
 
 
 
 
 
 
 
 
АЗ И МОРЕТО 
 
Ние сме приятели, нали? 
Хайде да листим спомени стари – 
кога и къде сме със тебе били, 
кога ме съдбата при тебе стовари. 
Със теб запознах се на север във Варна – 
бях още  малка, бях твойта русалка. 
Ти беше принца от Шехерезада, 
ти там ме целуна, а после избяга. 
 
Животът е бурен, дори еуфория 
и ето, ти среща – във Крим, в Евпатория. 
Красива бе крайбрежната гледка, 
но нямаше пясък – лежах на решетка. 
Ти бурно, бурно към мен се затича  
и тук ми доказа, че ме обичаш. 
 
А после във Ялта край „Никитския сад”  
ти пръскаше бисер, изумруд и смарагд, 
брегът ти беше с гирлянди окичен 
и дивно красив, дори екзотичен. 
Ти бе вълшебство, ти беше Бог, 
аз бях пък богиня! Почти геолог! 
И във Алуща бях с тебе, бях и във Керч,  
на Ай Петре качих се, видях отдалеч 
как плискаш се, стелиш и сякаш си вечност, 
за мен ти и днес си – и Бог, и далечност. 
Близо до Керч край изоставена мина 
случайно видях във черупка на мида 
минерал вивианит-красив, скъпоцен! 
Брегът бе спокоен, но вятър студен 
не ми разреши дори да поплувам! 
От него и чайките все още ревнувам. 
Година по-късно видях те в Одеса – 
аз стълбата помня – не беше ми лесно 
до тебе да сляза. Бе стръмна, висока, 
но аз те обичах – да не сляза – не мога. 
Магийно красив бе високият бряг, 
ти беше мой идол – кармичен мой знак! 
Седяхме ний двама до брега ти спокойно, 
ти пак ме целуна горещо и знойно, 
ти пръскаше бисер и оникс – мъниста, 
да помня туй място ти ми поиска. 
 
Отново се срещнахме, но вече в Констанца 
със „нущи руманещи” и „буна диминяца”. 



И сълзи и смях ний смесвахме докрай 
и двамата тъгувахме по българския рай. 
 
И ето съдбата в Бургас ме доведе, 
с града запознах се и срещнах се с тебе. 
И любовта си голяма аз тука открих 
и тук се закотвих, и гнездото си свих. 
На брега ти красив – огърлица зелена – 
с диамант скъпоценен е тя украсена, 
белее се той, но сякаш е птица – 
Казиното морско във твойта огърлица. 
И феи, и музи еликсир там  разливат,  
поети, артисти край теб се събират. 
Ти с тях се надпяваш, дори рецитираш, 
ти мъдрост раздаваш, защото обичаш. 
Обичам	те,	море	ти	с	полъх	ме	разбираш	
аз скитница бях - със мен ти вървеше, 
аз в твоя ден бях – ти в моя ден беше., 

…………. 
Ай  Петре –най високият връх 
                     на планината Чатырдаг в Крим 
Никидский сад – ботаническа градина  в гр. Ялта 
Вивианит – рядък ванадиев минерал 
 

 
 
 
ИЗПОВЕД 

 
И времето уви, се измори 
да крачи с мен нагоре, и напред. 
За зрелост атестат ми подари 
и apriori – пожела късмет. 
 
Животът мой – победи, смях, сълзи – 
прегази после то със вихрен бяг. 
Душевните ми трепети срази, 
изпепели житейския ми бряг. 
 
Но аз трептя, аз имам своя рай, 
живеца свой откривам в любовта. 
Тя единствена ще бъде с мен до край: 
пришила е в душата ми крила... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
АЗ БЯХ ЩАСТЛИВА, ТИ БЕШЕ ЩАСТЛИВ... 

 
Към мен ти летеше, 
към теб аз летях... 
 
Като морския вятър, вечерния бриз 
към мен ти летеше задъхан и див. 
Аз чайката бях, бях твоя каприз, 
към теб аз летях, ти беше щастлив. 
 
Ти беше лавина и летен порой, 
аз търсех закрила, аз търсех покой. 
Ти беше небето, ти бе властелин, 
аз бях пък лазура, бях въздуха син. 
 
Към мен ти летеше, летеше, 
към теб аз летях и летях. 
В минута вълшебна и кратка, и дълга 
със теб и с морето със обич се слях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ЛЮБОВ 
 
Бяла брезичка 
със къса поличка, 
звънко се смее, 
за обич копнее. 
Борче съглежда 



трепва с надежда, 
знак му подава  
вейки развява. 
 
Борче напето 
с перчемче кокетно 
по мъжки красиво 
по детски игриво. 
Брезичката зърна  
с очи я прегърна, 
вятър го люшна 
и то си я гушна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОТ УСТНИТЕ ТИ ПИХ 
 

Постой. От устните ти пих… 
                Х а й н е 

 
От устните ти жадно пих 
еликсир на любовта. 
За теб откраднах този стих 
и дарих ти го с уста. 
 
Споменът е още жив – 
той в сърцето ми гори. 
Миг коварен, но красив 
гордостта ми покори. 
 
Със твоя огън, с моя стих 
денят ми грейна озарен. 
Аз огъня в сърцето скрих,  
ти – стиха от мене подарен. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕ СЪМ АЗ КРОТКА… 
 
Не съм аз кротка, не съм и послушна… 
Кръвта ми е лава – тя ври, и кипи. 
Сърцето ми дар е от дядо, хайдушко, 
със песенни струни, кълбо от стрели. 
 
Аз верую имам: „АЗ искам, АЗ мога!” 
И всичко постигам! Дори с  лекота! 
Аз птицата – жар съм, сърна бързонога, 
и песенно жива е мойта съдба. 
 
Сама я извайвам, с мечтите я сливам, 
прегради събарям с хайдушки стрели, 
вулкан съм, изригвам и в ада прониквам, 
със пепел заливам лъжи и злини... 
 
Не съм аз кротка, не съм и послушна, 
животът море е, а аз съм река. 
Във него се вливам. Не съм равнодушна: 
с любов се предавам и буйна струя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
КОЙ С КОГО… 

 
Кой с кого, 
а аз със века: 
дружба крепка бях завързала. 
Пях със него 



песен за човека, 
С ескадрон летях 
забързано. 
С вяра къпех се от малка, 
влюбвах се съвсем невинно. 
На мен, 
малката русалка, 
обещаваше море със вино. 
 
Къс небе, 
зелена карта, 
в пролет бяла той дари ми. 
В планината  
от деди му бе вградено мойто име. 
Полетях към върховете 
името си да открия. 
Пих нектар със вековете, 
тайните архиви дирех. 
Сухи бяха древните морета – 
вечността ги би изпила. 
Даде ми подкрепа векът, 
воля, вяра, дух и сила. 
 
Пях отново. 
Но не със него: 
/Нямаше море със вино!/ 
„Бог високо, цар далеко”– 
мъдрост в чашата наливах! 
 
 
 
И сякаш векът ме забрави – 
атома издигна във прослава, 
в космоса летя с Гагарин, 
чудо с алгоритмите направи! 
 
Кой с кого? Аз бях със века! 
Себе си и него преоткривах.. 
Жива бях – вода, пътека – 
вливах се във него и разливах!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 СЪТВОРЕНИЕ 

Създал бе Бог материята мокра, 
безформена и пуста 
във тъмнина бездънна и без покрив. 
От божествени обладан бе чувства 
и в своя трети ден отсече  
„да бъде светлина !” – и светлина протече. 
И слънце появи се, засия,  
и хилна се дискретно жълтата луна. 
И в този ден съдбовен – трети –  
водите той от сушата отцепи. 
И сушата нарече Бог „ земя”, 
събраните води нарече пък „морета”, 
земята в миг един позеленя,  
моретата пък взеха синьо от небето. 
Моретата напълни Бог с животни: 
със миди и корали – палави – страхотни! 
Седящи, пърхащи и магистрални –  
красавици кокетни със одежди бални. 
Земята пък превърна във градини, 
засади ги с ябълки, смокини. 
И с животни ги насели най–различни: 
със зверове, със птички, с палави сърнички. 
 
От скука после, може би,  
човека Господ сътвори. 
Направи го от проста мокра кал! 
Но горд бе той, че го е създал 
по образ свой и подобие свое,  
но  млад икрасив! И вече доволен 
от ребро адамово създал жената Ева, 
да помни и да знай на мъжа е задължена! 
 
„До тука всичко е добро” – тананикал  Бог, 
но имало и дявол – не знаел Саваот. 
Рогатият не спал, той чешел си рогата. 
От тогава и до днес, уви човекът, 
между рогатия и Бог дели съдбата… 

 
 

 
 
НЕПТУН И ГЕЯ 

 
Морета Господ сътвори 



на Нептун ги повери: 
да управлява, да живей във младост, 
да дарява обич, да дарява радост. 
 
Земята с нейните градини, 
с планините и реките в нея, 
със небе от злато и коприна 
повери на хубавата Гея. 
 
„До тук добре!” – си рече Бог 
„Аз свърших работа добра 
За моя млад човешкият род!” 
И в своя рай – доволен се прибра. 
 
Нептун от радост се развихри, 
водите тихи той разплиска –  
съвсем неволно – без да иска. 
Градините на Гея той заля  
и съсипа цветните поля. 
Разгневи се Гея и разписка 
в ярост гърчи се тресе: 
тази болка, този грях не можа да понесе. 
 
И Нептун се разядоса, 
вихри се, анатемосва. 
И двамата от ярост обладани 
недрата си обръщат – ревнаха вулкани. 
 
На помощ Господ се притече 
със кротост рече от далече: 
„ Живейте в мир, живейте в радост –  
залог са те за вечна младост” 
 
 
 
Загледа се Нептун във Гея: 
жената той откри във нея,  
жена с най-земна, но 
 неземна красота! 
Без нея  пуст би бил света! 
В очите й безумно се изгуби 
и по момчешки лудо в Гея той се влюби. 
От тогава и до днес с десницата си всемогъща 
Земята той целува, гали  и прегръща. 
 
Читателю мой, 
иди при морето, 
погледай и чуй как лудо му бие сърцето, 
когато Земята докосва 
и когато я целува, 
то стихове шепне – 
стих след стих реди,  
          с любов римува.  
 
 



 
* * * 
 
Как тъжно е, че изначално Бог 
не бе си сътворил и ГЕОЛОГ. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ПОХИЩЕНИЕ НА ПРОЗЕРПИНА ОТ ПЛУТОН 

 
 
 
Дълбоко в древността  
богиня мъдра и красива 
в апогей на младостта 
владеела земята дива. 
Плодовете земни охранявала, 
любов, богатство обещавала. 
 
Красив, всесилен, горд 
бил цар на царството подземно. 
Със поглед мрачен, но с любов 
следил красавицата земна. 
Нейната съдба била обречена - богинята била отвлечена. 
 
Похитил бил Плутон  
тъй златокоса Прозерпина. 
Метнал я на своя кон 
и в тъмното си царство минал. 
Познания по древна геология 
той имал – разказва  

мъдрата история. 
            
 

Похищение на Прозерпина от Плутон 
Скулптура от В. И. Демут Малиновский 



и С.С. Пименов 
      Санкг Петербург 

                                        
 
 
СЪТВОРЕНИЕ И АПОКАЛИПСИС 

 
 
Небе и Време, 
Дух, Земя… 
Времето с Земята се залюби – 
и със Живот я надари. 
Духът човека сътвори. 
Времето Живота контролира 
и материята моделира. 
 
Небе и Време, 
Дух, Земя, Живот – 
един вселенски  ехолот, 
един всевечен екипаж! 
Летим и ние с него в своя сватбен воаяж. 
Той имаше начало, ще има ли и край, 
ще бъде ли всевечен земният ни рай? 
 
Небето безпристрастно се оглежда, 
Земята майка гледа го с надежда, 
Времето безжалостно кормилото върти, 
Животът във несигурност към своя край върви. 
Той чака знак, звънец, сигнал съдбовен, 
и днес, и утре е на Времето покорен, 
и само миг един – ще бъде заличен! 
Ще хукне Времето към новия си ден. 
Детето свое Кронос сам ще изяде, 
Земята ни във друга вечност той ще изведе. 
Освободен Духът ще литне към безкрая,  
в галактика ли друга? Никой днес не знае.  
 
 

АПОКАЛИПСИС 
 
Бог със звездите играе на шах: 
разгръща войни между звездни величия. 
Гадател по звездния свят алманах 
разчита съдби и земни събития. 
 
Препускат в небето конете-звезди, 
воюват царе, офицери и пешки. 
Изгасват човешки и звездни съдби 
по божи закони и с божии грешки. 



 
Но идва часът за последния ход: 
всемирът за миг се във пепел превръща, 
и Господ се скрива зад звездния свод 
с царица една всемогъща. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ВЕКОВЕТЕ  
 

Зове ме планината със беззвучен глас, 
под стъпките ми сякаш шушнат вековете - 
дочувам шепот аз: Турон, Сенон, Триас 
и още –он и –ас предъвкват върховете. 
 
Те запознават се със мен като деца, 
показват вехтите  си разноцветни дрешки,  
гримираните си, обветрени лица, 
разказват вицове и старовремски смешки. 
 
„Аз ваш родител съм, приятел и другар, 
дойдох от древността и сам превзех земята, 
на гръб ви нося днес и в Странджа и в Сакар 
летя във вечността със вас към небесата.” 
 
ПАЛЕОЗОЙ шепти, а уж е мълчалив,  
в паспорта си той цвете пази. И корали!  
Бил някога красив, сега е парцалив, 
но с миналите си геройства все се хвали. 
 
Букет във кошница са мезозойските деца, 
дошли един след друг са Триас, Юра, Креда. 
сърцата си оставили във древността, 
днес шушнат си и с гордост се поглеждат. 
 
„Морета - изумруд, красив магиен свят, 
небе, ефир – син сапфир и старо злато. 



плезиозаври плуват, лилии берат, 
звезди вулканите им свалят от небето.” 
 
 
 
 
 
 
И ледове, и зной си спомня още МЕЗОЗОЙ: 
живот – трагикомична оперета! 
Морета, планини изчезват в пряк двубой 
и пак се раждат нови планини, морета. 
 
Над тях каймак разбит със шоколадов слой 
постилал НЕОЗОЙ. Подложка мека! 
Черешката на тортата е сложил той, 
НАЧАЛОТО поставил и сътворил ЧОВЕКА. 
 
………… 
Записах аз, безценен апокриф, 
щастлива съм, познавам ги по гласовете. 
най-мълчаливият е също приказлив, 
но тайните заключили са вековете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В  МАРШРУТ 
 

И днес зове ме планината, 
и днес поемам във маршрут. 
Аз пленница съм на съдбата 
и на божествения труд. 
 
Все по-нагоре и нагоре 
пътеката върви пред мен. 
Шептят зелените декори, 



злослови вятърът студен. 
 
Изневиделица се спусна 
зловеща хищница ламя 
И планината в нея рухна, 
гората хлъцна, онемя. 
 
Пътеката ми тя погълна, 
небето в пазвата си скри, 
посоките пред мен разбърка – 
така и мене покори. 
 
В мъгла, по-гъста и от мляко, 
стоя безпомощна, сама. 
Чудовище е сякаш всяко 
движение на мисълта. 
 
И тъй безжична, безтегловна . 
в ръка със верния компас,  
към своя връх пълзя отново – 
маршрутът ми е дълг и страст. 
 
За миг просветна. И икона 
в небето сякаш заблестя. 
И планината със корона 
минути – две и засия.  
 
 
 
Мъглата гузно се изниза, 
подви опашка и се скри. 
Гората влезе в свойта риза,  
сълзите вятърът изтри. 
 
Към върха вървя нагоре – 
маршрутът ми е осветен! 
Аз вече знам с успехи нови 
денят ще бъде награден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО 
 
Векове и епохи се нижат край мене, 
а аз се опитвам да вляза във тях: 
вчера бях в палеозойското време, 
а днес в мезозоя без време се спрях. 
Бе интересно, но страшно и диво: 
динозавър се влачи, археоптерикс лети, 
морето боботи, над мене красиво 
изригващ вулкан е изпъчил гърди. 
Едно мъничко цвете с венче тъмносиньо 
цвете без име духа ми смути 
с око закачливо и мирис на вино – 
като слънчево зайче светлина ми дари. 
Съзряла живота в таз мъртва епоха,  
пренесла се в нея с дух и сърце 
смутено прошепнах аз думичка нова, 
целувах го, шепнех и галех с ръце: 
„За тебе ще дойда след двеста милиона,  
ти чакай ме тука – векове ни делят! 
Със теб ще накича аз мойта икона, 
а твоето име ще узнае светът.” 
………………………….          
Прескочих във времето в епоха по-късна, 
потърсих веднага вулкана познат: 
той беше изгаснал, бе жалък и мръсен, 
димеше край него вулкан непознат 
 
Понтийско море бе отнесло и скрило 
пълзящо-летящите две същества, 
но цветето мило се бе съхранило – 
във мрамор обвито – познах го едва. 
 
Отдолу до горе препусках във времето, 
о, колко красив бе, променлив светът! 
На всяко стъпало аз търсех си цветето – 
чрез него открила бях любовта!. 

СТРАНДЖА 
 
Звездите на Странджа са спрели 
песни магични да чуят, 
хоро нестинарско да видят, 
със зеленика да се накичат,  
във Велека да се окъпят, 
на хубави моми да се нагледат… 
 



Със Странджа се днеска гордея – 
тя  храм е за мен и светиня. 
Във моята пролет при нея  
съдбата ме сляпо доведе; 
Не знаех коя е, каква е – 
и даже джендем я нарекох 
но после във нея се влюбих -  
във вечна вярност се врекох. 
 
Когато съм днес изморена, 
когато сърцето боли ме, 
за Странджа съм сякаш сгодена, 
тя тегли ме като с магия. 
 
Аз собствен свят в нея откривам 
и мигове светли, красиви, 
вода животворна отпивам 
в минутите тъжни, горчиви. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     БАЛКАНЪТ 

 
Преплувал славно вековете, 
пред нас стои изправен днес 
и чудно палеозойско  цвете 
дари ми с благороден жест. 
 
 
         МОРЕ В ПЛАНИНАТА 
                     На Аслани –геолог и моряк 

 
С любов към морето превзе планината  
и там ти откри го в епоха непозната. 
Със поглед изпи го и вещо погледна – 
ти Робинзон беше на остров отседнал. 
И разпозна Титона, и с ум го разнищи – 
за истини жаден, за знания хищен. 

 
 

*** 
Със вечността ний мерихме си ръста, 
като хъшове летяхме винаги без път. 
С пазарлък животът ни разпръсна, 
а после ни забрави и удари гръб. 
 
 

** * 



Възседнала скромната своя минута 
аз сили премервах със вечността. 
По стръмни пътеки до тъмно се лутах 
и мъдрост откъртвах от древността. 
 
 
 
 

 
 
КОМПАС  

 
Ти винаги си бил приятел на човека: 
и днес и вчера и от памтивека 
измислили те някога в древен Китай, 
но кой, кога, защо – никой днес не знай. 
Пренесли те моряците в Европа 
да им показваш точната, най-вярната посока. 
През океана ти ги поведе  
 те земи нови откриха – 
целунаха Америка – земята преоткриха. 
На полюсите стъпиха дори 
 и знамена забиха. 
 
И геолозите днес без теб не тръгват във маршрут. 
Ти пръв помощник си в благородния им труд. 
Планините те обхождат, с ум ги преобръщат, 
в епохите далечни назад във времето се връщат. 
В най-древните книги - от вечността завещани – 
четат и сричат. Претърсват древните вулкани. 
В недрата земни богатства скрити откриват – 
с вечността и древността за минути се сливат. 
 
В планината със тебе скитах и аз, 
оставила морето, оставила Бургас, 
но вечер след маршрутите и ти, и небето 
ми сочехте пътя към Бургас и морето. 
 
 

* * * 
Цял живот към теб по азимут вървях, 
така и до средата да стигна не успях! 
 
 
 
 

 
* * * 

Бях на самия връх на планината 
и тогава те измислих. 
И морето измислих. 
И кораба измислих 
за да стигнеш по- бързо до мен... 
И ти дойде. 
Беше измислица! 



         
          

* * * 
Недей да ровиш в душата ми – 
тя е празен, изгребан кашон. 
Светкавици мисли: черни, неканени 
във нея се вихрят, намират подслон. 
 
Те въглени бяха, но днес са изстинали, 
само сажди и пепел, под тях - пустота, 
а имаше страсти във дните отминали, 
бушуваше огън-пожар в любовта. 
 
 

* * * 
Душата ми към залез устремена, 
препъна се във багрите на есента, 
пияна от нектар, от слънце заслепена 
с  едно листо във танц се завъртя. 
 
 

* * * 
Мечтите ми – цветни панделки - 
се реят край екзотични острови. 
Мислите ми - непокорни вълни - 
се блъскат в подводни рифове. 

 
 
 
* * * 

Вятърът, приятел мой, 
край мен, след мене вечно тича. 
Той ту е рицар, ту каубой, 
в душата ми приятелски наднича. 
 
          

      
     *  * * 

Гледа ме небето умно, 
поощрително ми смигва. 
Вятър шушне сладкодумно, 
но крилете ми подстригва. 
 
Слънцето лъчи ми праща, 
гали, щипе и се смее. 
Аз обратно ги препращам – 
да жонглирам не умея. 
 
Като жалка пеперуда 
в светлината се заплитам. 
Не съм луда, по принуда 
във живота все залитам. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ЖЕНА 

 
Жена… 
         Усмивка и сълза. 
Венец от вечна красота. 
Букет от слънчеви лъчи 
в сърцето на поета. 
Слънце в детските очи. 
Една пиета 
родена в суета, 
реалност и мечта 
за вечни времена. 
 
Жена… 
        Усмивка и сълза. 
Живот усмивката й ражда 
и бъднини кове. 
Сълзата в стихове се вгражда 
през всички векове. 
Най – вечна тя е на света – 
дарителка на мъдростта. 
Една сълза и цвят 
от слънце и лъчи излят. 
 
Жена… 
         Усмивка и сълза. 
Сълзите със усмивка 
от детските очи изтри 
И всяка мъка близка 
сълза е в нейните очи. 
И всяка капка кръв  
измита със сълза! 
Сълзите раждат макове, 
мир и красота! 
 

 
 
СКИТНИЦА 

 
Потомка на древна ли, мъдра езичница, 
или на странствуващ и весел моряк, 
ти носиш злощастната орис на скитница 
и светлия порив на вятър южняк. 
 



Земята за нейната мъдрост залюбила, 
в планински усои поръсена с цвят, 
уюта домашен навеки изгубила, 
и с болка отрекла големия свят. 
 
Ти свят си открила с интриги заплетени, 
свят истински мъдър, красив, непознат, 
свят, в който скалите са книги нечетени, 
горите, във който легенди шептят. 
 
Ти с гордост разчиташ вековните ребуси 
в най-вечния живототрептящ алманах. 
Земята разказва за теб и за себе си, 
за звездната същност на земния прах. 
 
Ти птица си волна, сестра си на вятъра, 
със полет превземаш поредния връх, 
но кръст си понесла за тежко разпятие 
и с него присядаш на хладния мъх. 
 
Над тебе високо си шушнат дърветата 
и в арки се сплитат, във стил рококо. 
Там вятърът горе си пише либретата, 
небето ти смига с присвито око. 
 
И празнично с перли от слънце накичена 
ти чуваш как вятърът свири за теб 
любимото твое мажорно капричио 
и шепне шекспиров забавен сонет. 
 
Забравена тръпка, тъга, меланхолия... 
Край тебе притичва самотен елен. 
Потъваш във унес – позната мелодия, 
от детството още. Етюд от Шопен. 
 
Във миг те обземат престранни желания 
да стигнеш оная далечна звезда, 
която ти дава и сила, и знания, 
кодирала тебе и твойта съдба. 
 
И с волния вятър през пролети песенни 
към нея политаш без път и компас. 
Преминала жеги във късните есени 
усещаш, че с тебе е бродил Парнас. 
 
И толкова малко ти в същност изчела си, 
в дълбоката памет на тез канари, 
и толкова често политаш, препъваш се,  
макар че земята те с обич дари. 
 
И тя като теб е страдалница, скитница, 
надежди си има и свои мечти, 
но тъй отредила е висша орисница: 
във кръг омагьосан се вечно върти. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
САМА С ТИШИНАТА 

 
Колко е хубаво! 
Тихо, тихо... Потъвам в нея. 
като в пухено легло. 
Тя ме гали и ми пее, 
и ми свири на цигулка. 
Тези звуци, тези звуци 
така разнежват душата ми. 
Аз ставам пленница на чувствата. 
Тишината ми се усмихва. 
 
С твоя глас ми шепне тишината. 
За тебе мисля, но вик разчупи ми покоя. 
Стоп! Кой крещи така в зноя на нощта?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ИНТЕГРАЛ  И МУЗА 

 
Смях до сълзи, до премала: 
Музата ухажва Интеграла – 
знак за обич тя му дала. 
 



Тя е прелестна  богиня, 
знойно-лято и магия, 
злато-есенна стихия. 
 
Той е горд и недостъпен. 
В този свят и свят отвъден 
той е цар и Бог безсмъртен. 
 
Тя е влюбено момиче, 
кланя му се, коленичи, 
в рими срича, че обича. 
 
Той със цифрите жонглира, 
мята функции във ефира, 
но от рими не разбира. 
 
Тя се кипри и се хили, 
чувства пърхащи и мили 
лее в ямби и дактили. 
 
„Със звезди ще те покрия, 
със сълзи ще те измия, 
чай горещ ще те изпия”. 
 
С гръм  разцепи се небето, 
лъч уцели го в сърцето 
Сви се Интегралът... Ето 
 
 
 
 
той на Музата отвръща:  
със целувки я прегръща, 
и дискретно в Хикс превръща. 
С нея той се интегрира. 
Вест политна към ефира – 
„любовта се консумира!” 
 
 
 

* * * 
И защо ли музата се пъчи – 
като мен и тя се мъчи. 
Цяла вечер слушам хълца –  
от дактила ямби кълца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     СОНАТА 
 
В концертната зала като слънчево зайче 
заприпка игриво цигулков сопран. 
След него капризно  разпръсна маниста, 
заплиска,  разля се море – океан. 
Забързани звуци се гонят и сливат, 
изгарят във огън, димят в пепелта, 
роял и цигулка в душите изливат 
живителна сила, прелюд в мисълта 
   Анданте. 
        Спокойна се ширна земята 
с цвета на бадеми и ябълков цвят. 
Изпъстриха бели забрадки полята 
и пръснаха обич по целия свят. 
Но, ето заскача забързано скерцо  
и огнено лято с акорд възвести. 
Мажорна закана увисна в небето  
и хукна в уплаха хор – ято щурци. 
   
Светкавици бесни нощ черна разсичат, 
умира във болка големият ден. 
Звездите на адски машини приличат, 
дулата им светят и стрелят по мен. 
Възкръсват блокади, войни пепелища, 
светът апокалипсис вещае си сам! 
Враг хищен с ракети небето разнищва,  
жигосва земята пиян от напалм… 
    Анданте.  След огнено лято. 

Щурци и стакато.                              
а то в тишината щурците брои. 
И алено злато с цвета на мушкато 
зад бяла завеска при залез гори. 
Бълбука земята напред устремена, 
в полята синчец и иглика цъфтят. 
Мадона във синьо със очи насълзени 
притиска младенец до майчина гръд. 

РАЗУМЪТ  Е  СПОНСОР ЗА ЖИВОТ 
Взривява се все още 
незавербуваното от земята време, 
което все едно на земята скоро ще свърши. 

                                                 Михаил Бузнек 



 
 
Животът ми е мрак и светлина, 
животът ми бе разум, но разумът къде е 
щом в мрака търся сламка да се заловя,  
а от светлината се страхувам да не ослепея. 
 
Огромен мрак пълзи като ръжда, 
разяжда истини и в ада ме отвежда, 
към слънцето в несигурност летя – 
заплитам се в златистата му прежда. 
 
Виси под него хищен октопод, 
той с мислите и чувствата жонглира, 
а аз и в светлината търся брод – 
между лъчите й със мъка се провирам.                              
   
На разум висш животът ми е плод – 
веднъж го само вечността дарява, 
и спонсор той е за живот, 
а времето без разум се взривява.   
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
В И К 

 
Вик…Вик преряза гърлото  
на тишината 
и плисна кръв. 
И обагри тя тишината в червено 
Морето се изплаши и се отдръпна. 
Останаха само локви и кал… 
Много, много локви и кал –  
сива, черна, червена… 
Мунк. 
Хиляда деветстотин и трета...  
Норвегия. 
 
Вик!... Днес! 
Две хиляди и тринадесета! 
България! 
Орлов мост! 
Небето се разцепи, 
земята се пропука, 
въздухът се самозапали… 
И потече кал от пукнатините на земята. 
Много, много кал – 



      Сива, черна, гъста… 
Локви пълни със сълзи… 
Няма земя, няма небе… 
ВИК! 
Искаме си земята!  
Искаме си небето! 
                           03. 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕТЕТЕ ХИЛЯДИ МЛАДЕЖИ 
Я кажи ми облаче ли бяло 

Ран Босилек 
 
Летете хиляди младежи – 
криле са вашите надежди. 
Сезонът днес е ветровит, 
зовът ви Рим, Берлин, Мадрид. 
 
България е място глухо, 
тук всеки порив бързо рухва, 
стотинки цепим и делим 
за ток, за хляб, за път към Рим. 
 
Европа днес се пренарежда,  
тя внуци ЕВРО ни отглежда. 
Те нямат родина и дом, 
а ний ги губим - милион. 
 
Летете хиляди младежи, 
тук майките ви с плач нареждат: 
„За теб се молих аз нощес, 
живей достойно и със чест“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
КОДИРА НЕБЕТО 

 
Кодира небето човешки съдби, 
събрало в кръга си безброй светила, 



а времето хитро звездите реди 
по свои закони и правила. 
 
Небесна програма с безспорен ефект 
за радости, скърби и теглила, 
създала човека, но с малък дефект – 
слепец за голямата хитра игра. 
 
А той се опитва, наивника, с пот 
във своя живот радостта да вгради, 
но времето пуска програмата в ход: 
бедите били му завет от деди. 
 
А земните радости с много „ако” 
чрез призми различни по цвят и обем 
отпуска голямото синьо око – 
безгрешно планирало всеки проблем. 
 
И моят живот е белязан със код: 
аз дишам, живея по нечий закон. 
По сложна програма небесният свод 
превръща душата ми в болка и стон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
НЕ ПАДНА ТОЙ ВЪВ БОЯ… 

 
Не падна той във боя 
на фронта със врага. 
Той беше на забоя,  
той къртеше руда, 
 
за държавата ни злато, 
хляб за своя дом – 
не живееше богато  
по житейския закон. 
 
Той договор бе сключил 
с живота и смъртта. 
От малък бе го учил 
тъй родният баща. 
 
Той падна на забоя 
скала го повали. 
Не спазил бил завоя – 
смъртта се извини. 
 



Животът  го прекърши и загина. 
Невинен. А виновен кой?  
Смъртта  усмихна се, замина –  
с камбанен звън за упокой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  
 
 ПОТОМЪК НА ОРФЕЙ 
 
Той пак е с гълъбите на площада 
с цигулка във ръка. Потомък на Орфей. 
Пред паметника сам направил си естрада, 
с Альоша сутрин – вечер казва си „здравей”. 
 
И днес, треперещ, бос, седи на тротоара, 
реди шансон, подир шансон. 
В краката си поставил шапка стара, 
след всеки звън той вдига се с поклон. 
 
Но времето безмилостно се мръщи, 
и вятър духа, и прокапва дъжд. 
И той желае да е в топла къща, 
но той е гладен…и е още мъж! 
 
Цигулката прибира, нажален е. 
стотинките във шапката брои. 
Една, две, три ...и пет…За съжаление 
не стигат и за хлебеца дори. 
 
До него се върти врабче игриво, 
озърта се – на едно краче стои. 
То слушаше го кротко, мълчаливо 
и търсеше си нещо: сигурно трохи. 
Дечица дрипави край него тичат, 
ръце протягат … Да те заболи сърце. 
Те спират го, във шапката надничат… 
Стотинките, изсипва той, във детските ръце. 
 
Дъждът вали. Врабченцето се скри. 
И гълъбите днес не бяха на концерта. 
Стоеше си Альоша в своя твърд гранит, 
бездомна тишината сега край него шета. 
             
 
  ВЗРИВ ВЪВ ВРЕМЕТО 
 



Редят се мислите ми чернобели, 
изциклени от слънцето и вятъра, 
препъват се във истините остарели, 
в неистините, фалша и театъра. 
 
Задавя се страната ни в раздори 
и с вик разпъва мозъците като ластик. 
По улици, площади, стаи, коридори 
боричкат се, воюват и умират страсти. 
 
Във размисъл – далеч от светлината – 
на разпилените си мисли давам гръб, 
но пак редят се те: защо и кой страната 
и как доведе до критическия ръб? 
  
Гневът народен днеска се взривява 
С изглозгана душа народът вие, 
че джобът му ежеминутно отънява. 
Къде, кажете му, душата си да скрие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ 

 
И падна небето, със трясък се срути, 
като дъжд заваляха червени звезди, 
за няколко само съдбовни минути 
луната при тях във калта се заби. 
 
А в празното горе бездънно пространство 
роди се от нищо красиво небе, 
звезди засияха във новото царство, 
родиха се сини звезди – богове. 
 
А старите някак се бързо съвзеха – 
предвидили бяха небесния крах. 
Местата си горе отново заеха, 
отново земята потръпна от страх. 
 
Войни междузвездни небето раздират, 
земята във болка и гърч се тресе. 
Звездите не чуват или не разбират, 



човешката мъка нишка безкрайна тъче... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ДОШЪЛ ОТ СОЛУН… 

                              На Янко Топарев 
                               На най-добрия човек, когото познавах  
 
Дошъл от Солун със една икона, 
оставил дом, земя и род, 
сред свои чужд – прокуден и прогонен, 
сред чужди свой – приет от цял  народ. 
 
Защо прокуден и за що прогонен 
от древна българска земя? 
Бил кротък, тих, но с дух свободен, 
радетел бил за чест и свобода. 
 
Била Европа многоцветен пъзел 
и след световната война. 
Край Солун гордиев бил възел – 
и то от древни времена. 
 
Живели българите там без радост 
и на прицел след Ньойския погром, 
в изгнание във младост и без младост 
да дирят тръгнали подслон. 
 
Към Тасос, София, Бургас и Равда 
роднинският проточил се поток 
във търсене на работа и правда, 
живота си поставяйки в залог. 
 
С иконата и и с вярата пътувал Янко, 
във Айтос спрял и свил гнездо, 
говорил френски, пишел есперанто, 
той бил на ти и с гръцкото писмо. 
 
 
 



 
 
В Бургас дошъл, но вече със семейство 
и пак война, и криза, и беди, 
да оцелее било чародейство,  
но силният му дух бедите победил. 
 
Животът му преминал в труд нелесен,  
но бил любящ, добър съпруг, баща, 
дори на внуците във свойта есен 
надежда, вяра с обич завеща. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФАМИЛЕН СЕКРЕТ 

/Заветът на цигуларя/ 
 
    Моят дядо е бил цигулар. 
През турско живял е в Балкана. 
На своята воля бил сам господар – 
не скланял глава пред султана. 
 
Той пеел и свирел от сутрин до мрак, 
а вечер момите задирял. 
Гласът му отеквал до Пирина чак – 
все пеел и свирел, и свирел. 
 
След време тиранът запрашил на юг, 
подгонен от руските братя. 
С цигулката дядо и железен юмрук 



до Босфора чак го изпратил. 
 
Потомък ли бил на български хан 
или на славянска принцеса, 
но Търнов го теглил и дядо Иван 
кът райски край него харесал. 
 
И с хубава Неда там свил си гнездо, 
но пръкнали осем дечица! 
Със песни отгледал туй птиче ято 
и с бистра балканска водица. 
 
В цигулката влюбен и моят баща 
от малък към нея посягал. 
Мелодии дивни разливал в нощта, 
с цигулката ставал и лягал. 
 
 
 
 
 
В школото отивал и свирел с уста,  
нахлузил конопена ризка, 
а вечер към старата пътна врата 
вълшебните звуци разплисквал. 
 
Войните го после, левент и юнак, 
край Одрин и Вардар отвели. 
Завърнал се жив. С цигулката пак 
нощите край него запели. 
 
За татко разказват и други неща: 
той славеят с песен надминал! 
Но мама от ревност хвърлила в пещта 
цигулката славна и дивна. 
 
Помръкнал баща ми от болка пиян  
и нейде изчезнал за дълго. 
След време се върнал сияещ, засмян  
и мама към църква помъкнал. 
 
Венчал се за нея. Във къщи довел 
красива и весела булка. 
Сред гости и шум – недостъпен орел – 
от джоба извадил … цигулка! 
 
И нежно засвирил: за скръб, за любов... 
треперела мама като струна. 
Той с песен дарил й сърдечния зов 
и страстно пред всички целунал. 
 
Цигулката татко направил бил сам 
от дънер на бяла топола. 
Тогава ли мама, аз даже не знам, 
за вярност е китка забола. 



 
 
 
Домът им се пълнил със слънце и смях, 
с гласчета на весели птички. 
и песен за мама и нейния грях 
разпявали весело всички. 
 
И с други си песни баща ми прочул, 
с песните стари, магийни, 
от дядо ги знаел, а той пък ги чул  
в самодивските тъмни кории. 
 
В час късен баща ми на мен завеща 
фамилен секрет пред олтаря: 
любов и магия е песента 
и еликсир  за цигуларя. 
 
 
 
 

* * * 
Когато се пръкнал дядо Иван, 
нямало школи, нямало БАН 
и  той по неволя бил самоук – 
направил си сам цигулка от бук. 
 
 
 
 

* * * 
По ноти ме учи Гайдаров – 
бях малка – по селски обута – 
но после с Гяуров и Емил Камиларов  
съм пяла на сцена прочута. 
 
 
 

 
 
АЗ и ТИ 

                На Гошо 
 
Те ме нарече НЕЗЕМНО МОМИЧЕ 
и сплете ръката си с мойта ръка. 
Ти цялата азбука с мене изсрича 
и пътя житейски със мен извървя. 
 
Не беше животът романтика, песен, 
но беше пулсиращ и винаги нов, 
със труд доживяхме до своята есен 
Перпетуум мобиле бе нашта любов. 
    
И днес ме наричаш НЕЗЕМНО МОМИЧЕ, 
ръката ми галиш, целуваш, държиш,  



в житейската книга спомени нижеш, 
ти чувствата пазиш и даже множиш. 
 
В дълбоките шахти на Меден рид, Росен 
денят ти нелек бе протичал, 
а аз в планините до късната есен 
в тефтери най-древни надничах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТИ БЕШЕ ЩИРЛИЦ… 

 На Гошо 
 

Ти беше Щирлиц, а аз бях Индира – 
Етикети някой бе ни залепил. 
От аурата ни казват, че извират, 
но народът бе ги одобрил. 
 
Седемнайсет пъти в една пролет 
променя пулса си градът. 
Във синия екран той впива поглед  
и трескаво следи умът 
 
една необикновеност пълна с героизъм, 
един герой – омая и кумир, 
а името на Тихонов не слиза 
от центъра на родния ефир. 
 
Аурата  – невидима реалност – 
е шепот на душата и кръвта, 
магиен тлен, приеман за виталност, 
сакрамент, ухаещ на нектар. 
 
Ти беше Щирлиц, а аз Индира, 
рапира бе ти дал кръгът познат. 
Ти стана бог и славен рицар, 
а аз на полетите давах старт. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
СТАРИТЕ ПИСМА 

 
Разгръщам старите писма 
и в приказка потъвам синя. 
След час наричам я сама: 
„Оркестър във душата ми без име.“ 
 
Вълшебница и фея е нощта – 
съкровищница на съдбата – 
на свещ със нея ме събра 
и с мен засрича във писмата. 
 
И сякаш лято шета вън,  
щурчета щури сякаш свирят, 
събудени от дълъг сън  
писмата дирят ме, задирят 
 
Гори на дните ми свещта,  
във пламъка й спускам се и връщам, 
прелитат пролети, лета, 
чета „целувам те“,“прегръщам“. 
 
„Аз чакам те“, „обичам,знай…“ 
„За мен е името ти свято…“ 
Било е пролет – цветен май, 
било горещо знойно лято. 
 
Със  щурм в душата музика нахлува, 
преливат и преплитат се Шопен и Бах, 
в мажорен лад едно лице изплува, 
в алегрото очите разпознах. 
 
Нощта задъхва се от зной, но вън 
е студ – бездомен вятърът подсмърча. 
Той чука по стъклото като луд, 
и зад перденцето немил се гърчи. 
 
 
 
Приятел мой – и дух, и талисман, 
той пази ме и все след мене тича. 
Звъни в душата ми, в писмата, знам, 
съдбата ми в съдбовен час предрича. 
 
Шуми и шушне…Едно сърце тупти, 
аз името ти шеметно изричам. 
Във стаята сме вече аз и ти, 
сега признавам ти, че те обичам… 
 
Шумят и шушнат старите писма… 
Шепти и шушне вятърът навън… 
Шуми и шушне есенната шума. 



Заспивам най-красивия си сън,  
помилвана от всяка твоя дума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ЕСЕННА ТРЪПКА 
 

Разгърна есента красив пейзаж 
и ме покани в своята прегръдка. 
Така и не разбрах, сън ли бе или мираж – 
сърцето ми полюшна непозната тръпка. 
 
И срещнахме се с теб очи в очи, 
в магията на есента се потопихме, 
узряха в нас несбъднати мечти, 
с кафе и вино дружбата скрепихме. 
 
Аз пишех стихчета, твореше ти 
икони, пластики и статуетки, 
мадони с ренесансови черти,  
танцуващи Офелии и Жулиети. 
 
Щаива бях, при тебе аз се спрях – 
творец, добър приятел и учител. 
Аз вечер свойте стихове четях, 
похвала чаках от признат ценител. 
 
„Е как е?“ – питах аз. Мълчеше ти 
зареял поглед в една Офелия. 
И тихо, но с насмешка промълви 
„Магия няма в твоята поезия!“ 
 
„Как смееш ти? Нима…“ – настръхнах аз – 
Това ли ти наричаш статуетка?“ 
Бях вече във екстаз и вън от свойто аз  
към теб запратих Жулиета. 
 



И падна тя със счупен крак, 
а ти учуден изкрещя: „ Истерия!“ 
но миг след туй, не помня как, 
уцелих те със твоята Офелия. 
 
 
Простихме си.  
Сега мълчим и пак творим 
прегърнати на есента във скута. 
Похвали, критики пестим 
ценим магийната минута. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ВЪВ ЕСЕН ЗЛАТНА… 

 
Във есен златна аз бродех самичка – 
животът се беше навъсил! 
На рамо ми кацна златна пчеличка 
и с злато ме вятър поръси. 
 
На златната есен и златния вятър 
аз стихове с радост дарих, 
а златните спомени, златното лято 
дълбоко в сърцето си скрих. 



 
 
 

 
        ВЪВ МИНАЛОТО ТЕ ОТКРИХ 
 
Във миналото те открих – 
приличаш на Тургенев. 
Към теб политна моят стих – 
задъхан, мимолетен. 
 
С криле, уви, не го дарих – 
той няма да те стигне. 
Ще те докосне полъх тих, 
светулка ще премигне. 
 
Две епохи ни делят: 
дамоклев меч ги срязал..        
Ти от друг един си свят – 
теб Бог те е белязал. 
 
 
 
ЩЕ ДОЙДА ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ 
  
Ще дойда, ще поседя, ще си отида,  
ще поговорим пак за туй  – онуй, 
за времето, с душите как жонглира, 
реалностите ни как брули и руши.  
Живота ни превръща във арена, 
душите ни – в пионки за игра, 
а мислите и чувствата в мишени, 
в балсам отровен – любовта. 
Аз чужда съм във новата реалност - 
лист обрулен пред заключени врати 
Тук  всеки танц е сън, фалшива радост, 
щом вятърът на Мелпомена го върти. 
 
Ще дойда, ще поседя, ще си отида… 
Ще бъде за последен път!. 
Душата си във мрамор ще зазидам, 
в черупки ще се скрия от света. 

 
 
ЖИВОТА СИ  РАЗНИЩИХ 

 
Живота си разнищих, 
във спомени го подредих: 
мечти, победи, нищо – 
един, единствен стих. 
  
Но в него са събрани 
като в булчински букет 
любов – цветя отбрани, 
горчив и сладък мед. 



 
Когато го прочетох, 
аз смисъла разбрах: 
по-просто казано, но честно - 
обичах, страдах и живях. 

НОСТАЛГИЯ 
 
Звездите на моето детство играят 
в листата на стария орех. 
Щурчета им свирят, светулки ги гонят,  
а мракът на рози ухае. 
Луната на моето детство 
през клоните гледа, по покрива слиза, 
но котаракът я подло с кокетство, 
по жълтата буза от завист нагриза. 
 
Небето на моята младост 
звездата във мене откриха. 
А ти ме целуна и с радост дари ми 
два лирични, огнени стиха. 
Светът се разтвори безкраен и мамещ, 
че тебе те има и всичко е пролет. 
Звездите в очите са огън изгарящ, 
а аз към звездите се готвя за полет… 
 
Звездите са днеска нелепа реалност – 
студени и чужди далечни планети, 
изгубили яркост и дръзка виталност – 
безстойностни стари ръждиви монети. 
Луната е вече безсмислена кръпка 
върху старата звездна хавлия. 
И няма я вече лудата тръпка, 
която наричах магия. 
 
И няма го вече старият орех, 
щурците не свирят – лъкове скриха. 
Остана ми светлият, парещ ме спомен 
за  огнени два недовършени стиха. 
 
                  

 
 
ПЕНСИОНЕРСКА 

 
Отдавна съм затворница 
във кухничката три на два, 
а в нея съм като подводница – 
над мен отгоре е света. 
 
Хоби ми са днес тиганите – 
палачинки в тях въртя. 
 
С басни си лекувам раните 
и само в сънища летя. 
 



Гледам денем от прозореца – 
картинката е все една: 
липите с клони борят се 
за въздух, слънце, светлина. 
 
Чинарът там покланя се 
на мъничка една елха, 
а тя се дърпа, пази се, 
с игли докосва го едва. 
 
На улицата зад прозореца 
летят коли, живот кипи, 
но аз съм вечната затворница – 
мили ми са старите липи. 
 
Живея с истините прости: 
софра, тигани, хляб, пране, 
посрещам и изпращам гости, 
плета, бродирам, чай, спане! 
 
 
 
 
             
  
 АЗ  ВСИЧКИ БОЛКИ ИЗПИХ 
 
Аз вече не пърхам, със тиха стъпка вървя, 
да гледам нагоре – не си позволявам. 
Аз всички болки изпих, все още кървя,  
сърцето пияно – не отрезнява. 
 
Животът е птица – летя, прелетя, 
животът река е, но с извор пресъхнал. 
Колелото съдбовно все още въртя, 
но прът е във него някой подпъхнал. 
 
Със басни и спомени днес се теша 
във свят арогантен от смешки и грешки. 
Във нищото ровя с душа на клошар... 
Превръщам се бавно в ненужна пешка… 
 
О, стоп! 
Нима това съм аз? ”Не съм аз кротка...” 

 
 
             * * * 
Минута, час… Сълзи и смях 
Кой ограби ме? Кой ги стъпка?  
Преди през сълзи стихове четях,  
дори в сълзите ми гореше тръпка... 
 
 



             * * * 
Сиво море, сиво небе – 
по средата аз. 
            А къде е Бог? 
 
 
 
 
 

ПРОЛЕТ 
 
Пролетта е тръпка, сълзи, премаляване, 
шушукане, облаци, несръчен урок, 
тела преплетени, насищане, разминаване, 
горчиви истини, страдание, амок. 
 
 
 
             ЕСЕН  
 
Окъпано, ведро, пъстрее полето 
и диша щастливо след есенен дъжд. 
До сиви върхари достига небето 
и слънчеви багри разпраща надлъж. 
 
Край жълта пътека се трупат дървета 
последните клюки разнищват шептят 
и златни монети разпръскват полека – 
с копнеж и тревога очакват нощта. 
 
Танцуват брезите във ярки премени 
тържествен, прощален есенен валс,  
а стройни зелени ели подредени, 
брезите разкошни прегръщат в захлас. 
 
Отсреща тополи, златоруни къдели, 
допридат чевръсто и в завист горят, 
те танца любовен са късно видели 
и голите клони от мъка ломят. 
 
 
 
 
 
  
 НОВАТА НОВА ГОДИНА 
 
Пристига Новата година. 
дискретен лъч от вечността, 
а Старата – недрага си отива – 
забива нос във древността. 
 
Те сменят се, не се поглеждат – 



едната грее в светлини,  
усмихва се премъдро и с надежда 
за прещастливи бъднини. 
 
А Старата, безмълвна е и няма,  
изнизва се като крадец. 
За нея вече място няма, 
дори и тръни няма за венец. 
 
Тя  дните си е пропиляла, 
сега роптае и тъжи,  
че във безумство не успяла 
едничък ден да задържи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
     

БАЩИН ДОМ 

Няма го, няма го, няма го вече 
и никога няма как да го има! 
Остана във моето детство далечно, 
ще остане във мен и през дългата зима.. 
 
първо загина старият орех… 
И трите черници умряха… 
И къщата падна. ..Красивият покрив… 
И плевника, и красивата стряха…  
 
Прелитаха нощем там феи и музи, 
над мен, над съня ми те винаги бдяха.  
На музика нощна вълшебните звуци 
в душата ми детска те щастие вляха. 
 
Няма го, няма го, няма го вече 
и никога няма как да го има… 
 
 
 
 

* * * 
И тъжно и тихо е вече във къщи. 
И телефонът даже мълчи и мълчи… 



И дните ми нижат се и все едни и същи. 
И прозорците гледат с тъжни очи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗПОВЕД 
     Триптих за моето родно село Стрелец 

 
Х 
Живели в Балкана, дълбоко в гората 
потомци на древния Търнов. 
Часовник  била им сутрин зората,  
а вечер пък месеца кървав. 
 
Годините даже така си брояли,  
но чакали звън на камбана, 
жените предяли, мъжете чертали 
как пътя към Търнов да хванат. 
 
Във пролетно утро Бог знак им изпратил – 
опашка комета извила. 
Те тръгнали вкупом – и стари, и млади – 
пастири, боляри – закрила да дирят. 
 
Пчели се рояли, липите цъфтели, 
блестяло небе златокъдро. 
В омая и унес, с възхита се спрели: 
 „Ей тук ще живеем”- отсекли те мъдро. 
 
Кории – дъбрави – красиви, вековни, 
поляните – цветни градини! 
Концерти изнасяли птичките пойни – 
божествени песни, магични! 
 
 
ХХ 
Пет века изгнаници – скитници същи – 
сега се завръщат със Щирков начело. 
Имоти купуват, строят си и къщи, 
Окчилари наричат те новото село. 
 
 
 
 
Бандити, хайдути край него сновяли,  
те стреляли денем и нощем, 
че турски семейства са тука живели – 
размирно е време, и все още. 
 
Години се нижат, духът им укрепва, 
селото се бързо развива. 



Те сеят и жънат –  животът не лек е,  
животът тече си, не спира. 
 
Във всяко начало те влагат и мъдрост: 
децата си пращат при даскал Гайдаров, 
шосета прокарват, строят си и църква, 
за училище ново, дори замечтават. 
 
Селото обикват – Обчелари наричат, 
със обич за него се грижат. 
Със здравец, божури го пролет обкичват, 
а есен – със астри и ружи. 
 
Чеда на родината, със чест, всеотдайност 
за своите братя във робство радели: 
Петдесет и девет жертви във войните те дали, 
петдесет и девет жени овдовели. 
 
Във всяка къща настанила се мъка, 
във всяка къща надзърнал палачът. 
Жената вдовица е жена многоръка, 
тя шие, оре, и тъче, и плаче. 
 
Животът скрибуцал, но хукнал отново, 
че нямало време – веднъж  се живее. 
Обелиск построили и училище ново,  
със него стрелчани се дълго гордели. 
 
 
 
ХХХ 
Отново години размирни и тежки, 
отново война – три жертви отново! 
„О, Боже, нима все още сме грешни, 
как нужно ни е твоето, Божие слово!” 
 
За кой ли път те пак се съвземат, 
в науката шанс и живеца откриват. 
Възрожденските песни те дружно запяват, 
годините робски навеки отпращат. 
 
И днес дори – си пеят стрелчани, 
те учат и пишат и стават артисти, 
поети, професори, летци, адвокати, 
агрономи, посланици, даже министри. 
 
Стрелец се годрее, но вече пустее, 
животът е дълг и те отлетяха 
във други простори науката сеят, 
тук улици, къщи съвсем опустяха. 
 
Селото се гърчи, то вече загива 
и мойто училище – червената сграда –  
тя пърхаща беше, дишаща, жива, 
днес е ненужна и сляпа, и няма. 



 
Моето село – то вече е мъка,  
то жива е болка – кърви и не стихва. 
Днес слънцето само по божа заръка 
все още го грее и топли с усмивка. 
	


