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ДАРИЛ  МИ  ГОСПОД   
 
 
Запалих огън. 
Във пламъка му аз се потопих 
и колелото на живота завъртях. 
След минути само 
                         себе си открих: 
Аз рог в ръката си държах - 
на изобилието рога. 
Дарил ми Господ бе 
ум, сърце и синьото небе. 
 
Край огнището седях – 
невзрачна, малка, босонога 
и Каралийчев си четях. 
Гореше газената лампа. 
Тя беше първата ми рампа, 
от която с устрем излетях 
нагоре с моя ветроход 
към теб – съкровище ЖИВОТ! 
 
И ето ме в града старинен, 
града на Бръчков и Алеко. 
Тук въздухът е с аромат на вино 
и с вкус – горчив от интелекти. 
А едно местенце  – тихичко и мило 
запали във сърцето ми кандило. 
Наричаха го МАНАСТИРА 
и защо – тогава не разбирах. 
Искри от него полетяха 
и стихове узряха. Те бяха 
трамплина нов за моя ветроход. 
и замечтах си аз: да литна до Възбог. 
 
 
 
Небето синьо ме отвлече 
на километри хиляди далече 
в града –  музей, града –  сияние: 
                                       на севера звезда... 
от щастие припламна ми кръвта. 
Тук пъзелът от минало и настояще 
с диамантено око блести. 
Тук – и шедьоври, и таланти 
дарявал щедро Бог и не пестил. 
От мъдрите науки изплел бе той венец – 
от него вдъхнах аз живителен прашец. 
И за да изобилства той във моя рог – 
помогнал пак ми беше Бог. 
 
Градът музей, градът звезда –   
                                        това бе Петербург. 
Запали огън в мене той 
и тлетворен дух. 



С криле на птица  
                   аз полетях към Крим – 
уверена и млада, 
                    и с дух неутолим. 
 
Във Крим край Симферопол 
бе моето първо кръщене*. 
В буквара най-древен засричах 
и Бог благослови ме: 
„ мъдрост от древността да пия, 
със вечността да споря и се бия 
за всяка истина и за всеки знак 
и пролет, и есен –  
                       от сутрин  до мрак”. 
 
През Алуща, Керч, Одеса 
и през Кавказ край Мамисон 
със Казбек отблизо се здрависах 
и пришпорих моя кон. 
    О, Кавказ! 
     Нима това съм аз? 
Малкото момиче, което 
край огнището седеше 
и книжчицата  детска си четеше? 
Тук вече съм с голямо АЗ. 
Тук моят дух е в моя власт! 
И постигнах всичко туй аз ето как: 
аз просто пих  ЖИВАК*! 
 
Във Ессентуки изкъпах се с  нарзан*  
и път поех към зноен Казахстан. 
  
Казахстан! 
Страна пустинна и безводна, 
за мен ти беше хлебородна 
край Караганда и край Алайгир 
открих аз своя скъп САПФИР*. 
И тук откъснах първото си ЦВЕТЕ*, 
което в кошничката и до днес ми свети. 
 
Във пламъка на огъня 
                        забравен знак откривам днес 
и в град Караганда, и Каркаралинския лес 
         Българи! 
От Странджа тръгнали, живели във Молдова,  
донесли тук страданието и тъгите на народа! 
Три цели века те се скитат 
и за родината си майка все бълнуват  
                                         /хортуват/ си и питат. 
Съдбовен знак! 
Магия, орис, провидение – 
съдбата в Странджа ме доведе! 
Тънконогото момиче 
във Странджа тича вече. 
 



Тук всичко се започва с думичката ИМА: 
И Вършиловско лято, и Бръшлянска зима. 
Божури, зеленика пролетта дарява, 
а през есента алжирка – еликсир узрява. 
Тук  хората са весели и работливи, 
диамант е младостта, а аз я имам. 
За Странджа, за моя разкошен народ 
разтварям си душата и скъпоценния рог. 
Душата ми е сякаш Божи храм, 
аз обич съм готова на всички да дам. 
    Аз пърхам и трептя, 
           и за първи път, (като Петя), съм млада 
и мъдрост от недрата земни пия със наслада. 
За първи път, като нея, с криле съм на птица – 
със поглед земята превземам –  
                                 аз вече съм жрица! 
 
Край Звездец и Алагин, и край Велека 
аз вече прокарвам своя пътека. 
В сърцето на Странджа дълбоко проникнах, 
на Бедек изкачих се и от там се провикнах. 
В Сакар край Устрем и Иглика, 
                                       и до Лозен чак,                                      
след себе си оставях монограмен знак. 
Край Къс Кая край Арда в златна есен спрях, 
бе пролет като тръгвах,– нима остарях??... 
 
 
Огънят припламва – все още той гори,  
във пламъка му виждам планини, гори… 
А ето ме и мен: 
аз нося кошница с цветя 
                 и рог  
препълнен със сапфири. 
Блещукат в пламъка горещите лета  
и все още                  
                 незаличените ми дири. 
Но времето привършва своя бяг - 
аз вече съм в Бургас, 
                          във своя слънчев Върли бряг. 
Момичето във къщи се завърна 
и музата по сестрински прегърна. 
-----------   
САПФИР – скъпоценен минерал: 

тук символ на успех и знание 
ЦВЕТЕ – символ на щастие 
ЖИВАК – работила съм на живачни руди  
нарзан – прочута минерална вода 
кръщене –съставих първата си самостоятелна  
                  геоложка карта. 
хортуват –говорят /диал/ 
 

* ** 
Годините  за полет отлетяха, 
огънят изгасва, искрите избледняха. 



Изсипвам скъпоценния си рог 
победите си да отброя: 
Зрънца, прашинки само – 
Вечността ми се изсмя! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
КЪМ  БЕЗКРАЯ   

 
Аз пак поемам към безкрая – 
съдба, магия или страст? 
Да изкача Олимп мечтая,  
да бродя под ръка с Парнас. 
 
Но моят път е път обречен – 
лети през урви, канари, 
с епохи среща ме далечни, 
дружи с вековните гори. 
 
Мъгли, светкавици ме дебнат, 
стихии блъскат ме назад 
и ветровете ме преследват – 
живота ми превръщат в ад. 
 
Със камъните аз общувам 
и малкото зрънце ценя. 
И с канарите другарувам, 
прегръщам цялата земя. 
 
Със вечността до тъмно споря – 
ключ сакрален крие тя! 
Със недомлъвки ми говори - 
тя трудно произнася „да”. 
 
По морета мъртви плувам - 
над тях виси жесток печат! 
Аз истини с неистини римувам – 
изпитвам ги, но те мълчат. 
 
Превземам долини, баири, 
събуждам спящи векове. 
откривам тайните им дири, 
прониквам в чудни светове... 



 
 
 
От древността по глътки пия – 
живец – божествен еликсир. 
С лъчи от слънцето се мия - 
така живял е и Омир. 
 
Ще стигна ли Олимп, не зная, 
ще победя ли вечността? 
Парнас ще бъде с мен до края, 
той идол ми е и звезда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ДВЕ МУЗИ СЕ БОРЯТ ЗА МЕН 

                       Посвещавам  на абитуриентите      
                               
И днешното утро се спусна 
златокъдро, с венче от лазур, 
косите си златни разпусна, 
накичи ги с ален божур. 
 
Градът се събуди учуден, 
забълбука изпълнен със страст 
със младост и смях изумруден, 
с надежди, със песни, със джаз. 
 
Душата ми, птица, запърха, 
да литне, но как – накъде? 



Помахват и горе от върха 
две музи – сватовници две. 
 
Едната ме тъй омагьоса, 
че аз я възнесох във стих, 
на другата – огненокоса –  
в залог интеграл подарих. 
 
Две музи за мене се борят –  
ръка на коя да подам? 
Нека съдбата да спори – 
светът е  красив и голям! 
 
……………….. 
Бях малка, бях много - много малка . 
посланията  им тогава не разбрах. 
И до днес все още се питам: 
                      коя от тях избрах? 
 
 
 
 

ТРИ МУЗИ ВЪРХУ МОРСКОТО КАЗИНО 
                                   На Янчо и Ивайло 
 
Седят на терасата върху морското казино 
Ерато, Евтерпа и Урания. 
Разливат балсам и подсладено вино 
Разпяват песни и химни послания. 
 
Денят се заражда, зазорява се още, 
в гърдите на утрото той вече бълбука. 
Заченат във страсти в абитуриентските нощи – 
ден първи ще бъде в житейската наука. 
 
И музи и феи го сега освещават, 
Евтерпа, Ерато го в рими обличат. 
Урания звездни успехи вещае, 
с букети от злато небето обкичва. 
 
Приморският вятър внезапно задуха 
и музите бързо с въздишка отнесе. 
Абитуриентите луди небето щурмуват: 
мечтите си земни превръщат във звездни. 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

КОНЦЕРТ 
На Ива Янчева 

 
 
Три цигулки и роял, 
сцена – в морската градина. 
Охлювът е днес искрящо бял, 
с воал зелен липите го покриват. 
 
Брамс и Моцарт, и Шопен – 
танц, прелюдии, соната… 
Звуците летят край мен, над мен 
и с мен политат в небесата. 
 
Валс – магия – летен зной – 
себе си забравям где съм… 
Грабна ме с алегрото си той 
и с нежност царствена понесе. 
 
Цигулките изливат страст, 
любов и многозвучие небесно. 
Роялът вмъква се със глас, 
изпълнен с поетична нежност. 
 
За миг, заглеждам се, познах: 
на рояла свири Ива 
любимия си танц от Брамс – 
балсам във въздуха разлива. 
 
Пеят лъковете в унисон,  
над клавишите ръце танцуват. 
Гръм от плясъци, поклон! 
Още! Бис! – във въздуха се чува. 
 
Лъковете трепват, ето и Шопен: 
една забравена от мен соната. 
Тихо, тихо – анданте и алегро, 
а после скерцо – 
                  вик сакрален на съдбата! 
 
Три цигулки и роял… 
Следва ДУО: Ива, Маргарита. 
Звуци – стихове край мен летят 
и венец над мен изплитат.	
	

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
МОРЕТО КРАЙ БУРГАС 

 
Кипри се морето, с чайките флиртува, 
скача до небето, слънцето целува. 
Нощем със луната тайно се прегръща, 
но преди зората със шансон я връща. 
Къпят се във него и шептят звездите, 
свирят и се радват край брега щурците. 
И Бургас се кипри – с него се гордее: 
Тони Димитрова „Ах, морето..” пее. 
Чайките прелитат, слушат песента й, 
вятърът припява в многогласни гами. 
На поетите морето опиум раздава, 
със поета Фотев чест дели и слава. 
 
Кипри се морето, скача и лудува, 
вечер край скалите с чайките пирува. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
ВЪЛШЕБСТВО 

 
Умората отведе ме във парка, 
в беседката до летния театър. 
Там пейката запазена е марка 
за мен и палавия морски вятър. 
 
Той чака ме, прегръща и целува, 
и с мислите ми литва към морето. 
С вълните гледам как флиртува,  
как гони гларусите по небето. 
 
В магията на синята безбрежност 
изчезнаха тревоги и умора. 
Сърцето ми препълни се със нежност  
и доброта към всички живи хора. 
 
О, море! Ти си истинско вълшебство! 
Ти връщаш моя ден във приказното детство! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
НА ТЕБ, МОРЕ 

 
Обичам твоя дъх солен, затуй при тебе идвам, 
обичам сребърния ден със бурните вълни, 
когато вятърът студен коси от пясъка изприда, 
когато стихне уморен край непристъпните скали. 
 
Обичам твойта щедрост – ти бисер в пясъка пилееш, 
ти стелиш изумруд под сивия беззвучен свод. 
Обичам твойта мъдрост – ти можеш да простиш, да сгрееш, 
а в твоя изумруден скут любов таи се и живот. 
 
Затуй потапям длани в бисерната твоя пяна 



с надеждата мънистено зрънце да задържа, 
да затрептя като вълна от твойта обич разлюляна – 
аз вярвам в теб и в благородната ти бисерна лъжа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ДНЕС МОРЕТО Е ЩАСТЛИВО 

 
Днес морето е щастливо:  
гостите му са безчет. 
Като кученце игриво 
то облизва ги поред. 
 
И ги милва и прегръща, 
и танцува, и лудей, 
и отива, и се връща – 
щедро бисери пилей. 
 
То дантели бели дипли 
с виртуозен пирует 
и пред слънцето се кипри  
с тюркоазен тоалет. 
 
От къделята му златна  
дърпа нишки и преде, 
в синевата необятна  
с бисерни весла гребе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
ИМПРЕСИЯ С ДЪХ НА МОРЕ 

               /Морето ме вика/ 
 
„Аз чакам те, ела!” – зове ме днес морето - 
харесва му, когато рецитирам. 
Вълните ръкопляскат, дочувам вик „Ура!” 
По мойте стихове морето композира. 
  
„Аз чакам те, ела!”– зове ме пак морето - 
харесва притчите, които му разказвам. 
Искрящите вълни превръщат се в крила, 
прегръщат ме и галят, бурно ръкопляскат. 
 
„Аз чакам те, ела!” – зове ме пак и пак морето. 
„Седни до мен, днес аз ще ти разказвам.”  
На чувствата покорна, летя като вълна, 
до изумрудните вълни в краката му се приземявам. 
 
Със буен скок то вдига ме, прегръща, 
обсипва ме с целувки  до полуда. 
На чувствата му с чувства аз отвръщам – 
от щастие пияна съм и луда. 
 
Не зная как…Денят се скри с нощта, 
а времето дискретно се изгуби. 
Останахме сами с морето до брега – 
и двамата сме пърхащи и луди. 
 
И шушне То…И слушам Аз… 
Магиен свят пред мене се разгръща… 
За мен е скъпоценен всеки час, 
щом с буйна страст морето ме прегръща.  
 
 
 
              

 СТЪПКИТЕ МИ НЕ ИЗТРИВАЙ 

Целувай ме, море, целувай 
и не си отивай. 
Прегръщай ме, лудувай – 
стъпките ми не изтривай! 
 
След  мен ще дойде друга 
и с нея ще лудуваш. 
Ще я прегръщаш лудо – 
недей да я целуваш, 
недей да я целуваш! 



 
Стъпките ми ще й парят, 
ще немей небето. 
Другаде да търси рая – 
на мен си ти в сърцето. 
Недей да я целуваш! 
 
Целувай ме, море, целувай 
стъпките ми не изтривай! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ЗВЕЗДИ ВЪВ МОРЕТ 

 
Стоях на брега на мокрия пясък, 
посрещах вълните, танцувах със тях 
и стихове четох, пях, смях се и плаках – 
бях птица, бях вятър, бях шемет, бях смях. 
 
Със лека походка, кралица напета, 
нощта свойта власт, в своя час заяви. 
Изсипа небето звездите в морето, 
в прегръдка се сляха звезди и вълни. 
 
Съдбата пред мене регистри разгърна 
във тях да надзърна тя даде ми шанс. 
Видях как Венера със Марс се прегърна, 
как Рея посърна, летейки в захлас. 
 
Видях как Колата пълзи по водата, 
как гаснат и тънат звездите Телец; 
по царски седи Андромеда в средата, 
размахва разкошния звезден венец. 
  
Вълните звездите гальовно люлеят, 
даже виенско въртят колело. 
Звездите вълните целуват и греят,  
изгарят от страсти под  тяхно крило. 
 
Невидими сили нощта овладяват, 
небето с морето се слива  в едно. 
Съдбите човешки те тайно решават – 



и радост даряват, и скръб, и любов! 
 
 
 

 
 
 
ГОРЕЩИ СЪЛЗИ НА МОРСКОТО ДЪНО 
 

Красива мимоза – предпролетна тръпка 
разпуска коси на морския бряг. 
Горещи сълзи – изплакана мъка 
сред пясък и миди на дъното спят. 
 
Нещастна любов или кораб потънал? 
Морето е храм и всевечен олтар. 
Човешката мъка изпива до дъно 
и тайните пази – то Бог е, другар! 
 
И сънища чужди морето сънува - 
те жива са болка, която кърви, 
но цветето пази и сутрин целува 
и стихове нежни за него реди. 
 
И всяка въздишка със цвете римува, 
песни вълшебни в час нощен твори, 
със песни и стихове болки лекува, 
надежда даряват сребристи вълни. 
 
Красива мимозо, случаен ли вятър 
случайно на тоя те бряг засади? 
С целувка морето превзе ти сърцето, 
ти в него се влюби и с него сгоди. 
 
Ти-„мъничко цвете”–, с твойта магия 
превърна морето в море от любов, 
а демона в рицар, любовта във стихия - 
сега то лекува със стих - благослов. 
 
 
 
 

 
 
ПОКАНИ МЕ МОРЕТО НА КОНЦЕРТ 
 

Покани ме морето на концерт, 
на гала вечер и със арт програма. 
Посрещна ме с разкошен пирует 
една вълна – изящна морска дама. 
 
Изсвири вятърът тържествен химн, 
две сребърни вълни се поклониха. 
Издигна веер изумруден, син – 
една искряща нимфа балерина. 



 
Танцуваха вълни виенски валс, 
лъчи и звуци пълнеха ефира. 
Принцеса перлена с магичен глас 
Шекспирови сонети  рецитира. 
 
Шедьоври и таланти чакат ред: 
брезички живнаха в декора, 
Есенин сам римува ги в куплет, 
развяла  шал –  прелитва Айседора. 
 
Уплашен вятърът се сви зад мен, 
но Флейтата на Моцарт го разбуди. 
И зазвуча соната от Шопен, 
разплискаха се фуги и етюди. 
  
Вълни изпяха чудния дует 
на Джилда и Херцога в „Риголето”. 
Вълни играха лебедов балет - 
прекрасна перла черна бе Одета. 
 
Изникна като демон Дон Кихот 
и в рицарски доспехи се представи.. 
Постави той рекорд по воден скок 
и тройно салто с Росинант направи... 
 
 
 
Една игрива палава вълна 
със акварели шареше небето, 
а то целуна я и засия – 
коси – къдрици разпиля кокетно. 
 
Седеф и миди на брега солен 
във пясъка редяха си мозайки, 
а пъргавият вятър шоумен 
флиртуваше със палавите чайки. 
 
Концертът свърши с музикален дъжд. 
Изпило всички звуци бе небето. 
И блус, и джаз изсипа наведнъж 
над сънния Бургас със поздрав от морето. 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
ВЕЧЕРНО МОРЕ 

 
Тишината над морето – призрачно свенлива – 
разхожда се по него и нектар отпива. 
То приказка е синя от „Хиляда и една нощ” взета, 
над него звезден кош разкошен е разтворило небето. 
И всички звездици  са впили  зеници във мене 
аз фея съм морска –  най-първа сред всички царици.  
С нишки копринени придърпвам  юздичките звездни 
и тези дори, които се гмуркат във морските бездни. 
Във мен са влюбени звездите, в тях съм влюбена и аз. 
Море, мираж, магия? Копнеж до късен час! 
  
 
……………….. 
И лек ветрец луната побутна, 
и аромат на босилек разля, 
и сонатата лунна във въздуха хукна – 
дари ми я с обич нощта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОБИЧАМ  ТЕ,  МОРЕ 

 
Изумруда кой открадна 
в тая вечер тиха и прохладна? 



И къде се щурат пак звездите 
и защо пенливи, мътни са водите? 
Като мене някой тук е плакал, 
може би и той е дълго чакал 
своя час съдбовен, своя звезден миг, 
миг сакрален и тревожен, 
с изтръгнат от сърцето вик? 
 
Искам те, море, изумрудено – зелено 
влюбено да ме прегръщаш, 
бисери край мен да пръскаш, 
винаги да се завръщаш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЖИВО МОРЕ 

 
Живо море – спомени живи;  
живо море – сенки отминали;  
лица забравени и незабравени; 
чувства изстинали и неизстинали; 
радости, болки, успехи и грешки… 
криле и надежди – пречупени смешни. 
 
Живо море, пред теб се изправям: 
светкавици бесни разсичат те с трясък, 
вълните към мене носят се бясно, 
изсипват гнева си на мокрия пясък. 
 
Със тях аз плача, но днес ти си друго. 
И вълните са други – кротки, игриви. 
Бисери пръскат, душата ми топлят 
със спомени мили, горещи, парливи. 
 
Живо море, ти не ме забравяй, 
идвай, пени се, пред мен се разливай, 
ако заплача, ако през сълзи се смея – 



скочи, прегърни ме и ме помилвай… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
МОЯТ БРЯГ 

 
Моят бряг е скалист и стръмен. 
Тук чайки не бродят, дори не прелитат. 
Само морският вятър е тука закотвен – 
само той ме очаква, посреща, 
                              разпитва. 
 
Моят бряг е висок, недостъпен. 
Не сипят край мене изумруд и перли вълните. 
Те се блъскат край него, реват и разплискват 
и назад отстъпват – без да ме помилват. 
 
Моят бряг е красив, екзотичен, 
тук райски цветя разпускат венчета 
и аромат божествен – еликсир разливат 
но не идват тук приятелите ми – 
                               шумни момичета и момчета. 
 
Моят бряг… 
Тогава защо ми е той,  
                                щом за света е затворен, 
                                щом чайки тука не бродят, 
                                вълните, щом до мене не достигат, 
                                приятелите, щом при мене не идват?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ДУШАТА МИ Е ПАДАЩА ЗВЕЗДА 

 
 



Нощта над морския простор царува, 
чертай вълни разпенени бразди. 
На златен пух от облаци пирува 
луната със искрящите звезди. 
 
Под къдрите на облаците пищни, 
от лоното на тайни висини 
долита стон и носят се въздишки 
във такт с шума на морските вълни. 
 
Една звезда под облака надзърна,  
но плъзна се и падна в пропастта. 
Една вълна звездичката прегърна – 
в пазвата и тя разнежена заспа. 
 
И аз съдбата си оглеждам в нея: 
душата ми е падаща звезда – 
да плува по водите не умее, 
все още търси своята вълна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЖИВОТЪТ МОРЕ Е  

Когато в сърцето от страсти прежуря, 
когато се къдри и въси небето,  
когато в душата завихря се буря – 
съвет и покой потърси при морето. 
 
Вълните пенливи ще те прегърнат, 
капричио вятърът ще ти посвири, 
животът море е с капризи препълнен, 
той пяната морска превръща във бисер. 
 
Със пяна и бисер измий се в морето, 
по-мъдър открий се, пречистен, пробуден, 
вихри се, танцувай, докосвай небето, 
света преоткривай пенлив, изумруден. 
 
 
    
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ЗЛАТЕН  ЗАЛЕЗ 
 

 
Златен гларус прелетя в небето, 
слънцето целува се с морето, 
златната си пелерина стели 
върху среброперлени дантели. 
Със морето днес ще се сбогува 
и го целува, и целува, и целува… 
Като влюбено момиче 
то пред него коленичи, 
по залез срамежливо розовее, 
от бряг до бряг магия лее. 
 
А морето плаче, плаче, 
сълзи лее, пелерината си влачи. 
Край брега се то надига – 
да го скрие, сили му не стигат… 
 
Грак на гарван, трън в окото – 
завъртя се колелото: 
нощ в деня се вряза 
и картинката изряза. 
Слънцето потъна – гушна го морето, 
фойерверки пръсна вятър към небето... 
	


