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Късна е тази книга на Роси Савова, но 
затова пък е събрала мъдростта и опита на 
няколко житейски сезона. Тази толкова женска 
поезия е приютила в себе си и топлината на 
семейното огнище, и всички среднощни съмнения, 
и цялата болка на живота. Тя може да те погали 
като милувка, но и да те повали като удар с 
чук... Стоте лица на жената – непредсказуема, 
ласкава и загадъчна... Тази, която може да 
превърне своя живот в орисия на мъжа до себе 
си, да му стане „дъб в усоето и стих неписан”, да 
прости откраднатите мисли по съперницата, но 
не се заблуждавай, драги ми Читателю – усети 
ли предателството на любимия, няма прошка: 
„свит юмрук и... десен прав”. 

Завладяваща е тази ретроспекция на 
живота – завладяваща като изповед, но и като 
равносметка: понякога омиротворена като 
приспивните вълни на морето, понякога горчива 
до невъзможност от предателства...

НЯКОЛКО ВЪГЛЕНА...
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И над всичко това се извисява топлината 
на дома – една позабравена ценност в студената 
човешка зима. Домът, който е отворен винаги за 
децата, за приятелите. Домът с всичките наши 
делници, но най-вече с празниците... А е толкова 
трудно да създадеш такъв дом, повярвай ми, 
Читателю! И докато пътувах по страниците 
на тази книга, все едно си бях у дома – сред 
топлината и уюта на няколко въглена и една 
стоплена есен... Пожелавам тази топлина и на 
теб, неизвестни Читателю!

                                      Ники Комедвенска 

...И ЕДНА СТОПЛЕНА ЕСЕН



ДУЕТ СЛЕД ПРАЗНО МИНАЛО
7

В зениците – остатък самота.
На дъното горчилки се отцеждат.
Изхвърлям ги и сбирам пепелта
останала от старите надежди.

Не ме боли от миналото в теб.
Не помня как и мога ли да плача –
изправям се с подбити колене,
а за късмет – във шепата с петаче.

И става прав и лесен моят път.
Накъсаните мигове се връзват.
Светът омеква. Дните не бодат.
Огней, сърце, не давай да измръзна!

В зениците – остатък тишина.
Но си отива. Стига съм мълчала.
Дует в душата звънва – песента,
която в нощите дори не съм мечтала.



Аз съм вълшебница. Искай ми, страннико!
Днес мога всичко до капка да дам.
Дните ти, сивите – есенно пладнище,
мога за миг да превърна във храм.
  
Аз съм вълшебница. Нося сияния.
Вплитам надежда в лунни лъчи.
Влизам в сърцето и късам терзания.
Давам на слепите нови очи.

Мога духа ти в камбана да сложа,
нека пречистен звъни с благослов,
да те разбужда, да те тревожи,
сякаш е първа безумна любов.

Аз съм вълшебница. Цвят ми поискай!
Пътят ти нека да стане дъга.
Розово,  утрото в теб щом се плисне –
бъдеще раждам и дарявам мечта.

Искай ми, страннико, всичко ми искай,
дето от друга не си и посмял.
Аз съм вълшебница. Вече си близко –  
пътник през девет раздели вървял..

Ето ме, виждаш ли в мрака очите ми?
Нека ти бъдат през времето брод,
за да намери душата ти скитница
в мене огнище и дом... До живот!

ВЪЛШЕБНИЦА
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На Сашо

Не те намерих преди сто години.
Ръцете ми премръзнаха от ровене 
в камари от лъжи и пустословия.
Пустинно-сухи, трънени  дихания 
запридаха кълба от празни мисли.
Бурееше над мен едно небе, 
продънено и болно от безличност. 

Не те намерих преди сто години.
Сновеше сляп предпролетният вятър 
сред сенки на суетни облаци 
и се стаяваше в усоите на змúи,
а в речен пясък бягаше самотно
следа от бос и жаден детски крак 
с ожулено коляно, без илюзии.

Не те намерих. Даже и не търсех. 
Прострелваше ме времето, простряно 
върху върлина от човешки погледи,
и беше нямо, сляпо, недоносено, 
безкрай осакатяло от неслучване.
Изплакваха се нощите, забременели с теб,
и твоят образ спеше, свит по устните.

НЕТЪРСЕНО НАМИРАНЕ
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Тогава ти дойде. И ме разлисти.
Напук на всички трезвости и вери.
Отми калта и ме нахрани с нафора,
за да поема с хляба опрощение.
Закърпиха се дните отмалели
с игла от смях и капки на кокиче.
Родиха се слънца като поверия
и до прераждане минутите се свиха.

Не те намерих преди сто години,
но днес си с мен за следващите сто.
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ТИ...
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...не си моят свят,
ти не си!
Вътре в мен с луда болка се раждаш.
С длан и поглед рисуваш зари
и дворец над руини 
изграждаш.

Ти не си моят ден,
ти не си!
Но чрез тебе животът ми диша.
Виждам залез през твойте очи
и редя в тишина
душестишия.



Така е тихо. Вън звездите светят.
Щурци заплитат песничка за двама
под лунната пътека през небето.
Сега сме с теб. И други сякаш няма.

Докосват се сърцата. А пред прага
скимтят измръзналите ветрогони,
в нозете ни опитомени лягат
и търсят топлина за свойте клони.

Говори тишината с глас на птица,
листата си шушукат зад пердето.
Проблясва в мрака нечия зеница –  
като стрела, забила се в сърцето.

Минутите погалват ни с въздишка 
и трепва сладка болката отляво...
Не говори! Словата са излишни.
В такава нощ светът се сътворява...

В ТАКАВА НОЩ СВЕТЪТ СЕ СЪТВОРЯВА
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Като крадец зад мен надниква утрото.
Усмихва се и смигва ми с око.
Ровичка из душата ми осъмнала
да търси туй, което е било...

Събудена, протягам си въпросите.
И удивителните – всички до една.
Отърсвам се от сънищата, босите.
Пресявам мисли. Пия светлина.

А после се обръщам и те виждам –
все още спиш, загърнат от съня,
щастлив като дете, само сред нищото
и страшно чист от всякаква вина.

Игриво си мърмориш във просъница.
Протягаш двете палави ръце
и ме прегръщаш. Сякаш сто слънца
огряват мойто тръпнещо лице.

Дотук с въпросите. Намирам отговор
на всички питанки, разбуднали деня.
Усмихвам се. Какво им трябва толкова
на две прегръдки и на две сърца...

УТРИННИ УСМИВКИ
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Над врачанските остри чукари
дрипавеят от вчера мъгли,
а камината с огън запален
тихо пръска в очите искри.

В тънконогите чаши кристални
се полюшва море от пелин.
Няма спомени. Няма носталгия.
Няма избор – светът е един.

Зачертават се стари различия –  
жива пропаст, отворила паст.
Ставаш ничий. И аз ставам ничия.
А камината – верен компас.

Чак до дъно изпила минутите,
тишината се къпе в разкош.
Боси стъпки. Шептежи дочути.
Нежността ни копнее за нощ.

БОСИ СТЪПКИ
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Ще си яхна годините 
и след теб ще препусна към залез,
закопняла и огнена – 
като истинска майска вода.
Прегърни ме! 
Пусни ме до себе си!
Покорена от твойта любов, 
ще се будя жена. 
И забравили времето, 
сгорещени, без дъх, без остатък,
суети ще стопяваме.
(Нека злото под камък заспи!)
Не отлагай, 
поведи ме през бъдното,
коловозите чакат  
с напъпили буйни липи.
Ти прости ми за думите!
(А на грешник и Господ прощава.)
Не, не съм остаряла, 
само сняг по косите блести.
Виж го залеза. Близко е.
Приеми ме такава – 
преродена от чакане
бяла сълза от мечти.

БЯЛА СЪЛЗА
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Наричай ме с най-нежни имена,
вълшебница омайна ме наричай,
бъди ми път, бъди ми светлина,
а после много, много ме обичай.

Мъглата от деня ми прогони,
нали съм само твоето момиче,
стопли с дъха си зимните ми дни,
а после много, много ме обичай.

През бури и порои ме води,
с букет цветя през локвите притичай,
годините на възел завържи,
а после много, много ме обичай.

Целувай ме със устни и ръце.
Не ме изпускай – пясъчно изтичам.
Бъди сърце, родено от сърце!
...защото много, много те обичам.

ПРОШЕПНАТО 
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Искам ръцете ти 
в своите длани горещи да сгрея.
Пръстите искам 
един по един да целувам без памет.
Искам очите, 
разсейващи мрака с надежда, да виждам.
Дъха ти, 
изгарящ болезнени истини,
искам с дъх да обвия.
Сърцето ти искам, 
което пулсира и вие,
със страст да нахраня.

В нозете ти падам сега с обещания,
че всичко, което днес вземам,
стократно ще върна.

ОБИЧ НАЗАЕМ
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Връщам ръцете ти 
заедно с моите длани горещи.
Пръстите с обич целувани –  
заедно с моите устни.
Давам надежда, 
която очите ти с обич събудиха.
Нека дъхът ми заедно с твоя 
да пали болезнени истини.
Моята страст при твойта вземи – 
да не скитат самички.

Всичко до капка ти върнах –  
стократно повторено.
Само сърцето оставих за себе си.
То не ще да се връща!
Иска при мен да остане... завинаги!
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Не си отивай. Тихо остани
под сенките, накацали по двора...
Самотни чакат къщните стени
и пътната врата ще е притворена.

Ще плаче дъжд по сините стъкла.
Разплакан вятър ще люлее клони.
Ще се прекършат зрелите жита.
Бездомен ден без теб ще се отрони.

На масата самотен къшей хляб 
ще търси устни, за да ги нахрани,
и чаша вино, пиеща нощта,
ще е другар на ято жадни врани.

Не си отивай! С мене остани
под белите черници до стобора.
Не са ми нужни думи. Само ти!
Остани! Домът ми е отворен.

НЕ СИ ОТИВАЙ 
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Косите ми – огнена лава,
плисват зора върху портите.
Измивам със смях
лъжи и несгоди, и клюки.
От чаша кафе се извива
и вика навън дъх на живот...
Аз го слагам в леглото 
върху поднос от любов
и от истина...

С нокът на бяла пантера
раздираме страстите.
Дъхът ти улавя дъха ми
и рови в жарава от мигове.
Пепелеят ни мислите.
Стъпки прелитат над спомени.
Вика ни бъдеще,
което зачеваме днес
от копнежа на болката.

ЗАЧЕВАНЕ
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Поезията беше си отишла...
Самотна бях сред многото приятели.
Не драсках върху листчетата скришно,
пилееха се рими от душата ми.

Умираха без стих в зората краските.
Изгряваше денят и се топеше в битието.
Докосваха ме неми слънчевите ласки.
Безмълвно леденееше сърцето.

Но нещо стана. Нещо с мен се случи.
Изригна мълния и сякаш гръм простена.
Поех си дъх. И думите, отключени,
се плиснаха задъхани във мене.

С магия или сън дойде в живота ми – 
послание от мигове предишни.
Отново съм добра и се усмихвам...
         Поезия си ти!
                      ...А аз те пиша...

ЗАВРЪЩАНЕ
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Трудно ме преглъщаш, много трудно.
Хапка съм – във гърлото засядам.
Зрънце грах в леглото – да си буден.
Пясъче в окото – за награда.

Чудо е, че искаш да ме имаш.
Щом заспя, копнееш да съм будна.
Връщаш пролетта след всяка зима.
Всеотдайно... Нищо, че съм трудна.

ТРУДНО ОБИЧАНЕ
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Това ми е орисията – 
        все да съм ти насреща, 
                да напивам с целувка виното, 
                        да ти разплаквам 
                                   свещите.
В тъмните нощи есенни – 
       да ти застилам леглото, 
               да ти прокуждам болката 
                        и да ти смъквам 
                                   теглото.
Да съм ти дъб в усоето, 
       да съм подслон от халите, 
               да ти развалям магията –   
                                   черната, 
                                      после бялата.
Вятър да съм за мислите – 
       деля ти зърно от плява, 
               искана–непоискана, 
                        каквато съм си – 
                                   такава!
Нали ми е орисията 
       да съм ти стих неписан, 
               все те наливам, пия те –  
                        само за мене 
                                   орисан.

ОРИСИЯ
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Не, не сме остарели, Живот,
недей ни подвежда,
още търсим през тебе брод
и люлеем надежди.

Върху въглена въглен гори
и ухае на пролет,
а пред къщата, щом свечери,
лягат птици след полет.

Той не е чернокос дон Жуан,
но все още вълнува.
Мойта къса младежка пола
куп момчета сънуват.

Двама възрастни, още деца
и с усмивки младежки,
гоним своите луди сърца
и прощаваме грешки.

Още имаме жадни очи
и надежда за двама.
Ако лъжем, коматът горчи
и тежи като камък.

НЕПОКОРНИ
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Съвестта ни разбужда нощта
и възмездие чака.
Тишина в тишината мълчи,
режат мълнии мрака.

В късна есен, Живот, любовта
залюля ни в омая.
Остави, остави ни, Живот,
още миг да мечтаем.

Дай ни шепичка време, Живот,
да отгледаме корен –  
за децата ни памет и род... 
... и ще легнем покорно. 
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Косите ми – разпенен водопад,
изливат се по мъжкото ти рамо.
Нощта е взела своя верен лад
и през комина свири на пиано.

Докосваш ме на пръстите с дъха 
и ме превръщаш в огнена стихия.
Излишно е да търсим чудеса –
магията в очите ни се крие.

МАГИЯ ЗА ОЧИ
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На майка ми

Прости ми, мамо, болките предишни
и бъдещите грешки ми прости.
За сълзите, изтрити вечер скришно,
прости ми, мамо. Идвам. Не плачи.

За времето прости ми – пропиляно.
Пропуснатите срещи не търси.
Прости несподелените ми рани...
Изтрий очите, мамо. Не плачи.

Добричка моя, аз на теб приличам –      
след вятъра пилея днес очи...
Поостаряло, твоето момиче 
при теб се връща. Мамо, не плачи!

Сега е празник. Виж, цветя ти нося.
В прегръдка топла нека помълчим.
Излишни днес са нашите въпроси.
Прости ми, мамо! Тук съм. Не плачи.

ТУК СЪМ!
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В моето детство течеше река –  
бистра и палава, ласкаво-дива,
камъни вдигаха морни чела
сред вълните с разпенена грива.

После реката ми стана море –
изгреви кротки и огнени нощи,
яздех вълните му – буйни коне 
в лунни пътеки... И молех за още.

Време жестоко!... Морето се сви.
Буйните притоци само сънува.
Стискам последната шепа сълзи – 
гларуси хищни над нея пируват.

Ето ме, мое побеляло момче –  
бавно морето от мен си отива,
есенно, времето кротко тече 
и ме приспива, приспива, приспива...

МОРЕ
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Елате да почерпя днес, приятели!
Празнувам полвековие. Без почести.
Пораствам аз, животът се смалява.
Оставам ли, излитам ли?… 
Не зная.
Годините ме трупат – като преспи.
Живях със Бог и Дявол в разноборство.
Преглъщах трудно чуждото безчестие.
Изгубвах се, намирах се. 
През болка.
Не бях и бях. И пях, а после плаках.
Издигах и събарях свои крепости.
С предатели се борих, мерих истини.
През зъби приласкавах. 
Милосърдие.
По върхове раздрипвах своя дух,
за да нахраня с него бездуховните. 
Поизгладнелите за съвест, уж приятели,
ме глозгаха до кости. 
Без остатък.
Броя сега изчезващи и идващи.
Май повече са гладните чакали.
Превземат ме отвътре. С разкаяние.
Не се предавам лесно. 
Знам да хапя.

РАВНОСМЕТКА
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Сама съм днес. Къде са ми Човеците?
Опипвам с думи, търся оцелели.
Броя на пръсти. Живи още има ли?
Наливам вино вместо кръв. 
За жадните.
Съдба е или орис? Няма връщане.
Начало с край не бързам да разделям.
Налюбих се, нагледах се на прелести.
Нагълтах се с горчилки. 
Стига ми.
Все още знам къде и как да търся
изгубени пътеки. Помъдрявам.
Нагаждам се и като дялан камък 
превземам стръмнините.
Все нагоре.
Сълза какво е, знам. Не я изтривам.
Отвътре извор блика – нека кипне.
Душата да прелее като изповед.
Да ме изпълни с щастие. 
До края.
Елате да почерпя днес, приятели!
Цял век преполовявам без остатък
и на кантар поставям верността ви.
От моята страна – 
достойнството. 
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Загубих си вълшебната усмивка.
Сълза пролях и блясъкът изтече.
Разцъфна трън в душата – самодивски, 
и дните ми прогони надалече.

Замръзнаха ръцете ми до бяло.
Зората ми започна да нагарча
и времето закрета окуцяло
като часовник в зоната на здрача.

Светът ми заприлича на мастило,
накапало по девствените лúсти.
Животът – груба черга. Няма свила
да ме обвие в утрини златисти.
 
Така е днес. Щом не говоря – сричам.
Забравих от мълчание гласа си.
Не, няма да се давам! – се заричам.
Ще подновя от утре песента си.

Усмивката ми пак ще се завърне – 
следадово намирам си душата.
За чорлите сама ще се издърпам,
щом крача върху тръни по земята.

АВТОТРЕНИНГ ЗА ВЪЛШЕБНИЦИ
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Сълзица съм 
в окото на кошута
и чакам –  
жаден 
с дъх да ме изпиеш.
Заситен с мен, 
да продължиш 
по пътя си,
докато пак от жажда 
ме откриеш.

СЪЛЗА
33



Разпадам се на пясък върху плажа.
Лист есенен съм в шепите на вятър.
Дъждовна капка, роснала паважа.
На тънка паяжина паяче в цветята.

В горещници разтапям лятно злато. 
Следа от плаз чертая след шейните –  
от ниското към връх и пак обратно.
Днес луднала река съм, утре – никой. 

Изтичам през капчук от стари къщи.
Закичвам се по остри лански тръни.
Във вила-самовила се превръщам 
и на цигулка пееща – във струните. 

Уж стара съм, от мъдрост побеляла,
а огледалото ми се усмихва нежно.
На лабиринта в края съм се спряла.
Сродих се с теб, Живот... И те 
подреждам!

ЗАРАДИ ТЕБ
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Пъргаво стъпват краката ми боси.
Вия снага – тънкоствола топола.
Плискам на рамо море златокосо.
Плувам в реките невинна и гола.
Меря с везните на дните мечтания.
Виждам през девет горици в десета.
Крия в очите си цветни сияния.
Слънчево светла съм –
аз съм Посоката!

ПОСОКА
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В такава нощ, когато се завръщам
по-будна и по-светла от деня,
като чакал до малката ни къща
ме дебне старо чувство за вина.

Тогава миг, разтегнал се до вечност,
загвозден на разпятие по мрак,
стопява всичко близко и далечно
до две дъски на дървения праг.

На старите дървета под короните
чертаят босо път добри пети,
ръцете ми, разчаталени клони,
се сплитат на венец – да минеш ти.

Пътека съм. По мене тихо стъпвай
да не разбудиш птичите гнезда.
Не ме кори, а с поглед ме разпъпвай.
За теб износих в шепи утринта...

ПЪТЕКА
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Къде пак се скиташ, мили Магьоснико?
Надничаш през плéтища. Скачаш из драки.
Нашепваш, разсипваш драскулки на хапки.
       Гладен замръкваш. 
               Без прошка. 
                       В очакване.
По ръбести кални и зли коловозища
бесуваш по кучешки. Змии те захапват.
Свит в антерия издрана, потръпваш,
        а мракът дъжновно, 
                   ехидно 
                           потраква.
В ръкава си скрил остър нож за приятел.
Уж търсиш гърба му, а мене намираш.
Раздираш сърцето ми кръстно на късове.
         Изтича кръвта ми. 
                  И бавно 
                            умирам.
И вече не си там, където си чакан.
Безмилостен вятър мете с трън следите. 
Зачезва последната святост на нафора.
          Има те някъде. 
                   Но е празно 
                            в очите ми.

ИЗГУБЕНОСТИ
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Живея с миналото.
Без да виждам смисъл.
Защо да ровя?! То е тъй далече.
И в бъдещето се оглеждам 
лицемерно с плахата ирония 
на криво огледало.
Фалшиво пея псалмите 
на паднали величия
и в крак вървя с наведена глава.
А в днешния ден е безлично и сухо,
с протяжен до вопъл
самотен покой –  
не вълнува душата,
не носи романтика,
няма емоции. Просто – живуркане.
Продължавам бездушно 
да се лутам в безмислие.
Денят – сиво-синкав,
след него друг – същият...
Спокойно, това съм си аз!
Лицето довчерашно нейде загубих.
Очите, които искряха, 
днес не виждат напред.
Но пак съм си аз!
Не ме ли познахте?
Онази, същата...

ОНАЗИ, СЪЩАТА
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Завърта се кръгът. Навън е нощ,
а утрото след него смугло стъпва.
Виелици фучат... Какъв разкош! – 
на клона цвят от вишня се разпъпва.

Проплаква бебе, тихи гласове.
Младеж разгърден през житата тича.
Наръсен сняг в коси венец плете.
С бастун потропва вчерашно момиче.

И се върти кръгът. Животът – миг,
довеяна прашинка от вселени,
едва започнал, ей го – отлети....
...и се повтаря в нов живот и време.

И СЕ ВЪРТИ КРЪГЪТ...
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Приятелите с мойте втори ризи
с обърнат гръб стопиха се в сумрака.
Дотука бяха старите капризи.
Черта и край. Молебен не дочаках.

Изгребаха до дъно всяка хапка 
от нощната трапеза за разтуха,
винóто пресушиха го до капка
и нито се видяха, нито чуха.

От старите албуми оскърбена,
ме гледа овехтяла тишината.
Приятелите – моята вселена,
забравиха, че хранех с дух душата.

Ако поискам някога в неволя
поне ръкав закърпен да ми метнат,
ще ми дадат ли, без да им се моля
и без с калема да чертаят сметка?...

ПРИЯТЕЛИТЕ С ВТОРИТЕ МИ РИЗИ…
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Тръпка е. 
Болка. 
Истина. 
Свяст.
Лъх 
от преминала 
буря далечна.
Миг преди раждане. 
Смях и екстаз.
Ново прераждане. 
И безконечност.
Празник е. 
Тръпка 
за полет навън.
Топла прегръдка – 
като жадуване.
Смях на камбани 
сред птичия звън.
Малко парченце 
от вечност.

УСЕЩАНЕ ЗА ВЕЛИКДЕН
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Вървим до теб и двете еднозначни
през нощи и през дни, през векове...
Тя, Първата, наивна до прозрачност, 
аз, Другата, изгарям ледове.

Тя – раничка в сърцето ти, кървяща,
недозакърпен спомен, ала жив.
А аз – на погледа ти разпилян под плаща, 
смирена крача –  призрак мълчалив.

Щом слънцето лъчи от изток хвърли,
се раждам светло в роба на жена,
луната щом  небе по мрак опърли,
до рамото ти сгушва се и тя.

Едната милва, гали и прегръща
мъжественото рамо през деня,
а другата за изповед се връща
и уж е няма, а крещи в съня.

Не ти е лесно, двете ни обичаш...
И двете сме ти нужни, затова
недей да се наказваш и отричаш,
свържи ни в идеала за жена.

ИДЕАЛ
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Луната плаче. Сребърни сълзи
по скулите отчаяно се стичат.
Превръщат се над мен в безброй звезди
и на деца изгубени приличат.
Луната плаче, но защо – не знам.
Не иска да ми каже. Премълчава.
Дали и тя се чувства тъжна там?
Ще пресуши сърцето си... А дотогава
ще се изплаква в облаци и в дъжд.
Ще стане малка и ненужна. Като мене.
Остане ли сама поне веднъж,
ще знае как боли и как се стене.
Недей, Луна! Не бива, не плачи!
След време всяка мъка отминава.
Забравят се и болка, и лъжи...
Какво от туй, че споменът остава.

ЛУННИ СЪЛЗИ
44



Мечтание, обгърнало душите ни,
намигва към насладите с насмешка.
В джобовете тършува за послания.
Износва мълком старите ни дрешки.

Прашасали от скука стари спомени
се влачат подир нас като орисани.
Кръстосват пред очите път и корени
и раждат стихове, до днес неписани.

Под есенни дървета недосечени
се гуши претъркулената младост,
преглътнала слова недоизречени,
потулила тъга, завита в радост.

Живуркаме. Преглъщаме сухарите.
Стопяваме се бавно от безверие.
А дните ни са все така коварни –  
прибулени копнежи и безвремие.

Одрипавели, старите ни дрешки 
не крият вече в джоба си послания.
Животът ни намигва със насмешка –  
останали сме сам-сами в мечтание.

НАМИГВАНЕ И ОЩЕ НЕЩО
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Тишината мълчи
в сноп искрящи лъчи
и над хълма потрепва заспало.
В златен пясък – мечти,
и в море от лъжи
отъркалва се времето спряло.
Ситни пръски вода
заблестели едва
от магически извор изтичат...
И е пак тишина –
щедра, звездна, добра.
Самодиви живота наричат.

ЕЗИКЪТ НА ЗНАЦИТЕ
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Разказвай ти на шапката ми сламена,
че винаги си бяла и добра,
че тичаш боса по следа забравена
из непозната девствена гора.

Разказвай ти на тая стара шапка,
че няма никой да те нарани,
че даваш милион, а вземаш капка
от всичките човешки добрини.

На шапката разказвай! Тя е слама,
едва ли сам-сама ще различи
как сладка е поредната измама
и как от всяка истина горчи.

Разказвай! За пари, за чест и слава,
за светла вяра в утрешния ден...
А аз съвсем небрежно ще се правя,
че всичко туй разказваш го на мен...

ЗАБЛУДИ
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Открадната любов, 
но не забравена,
отминало желание, 
незпълнимо,
една звезда в очите 
незапалена – 
красиви спомени, 
безплътни и незрими.
Те ще се връщат 
в нощите, 
невикани.
Съня ни ще прогонват, 
ще тревожат.
В очите ни, 
изгледани за връщане, 
ще ровят, 
ще изплакват 
и ще глождят.
По лентата на времето 
обезчасено 
ще тича вятърът 
на самотата 
и ние ще се вслушваме 
смутено 
за шум от чужди стъпки 
зад вратата.

ОТКРАДНАТА ЛЮБОВ
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Настъпи нощ, изпълнена с омая,
звездите запримигваха с усмивка.
Самотен лъч сред тъмната ми стая –  
единствената нова придобивка.

Нащърбена, луната се отказа
да се търкаля тежко по небето.
Сбогува се със празната ми ваза
и тихичко изчезна зад пердето...

СБОГУВАНЕ...
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Летището потропва нервно с крак,
а майките – изгубили сърцата си...
Солени капки, скрити в китка мак...
Надежда, прошка, куфар и децата им.

Тях мами ги земята обетована,
предлага им онуй, което нямат – 
една мечта, луксозно опакована
със няколко звезди на чуждо знаме.
....
Навярно там ще бъде по-различно:
и тъмното, и светлото... И краят...
Ще имат всичко... Не е неприлично
чиниите да миеш покрай рая.

Трошици хляб през нощите ще връщат –  
забравен спомен – миналото детство...
А две липи, прегърнати пред къщи,
ще чакат в унес – бащино наследство.

И ако утре се завърнат уморени,
забравили вкуса на хляб и мляко,
смълчани ще застанат на колене...
...а кръстовете още ще ги чакат... 

АКО СЕ ВЪРНАТ...
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Живееш сам, 
захлопнал 
свойте двери.
Опитваш се 
стиха си мерен 
да редиш –  
загубил вяра, 
не намерил и доверие, 
подлъгал нощите си 
с глупав стар фетиш.
На пръсти спомените ти 
пристъпват.
С глава им кимваш. 
Сън ли е? 
Не знам...
Накриво се усмихваш. 
Недостъпна
за тебе любовта е. 
Пак си сам.
А утре, 
може би, 
в забързания ден
ще срешнеш Нея 
и ще я познаеш –   
по трепета, 
по погледа смутен,
по туй, 
че раздвоено се терзаеш.

ПРЕДЧУВСТВИЕ
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И в същия 
до болка бързащ ден,
тя Теб ще срещне. 
И ще те познае.
В очите ú гмурни се
в миг вглъбен.
Виж, пламъче 
във погледа сияе.
Ръка подай смирено, 
на колене.
Ръцете ú вземи. 
И може би
на прага 
на забързаното 
време
мечти ще се родят. 
По-смел бъди!
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Едно момиче в утрин чипоноса
засажда ягоди с чевръсти пръсти.
Играе слънцето в тревата боса.
Пчелите медоносват цвят изпъстрен.

От сянката на цъфналата слива
момче поглежда тихо изпод вежди.
Мустак засуква и ръце потрива.
Разпалват се в сърцето му надежди.
 
Предчувства нежна ягодова тръпка
по гънките на лебедова шия.
Да можеше... как би отъпкал
лехите, где момичето се крие.
 
В момчешките очи мечти рисуват
как плодов сок на капчици се стича...
Две ягоди в съня ще се целуват:
едно момче със своето момиче....

ДВЕ ЯГОДИ
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Вършее вятърът на времето,
отвява ни годините със стон.
Но толкова сме свикнали с промените:
преглъщаме... и после – на бегом.

Живеем ден за ден. Каквото падне,
го грабваме и тръгваме напред.
Животът ни е даден ден до пладне,
затуй живеем четири за пет.

Но пей, сърце! И утре пак ще има
пътеки, неизбродени от нас...
Ще минат другите по тях. Необозрима 
ще е следата им. Здравей, Пегас!

ВРЕМЕ ЗА ПЕГАСИ
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Тия палави пръстчета често не слушат...
Все пипат, където не трябва.
Ту в джоба на някого тайно се мушат.
Ту вземат на кучето хляба.

Може би много по-честно ще стане,
ако започнат да галят.
Както устата ми – вместо да псува,
звезди от небето ви сваля. 

РАЗМИСЛИ
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Защо ли толкоз често 
все облаци сънувам?
Защо във нощи дълги
умувам и умувам?
Дали не ме е треснал
от ада Дявол някой
или пък си измислям,
или пък нещо чакам?...
Дано реша проблема,
че нямам сън, ни мира.
Щом облаци сънувам,
все дяволи намирам.

СЪНОВНИК ЗА ОБЛАЦИ
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Успахме се, скъпи, неделя е.
Виж... има само кафе...
Да се закусва вредно е,
хапни си какво да е.
Гозбите сложих на печката,
пералнята в къта пере. 
Да легнем отново, лекичко...
А ти на мач ли? Къде?!...
Добре, щом не искаш. Неделя е.
Излизаш. Пък аз – все сама.
Ще се търкалям в постелята,
ще пренареждам дома.
Пък ми се пречкат чиниите,
все се събират в стих...
Супата ми – яхниена,
второто го спестих...
Как се оплетох цялата 
в стихове все за нас…
...Нещо питаш? Прибра ли се? 
Ех, че боботещ глас!
Още мърмориш? Вечер е? 
Страшно забързан ден!
Идният уикенд далечен е... 
Гушни се тука, при мен!
Ще хапнем... Сега в постелята –
спалнята чака игри.
Колко си палав...! Неделя е!...
А кухнята ми гори!

НЕДЕЛНИШКО
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Светът със други темпове върви, 
не като теб – на малки стъпки. 
Един забогатя, друг се пропи,
а ти все още си небе на пъпка.

Светът със други темпове върви
и да го гониш или теглиш, 
тъй някак си не смогваш ти
в хомота си да го зажеглиш.

Светът със други темпове върви,
а ти след час оплиташ си краката.
“Поспри се, Свят!” Ще спре, не се коси!
Но само че два метра под земята...

СВЕТЪТ
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Влажна кожа, топли ласки,
бързи ритми на сърцето...
Мигове, ах, тъй прекрасни,
багрят с ален цвят лицето. 

Омагьосваш днес деня ми,
пращаш спомените в коша,
завладяваш мисълта ми
и не даваш да съм лоша...

Топли чувства, влажна кожа,
бързо тупкащо сърце...
Аз съм хляба, ти си ножа,
всичко е в добри ръце.

Ала ревност ако срещна
и не дай си боже – гняв,
подготви се да приемеш
свит юмрук  и... десен прав.

РЕФЛЕКСИ
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Мъжът обича ласки и храна,
за да сe чувства силен в свойта кожа.
Ще трябва да продавам самота,
та утре масата с любов да сложа.

Мъжът се лута в огън и във лед,
очи върти и търси приключения.
Коя сърна да хване по-напред,
да я разкъса? Има ли значение?

Мъжът все търси... А нали така
животът свършва – крачка подир крачка.
Подавам му през времето ръка,
насреща съм! Ала не съм му плячка.

МЪЖЪТ 
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Тишината в стъпките ми ходи –  
фино и дантелено скроена,
зъби се, строи ми ешафоди,
вие с глас. Почти като хиена.

Тишината дебне, зле прикривана,
зад вратата зъзне – да я пусна.
Подмазвачка! Давам за издирване
смях човешки и немирна глъчка.

Натежа до смърт от мълчаливите – 
пари тишината помежду ни.
Някога за смет менили сливите,
аз пък – тишина за две-три думи.

ПРОДАВАМ ТИШИНА 
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Уморена съм, от ада се завръщам.
С рогатия проведох щурав тур.
Задъхано-горещо ме прегръща,
а аз, наивна, взех го за сладур.

Под огнени лозници дни плетяхме.
Строихме свят – загадъчен и нов.
Събаряше се, ние го лепяхме...
Каква измама! Дяволска любов.

И чезнех бавно, кротко се раздавах.
Как изтъня животът ми в конец.  
Остана ми една душа корава,
на косъм от горчивия венец. 

Сега съм уморена, ще почивам
с безлистите дървета и с дъжда.
След жегата на ада съм изстинала
и трябва време, за да си простя.

ПРОШКА ЗА ДЯВОЛСКО ВРЕМЕ
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Не е шега това, дилемата,
не е шега.
Да пъхнеш ли крака във стремето,
или пеша...?
Да тичаш ли подир разпятия
от срам поне...?
Да плуваш в морските обятия –  
и да, и не.
Да бъдеш или не човечен?
И докога?
Да си за малко или вечен
като тъга!
Стои пред всекиго дилемата –   
жесток проблем:
живот по план или по схемата
„от ден за ден”...

ЖИТЕЙСКА ДИЛЕМА
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Крило на нощна птица прошумява,
в косите ми се вихри звездопад.
Обичам нежното ти приласкаване
и погледа ти – две луни назад.

Дали е вярно? – “Силните не плачат...”
Безчувствени за миналите дни,
усмихват се на болката. И значи
светът обича силните жени...

А аз от твойте думи ставам силна –  
без страх нахълтвам, дето най-боли,
и щом със обич дланите ми милнеш,
не ме е страх от чуждите стрели.

Бъди до мен! Бъди ми приласкаване
до смисъла на цялото ми чак.
Обичай ме и в мрак, и в зазоряване.
Обичай ме сега. И после – пак!

ВЯРА 
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Кротки сенки лежат под тополите
с издължени от мъка ръце.
Тъжен залез със сенките спори.
С шумолене отвръщат му те.

Протяжно реката нозете им мие –  
сякаш свекър и млада снаха.
Пътят дълъг от погледа крие
зад завоите бяла следа.

И потрепват карминени върбови листи.
Оголели салкъми се свиват от жал.
А над всички небето лъчисто
студенее – наточен кинжал. 

Пада лятото в облачни капки,
по брадичката лепне ябълков сок.
Сбогом, шарени-писани слънчеви шапки.
Есента, подранила, се готви за скок.

ЕСЕНТА Е ГОТОВА ЗА СКОК
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Седим под лозниците.
Шарени сенки 
вечерно пълзят.

Гледаме птиците
как над дърветата 
есенно тръгват на път.

И притварям очи. 
Времето сякаш 
в целувка се спира.

Дъжд от лъчи
извира от дланите... 
...и в очите се сбира...

ИДИЛИЧНО
67



Изгревът –
самотен, изоставен,
просветва източно.
Дъждовни капки плачат.
Над зимните оголени поля
мъгли и облаци
раздрипано 
се влачат.

В камината
море от топлина
облизва тъмното,
за сенките нехае.
Притихва залезът,
а жар из пепелта
рисува лик върху сатен
и с нас играе.

КОНТРАСТИ
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На тротоара – паднала дъга
от сухи листи и дъждовни клони.
Палитра на художник през нощта
рисувала е есен по бетона.

Перчемът рошав облак белоглав
навирил си е. На кого му пука,
че е загърнат в есенна мъгла
и че с дъждец по покривите чука.

Потънали в мъхнатите яки
на зимно-есенното си причастие,
подтичват хора, блъскат се коли,
а вятърът е полудял от страсти.

Студено време – зъл, озъбен пес,
по клоните на старите череши.
Единствено дъгата от нощес
разрошения летен спомен реши.

ЕСЕННА ДЪГА
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Порутен покрив 
сгърбен от годините,
над старата градина 
се привежда,
дали за да я стопли,
или само
във локвите под пруста 
се оглежда.

Две празни дупки,
липсващи стъкла –
очите 
на забравена старица,
едно перденце 
с кръпки от листа
развяват се – 
криле на бяла птица.

По стъпалата 
се изкачва мъх,
заглъхнали са 
бързи детски стъпки.
Останал е 
единствено дъбът,
прегърнал спомени, 
сълзящи в нови пъпки.

СТАРАТА КЪЩА
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Укротени са страстите. Пълни са дните.
Преоткрити пътеките – бурно море.
Само мислите – вихрен табун разкопитен,
все препуска, не иска да спре.

Черни терзания – бели кахъри,
розови сънища, сини мечти...
Цветни сияния пръснал е вятърът.
Клон обезлистен наивно шепти.

ПРЕМИСЛИЦИ
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Навън е нощ, а аз не мога да заспя.
Очите ми са две луни отворени.
На мислите се лутам във нощта
и търся грешки, никога не сторени.

Приижда утрото. Небето източно
(безмълвно като мене) зазорява.
Започва ден. Прекрасен ден...
...за други.
         Аз – изпепелявам!

ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ
72



Обичала в дъжда да тича боса,
да гони пеперуди вместо вятър, 
по камъните речни златокоса 
и щуро-непокорна да се мята, 
на изгрева лъчите да събира, 
над алените ружи да ги пръска, 
по залез слънце тихо да се спира, 
трендафил с дъх и цвят да я наръсва.
Надпявала и славей тънкогласен,
в хоро до нея лудвали момците,
от погледа ù, ласкаво-опасен,
за звънка нощ се будели звездите.
Копнеела в нощвите хляб да месва,
на нива по роса да го изпраща.
Една усмивка – слънчева невеста,
дори сълза окото ù да дращи...
.................................................... 
Не я познавам млада и засмяна,
запомних само грижите в очите.
Прибрана в скрина, новата премяна
за бабината младост още пита.

Пред старата ни къща тишината
по котешки лениво се протяга...
Две плитки пазя, бабо, във ръката си –  
сърцето ми във спомени да стягат...

СПОМЕНЪТ МЪЛЧИ
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Не прекършвай крилата,
                  отново ми трябват за полет
към узрелите ниви на село – пред дъжд. 
                                           По роса!
Искам с песен да литвам
                  над крайречните млади тополи,
да нанизвам пендар от звезди
                             над Балкана в нощта.

Не затваряй очите с ръка,
                             нека мога да виждам
как растат и умнеят децата ми,
                                как стават мъже.
Чèта внуци край мен да се гонят,
                                  а аз да предричам
кой в сивата старост огнище за мен ще кладе.

Не затръшвай вратата!
                До сърцето си скътай за спомен
оня ключ от въздишки на хора, родили мечти – 
изстържи му ръждата
                     и от слънце под розова арка
възроден да възкръсне
                      и до сетния ден да блести.

МОЛИТВА
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Нарисувай ми очи, добри приятелю,
да поглеждам през годините, когато
ще се вливам с ручеи предпролетно
в палавите къдри на реката.
  Нарисувай ми коси, от лъх подгонени,
  разпилени върху светла мъжка риза.
  Няма да съм тук, а като спомен
  вместо вятър в пръстите ще влизам.
Нарисувай ми ръце, за да прегръщам
в паметните нощи на обричане.
Тишината – моето завръщане
след екстаза на поредното момиче.
  Нарисувай ме с криле, като орлите,
  да прелитам в късната ти есен,
  и от минало ще се превърна скрито
  в майчина недоизпята тъжна песен.
Нарисувай ми сълза, росица капнала,
дето кърпа все не я изтрива.
По пероните на гари неочаквани
ще пристигам и ще си отивам.
  Нарисувай ме с бои, добри приятелю,
  да се върна след години пак, когато
  без начало и без край ще са сезоните.
  А пък аз ще гледам... 
         От стената... 

КАРТИНА
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Бяла Зима – люта и превзета,
омотана в шал от ветрове,
пъргаво из селото ни шета,
помежду снежинките снове.

Под носа си ледено мърмори.
(Що ли е сънувала нощес?)
Февруари порти ú отвори,
скрежните гори отдават чест.

Време ти е, бабичке гърбата,
от стъклата шарки да свалиш.
Дотежа. Нарамвай си торбата
в бялата си къща да поспиш.

Жадни са очите за зелено,
а ръцете – за покълнал стрък.
Чакам бебче в клюна си над мене
да полюшне южен весел щърк.

КРЪГОВЪРТИЩЕ
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Още е зима – бяла и шапчена,
закачулена и ръкавичена,
ала се гушат без страх до оградите
първите нежни кокичета.

Вече разсънени, плачат капчуците 
и се усмихват врабчетата,
нищо, че още се крият в улуците –  
свиркат, събират си четата.

Локвите съхнат. Все се вталяват
старите снежни човеци.
Денят се разтяга, нощта омалява –
време е, време е вече!

Още е зима – бяла и шапчена,
но се пропуква отдолу
и по земята се плъзга на капчици 
синьо-игличена пролет.

ИГЛИЧЕНА ПРОЛЕТ
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Предпразнично се носи дъх на бор
и къщата на Коледа ухае.
Свит на кълбо, на близкия стобор
котакът спи, за зимата нехае.

Снежец прехвърча. Влачат се мъгли –  
като на баба меките къдели.
Навън е мраз. Усещаш ли? Игли.
А ние до огнището сме спрели.

Приготвили сме бъдник. За късмет.
Виж, баницата вита се опече.
Къде си, Коледо? Зад някой плет
ли се усмихваш кротко отдалече?

Чорапчето напълнихме със смях.
Изпяхме песничка – като децата.
Все още май приличаме на тях –  
две птичета в уюта на елхата.

Душите ни се къпят в светлина.
„Наздраве да е!” – бодро каза някой.
По Коледа се раждат чудеса...
Добре дошли! Домът ни ви очаква...
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