
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. 
	

	


