълта 

устата пресъхва 

в люлката на мълчанието. 

Изправя се като каменен зид, 

като река придошла 

буйна, пенлива 

връхлита върху теб. 

Събуждаш се 

облян във пот. 

Недоизказани думи 

мъчат душата. 

Не можеш да избягаш, 

рано или късно 

те те връхлитат 

борят се да излязат навън. 

Никоя дума не може 

в ледена люлка да спи. 



Силните на деня 

 

Тежко на силните, които 

Законите на живота забравят. 

Всичко прегазват през деня, 

но нощем по- тежко става. 

Кога очи за сън се спускат, 

когато слабите превземат съня 

превземат сънища и обсебват мислите. 

И стават по- силни. 

 

 

Ще остана за тебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



… 

 

В мига, когато 

стените нададоха слух 

и загърбиха своите сънища, 

Когато очите те диреха в тъмнината 

и ръце протягах като ориентир 

екна смях 

като простреляна птица 

тишината прокънтя. 

А ти лежеше, 

лежеше до мене 

сънят те бе откраднал от мене. 

Спеше щастлив. 

А как исках да те извая 

от мечтите, 

от пръстта, 

от бъдещето, от радостта. 

Но утрото забързано дойде. 

 

 

 

 

… 

 

Преди да те познавам, бях вятър 

скитащ из клоните на нощта 

и търсех своето гнездо. 

 

Сега съм засъхнала сълза 

в очите на уплашено дете. 

Сега съм плод от есенно дърво. 

 

И чакам ръце протегнати към мене. 

Дори и в есента съм пак щастлива, 

че слънчев лъч в прозореца ми свети. 

 

Усещам топлината в тоя миг 

и на душата ми е леко, леко… 

Сега съм плод в твоята градина. 

 

 

 



Мечта 

 

Дори да съм непоправимо лоша 

искам нежността ти да ме стопля 

дори да плача през нощта 

да знам, че пак двама ще сме ние. 

 

Дори да свършват добрите дела 

забравени назад във вековете. 

Дори да няма по дърветата листа 

една сълза по пътя ни да свети. 

 

Дори да няма вече за какво 

устните нежно да нашепват. 

Искам песента на славея 

дните ни безнадеждни да оглася. 

 

Дори сърцето в мене да боли 

душата изстрадала да плаче 

сняг да засипва нашите мечти 

искрица огън ще ти подаря. 

 

 

 

 

 

 

Къде си? 

 

Къде си? Слушам тишината 

и поглед взирам все напред. 

Къде си? Питам листата в гората. 

Къде си? Питам вятъра устремен. 

Къде си? Търся в здрача погледа ти. 

Мигновение. Горски полъх. 

Въздух свеж. Успокоение. 

Земя. И вода. Сияние. 

Светлина моя. Мой ден. 

 

 

 

 

 



… 

 

Една молитва за дъжд 

за свежест и красота. 

Да вървим двама с тебе 

босоноги 

безстрашни 

и неуловими. 

Светкавици да ни стряскат 

да ни галят 

 с огнени езици. 

Сълзите на птици 

да ни къпят 

по пътя ни прашен. 

Да отмият праха, 

омразата, 

завистта 

и безразличието… 

Да свалим от себе си 

лицемерието, 

сивотата 

на отминалия ден. 

Слънчев лъч- 

телата да докосне 

пречистени 

обновени 

за новия ден.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повярвай ми 

 

Да долетя до тебе 

слънчева и лъчезарна 

като пролетна усмивка 

като полъх на южняк. 

Нежна като утринта 

въздушна, лека. 

Като слънчев лъч. 

Да долетя до тебе 

на крилете на птица; 

За полет готова. До тебе. 

И с тебе в едно в живота. 

Идвам с вятъра понесена. 

Идвам при тебе. 

Повярвай ми! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С крилете на птица 

 

Като Феникс крила разперил 

обгръщаш ме цяла 

и в прегръдка нежна ме изпепеляваш. 

И почва сърцето ми лудо да бие, 

и сок елексирен от устните пия- 

омайва душата 

и в буен танц се понасяме. 

Времето не съществува 

спряло своя ход неизменен. 

Всичко е само песен, 

нежен полъх и нежни слова 

е крилото на любовта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помниш ли? 

 

Помниш ли? Оркестърът свиреше 

свиреше нежна мелодия във вечерта. 

Не беше ли всичко романтика 

нежни чувства с тебе в нощта? 

 

А оркестърът свиреше,свиреше… 

по устните на виното странния вкус. 

Очите в очи се оглеждаха 

на сърцето любовния блясък. 

 

Вярваме на думи прерасни, 

в обич, в нещо, което било е… 

А по терасите съхне семейно бельо. 

Да надникнем във всеки дом- огнище. 

 

Хайде да вървим. Напред е пътят 

над нас- въздух прозрачен. 

Да минем по шумните улици 

влюбени, озарени с блясък в косите. 

 

А помниш ли? Оркестърът свиреше. 

Времето младо конче в полята 

и всичко бе нежна мелодия 

лирика почувствана с тебе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не се завръщай! 

 

Не се завръщай по онези места от спомени напоени 

не се завръщай по оная пътека, стъпките са заличени 

не търси ромона на потока, уханието на цветята- 

всичко е само далечен спомен отлетял. 

 

Не се завръщай! Не разбулвай спомените. 

Тревата вече не е същата. И залезът е друг. 

Птичата песен е сякаш променена. 

По- тъмна и непозната е днес гората. 

 

Не се завръщай! Не търси повторение. 

Безвъзвратно мигът е отлетял. Само спомен 

или илюзия бледнее в лабиринта на душата. 

Няма повторимост. Мигът е единствен. Умират илюзии. 


