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Суета 
 
Какъв е смисъла 
на ежедневната ни суета, 
щом всичко от рождение 
е ясно и предречено? 
Вървим по пътя 
бавно към смъртта 
с душа зад маски 
скрита и облечена. 
В лъжи и тайни 
се оплитаме и губим 
от себе си по малко 
ден след ден, 
а после сме объркани 
и винаги се чудим 
защо ли често 
случва се така, 
че толкова изгубени, 
почти до края, 
не знаем даже 
накъде вървим 
и няма светлина 
там някъде, в безкрая, 
защото сме забравили 
за своите мечти. 
А те са вътре в нас 
и карат ни да бъдем живи, 
да чувстваме и радост, 
но също болка и тъга ... 
И ако вслушаме се 
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във гласа им ще забравим 
за тази наша страшна 
ежедневна суета. 
 
20.11.2014 г., София – в метрото 
 

Той е 

Понякога лош, 
понякога смешен, 
понякога глупав, 
понякога грешен, 
понякога нежен, 
но често първичен. 
Той е всичко това, 
но е винаги различен! 
 
26.11.2014 г.  
В самолета София-Барселона 
 

Отворена врата към рая 

 
Не знаеш ли? 
Отворена си ти 
врата към рая, 
където, ако искаш, 
можеш да ме заведеш, 
ако ръцете си–крила 
сега разтвориш 
и във прегръдките ми 
ти без страх се озовеш. 
И пак без страх, 
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ако проникнеш в мене 
и чрез любов неземна 
слеем се в едно — 
душа с душа, 
без мисли всякакви 
за бъдещото време, 
а само с настоящето ни: 
чисто, светло и добро. 
Тогава, без да знаеш как 
вратата ще отвориш 
и двамата ще влезем там, 
където любовта ни 
безрезервна свети, 
и дето без да питам, 
вече всичко знам... 
Но ти страхуваш се 
вратата да отвориш, 
защото неизвестни много 
зад себе си е скрила тя. 
Аз тръгвам брод да диря 
и недей да спориш — 
за мен е повече от нужно 
отново в рая да се озова! 
 
05.12.2014 г. , Марганел 
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Пътят към рая 

 
Пътят към рая 
през теб преминава... 
Но къде ли скрит си ти  
и как да те позная? 
Някъде в моите мисли, 
те чувствам.   
И виждам как замечтано 
гледаш в безкрая... 
Може би в себе си тайно 
ти за мене също мечтаеш. 
И също търсиш път 
за рая, в който искаш 
поне за миг да надникнеш. 
Но трудно е да свикнеш, 
с мисълта, която  
просто мира ти не дава: 
пътят за рая 
през мен преминава! 
 
05.12.2014 г. 
Марганел 
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Вдъхновение 

 
Не те обичам 
както ти желаеш: 
чрез смирение 
и не прекланям 
аз пред тебе 
отчаяно глава. 
Нима не знаеш, 
че различна съм 
и търся вдъхновение? 
Не ме вини, 
че го намирам — 
в теб и в любовта! 
 
06.12.2014 г. , 
Марганел 
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И пак 
 
Накарай ме отново в тебе да се влюбя 
с онази страст: безумна, истинска и дива. 
Накарай ме в очите ти аз пак да се изгубя 
и пак да бъда с тебе истински щастлива. 
 
И пак в косите ми слънца да светят, 
и по земята да не стъпвам, да летя, 
а устните ми да блестят като комета, 
да се превърна в най-красивата звезда. 
 
Накарай ме отново в тебе да се влюбя 
и пак да бъдем луди, от другите различни. 
Защо страхуваш се? Нима ти нещо губиш? 
С душата си поискай го и пак ще се обичаме! 
 
  07.12.2014 г. 
 Някъде по пътя... 
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Старата истина 
 
Аз дадох от себе си, 
каквото можах 
и вярвах по детски, 
че ще бъдем щастливи. 
Душата ми дадох ти, 
за тебе живях, 
но ти искаше още — 
това не ти стигна. 
И днес съм без теб, 
до край разпиляна. 
Сто друми пребродих 
без да бъда разбрана. 
Не те обвинявам, 
даже вече не страдам, 
най-накрая прозрях 
истина стара една: 
ненужен всеки става, 
когато безрезервно дава 
и нищо във замяна 
за себе си не получава. 
 
 09.12.2014 г. 
 Някъде по пътя... 
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Пеперуди  
 
Обичам те 
безкрайно много, 
обичам те 
аз просто до полуда, 
но разделени сме... 
Нима е нужно? 
Не може ли 
да стане чудо: 
до тебе да заспя 
и пак до теб  
да се събудя 
и в приказна реалност 
да се превърне 
някак си света ... 
Да станем с тебе 
пеперуди  
и заедно да отлетим, 
да се изгубим някъде 
в безкрайността. 
Това възможно е, 
сега заспивам,  
към теб политам 
пак в нощта... 
Бъди със мене 
ти мечта красива  
и не забравяй: 
пеперуди сме, 
летиме заедно                    
и шарен е света.            10.12.2014 г. , някъде по пътя... 
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Не и просто жена 
 
Не, не искай от мене 
да съм просто жена 
и да стана безлична, 
еднаква и сива. 
Остави ме да светя, 
да бъда звезда, 
да съм вечно различна, 
сияйна, красива. 
Не, не искай от мене 
все до теб да стоя 
и да бъда прилична, 
добра и смирена. 
Не разбра ли, 
че друга съм 
и различно обичам, 
че съм скрила във себе си 
цяла вселена? 
Ти самият 
избра ме такава, 
в своите мисли 
така ме създаде: 
дето мина  
аз всичко изгарям 
с любовта си — 
същинска жарава. 
Не забравяй това: 
аз съм страстна и дива, 
изцяло различна, 
и недей ме сравнява 
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с всяка друга жена! 
Аз съм себе си, 
но съм истинска — 
без слова те обичам, 
няма смисъл да спориш, 
приеми ме така. 
И не искай промени — 
от това само страдаш: 
аз съм твоето минало, 
но и твойта съдба. 
Погледни ме в очите, 
осъзнай го завинаги: 
аз съм всичко останало, 
но не и просто жена! 
 
12.12.2014 г.  
Марганел 

 

Тъжна приказка 

 
Вятърът зимен роши косите ми, 
със своята ледена длан ме докосва, 
някъде бързо отнася мечтите ми 
и ми стоварва от мъката — 
толкова, колкото мога да нося. 
Под товара огромен превивам се, 
но нарамвам я, ставам и тръгвам 
без да знам накъде, сама в тъмнината, 
бавно се скривам зад ъгъла — 
може би там е отвял той душата ми. 
А може би някъде в тъмното 
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просто случайно тебе ще срещна: 
скитник, отнякъде върнал се 
и длани протягащ  към мене насреща. 
И може би също случайно 
аз към тебе ръце ще разтворя. 
Ще се спреш, ще въздъхнеш, 
ще се взреш във очите ми 
и те ще ти станат прозорец. 
И ще влезеш с взлом във сърцето ми, 
да полегнеш на мойта постеля, 
ала няма да можеш да зърнеш лицето ми, 
само себе си там ще намериш. 
Где си, скитнико? Чуваш ли вятъра? 
Той отдавана на тебе ти пее! 
Пак ли тръгваш? Не усещаш ли, 
че без тебе почти не живея? 
Аз те търсих навред по света, 
ала вече до смърт съм измръзнала. 
Още малко остава и дъхът ми ще спре 
без надежда, ще падна зад ъгъла. 
Май те зърнах! Това ли си ти? 
Мен ли чакаш, при теб да се върна? 
Няма отговор, само вятър свисти 
и студа ме пронизва до мозъка. 
Зимен ветре, добре че си ти, 
да забравя, че няма го скитника 
и че трябва да дишам, макар да боли, 
вместо него, гали пак косите ми.  
 
 
14.12.2014 г. някъде по пътя... 
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Усещане 

 
Магията на моите изгарящи целувки 
по тялото си още чувстваш ти, 
и парят още моите топли устни, 
и с мене си между реалност и мечти.           
 
Не можеш и за миг да ме забравиш, 
не се забравя лесно любовта. 
Аз в тебе част от себе си оставих — 
да бъдем двамата едно във вечността.  
 
16.12.2014 г.  
Марганел 
 
Дали 

 
Надеждата — дали умира тя последна, 
когато са погребани идеали и мечти? 
И вярата — дали тогава е потребна, 
когато вече си изгубил всичко ти? 
 
Нима в момент такъв все пак успяваш 
упора да намериш нейде в любовта? 
Дали за всичките обиди ти прощаваш 
и става ли по-светло в твоята душа? 
 
Не може никой на това да отговори, 
понякога ги няма надежда, вяра и любов, 
но има шанс една врата да се отвори, 
където някой да дочуе твоя зов. 
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Дали тогава би повярвал ти отново, 
че всичко се повтаря в тоя свят, 
ще стигне ли до тебе мойто слово, 
макар в душата си да чувстваш хлад? 
 
Дали в момент такъв се раждат 
отново вярата, надеждата и любовта 
и към мечтите нови пътища изграждат, 
и става ли отново по-красив света? 
 
Това възможно е, не искам да отричам, 
променя се съдбата  ден след ден. 
За мен е важно да прощавам и обичам, 
това ми дава и живот, и вдъхновение.   

     
 17.12.2014г. някъде по пътя... 
 

Някой ден 
 
Някой ден при тебе ще се върна,                    
ще те прегърна и ще помълча 
и зная, че в очите ти ще зърна 
припламнала любовната искра. 
 
Тогава няма как да ми докажеш, 
че любовта е спряла да гори. 
Очите ти сами ще ми покажат... 
Раздяла нямало е, знаеш го, нали?  
 
18.12.1014 г. Марганел 
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Жадуване 
 

Щом зърнах те, обърна се душата, 
почувствах се обичана, желана, 
открих във теб внезапно красотата, 
но нещо ми попречи да остана. 
 
И тръгнах да те диря по света, 
теб, истинският, който ме желае, 
но винаги откривах само пустота 
и болката започна сърцето да дълбае. 
 

Не те намерих никъде и нищо 
не ми запълни тази празнота. 
При теб да се завърна ти поискай 
и нека да възкръсне любовта.  
 
18.12.1014 г. Марганел 

 

Понякога се случват чудеса  

 
Дори до мене вече да те няма,              
отново търся в тебе вдъхновение. 
Раздялата илюзия е, някаква измама, 
а онова, що изживяхме е спасение. 
 
И затова със спомените пак живея 
и там възкръснала е нашата любов. 
Не ме боли, до теб отново аз се смея 
и ражда се надежда, вяра, порив нов. 
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И знам, че любовта ще те достигне, 
ти също ще си спомниш за това — 
щастливи бяхме и обичахме се силно, 
но тръгнах си, защото ти не го разбра. 
 
Но вярвам, някой ден ще осъзнаеш: 
за теб единствена жена съм на света, 
че винаги обичал си ме ще признаеш... 
Понякога се случват чудеса! 
 
 
18.12.1014 г. Марганел 
 

Изстрадала любов 

 
Тя, нашата любов, е вечно неразбрана 
и сякаш не любов е, а истинска война. 
И как да искам с теб отново да остана, 
щом вместо нежност си разменяме слова, 
които като нож забиват се в сърцето 
и раната отварят, по-силно да боли? 
Къде изчезнало е чувството, което 
ни караше със тебе сякаш да летим? 
Къде изгубиха се ласкавите думи, 
къде се скри божествената красота, 
която някога роди се помежду ни? 
Превърна се тя днес в безмерна суета. 
Защо със теб така се нараняваме, 
нима не сме любовници, а врагове, 
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нима не ни остана друго и забравихме, 
че от това и болката във нас расте? 
И става все по-слаба любовта ни, 
наистина ли искаме със теб това? 
Така ще си останем неразбрани, 
ще страдаме безкрайно в самота. 
За себе си аз мога да призная, 
че искам да запазя към тебе обичта 
и сигурен бъди, че аз не си играя, 
за теб копнея и намирам красота 
в онази наша, вечно неразбрана, 
до смърт изнемощяла, изстрадала любов. 
Спри вече! Прегърни ме! Нека да остана, 
сега ще е различно и света ще бъде нов, 
защото ще обичам,  забравила че страдам  
и себе си до край, без страх ще ти отдам  
и няма в тебе повече да се съмнявам... 
Признай, желаеш го и ти, това го знам. 
Дълбоко в теб е скрита силна обич, 
но ме обичаш скришом, някак на инат 
и още чудиш се какво да сториш, 
за да избегнеш този вечен кръговрат 
на постоянни срещи, след това раздели, 
на тази мъка от любов като война... 
Повярвай ми, веднъж борбата спрели 
ще можем пак да се обичаме така, 
като че ли сме абсолютно непознати, 
които вчера срещнали са се едва 
и няма между тях слова изляти, 
а само съществува любовта. 
Така ще се превърне обичта в разбрана, 
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това желая, откликни на моя зов. 
Ти само пожелай го и до тебе ще остана, 
за да спасиме тази наша изстрадала любов. 
 
19.12.1014 г. Марганел 
 
 

Повтаряй ми 

 
Страхуваш се да заявиш, че ме обичаш, 
очакваш аз да те разбирам без слова. 
Мълчиш. С това ти някак си отричаш, 
че с нишка тънка ни обвързва любовта. 
 
Така ми е потребно всеки ден да чувам, 
гласа ти, шепнещ ми любовните слова. 
Не мога да излъжа и не се преструвам: 
душата ми със радост се изпълва от това. 
 
Но ти твърдиш, че трябва да го зная — 
със мене свързани са твоите мечти... 
Ала повтаряй ми отново, до безкрая, 
че ме обичаш искам пак да чуя, разбери! 

                   
19.12.1014 г. 
Марганел 

 

Щом те няма 

Щом те няма 
изчезва зората, 
само здрач 
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върху мене се спуска. 
И сърцето е спряло, 
мълчи в тишината, 
а ледът оковал е 
моите устни. 
Те не могат 
дори да прошепнат, 
не излиза от тях 
даже екот в нощта. 
И до болка аз стискам 
измръзнали пръсти, 
без да мога  
да викна „ела“. 
 
Щом те няма 
затвор е земята 
и в кафез е заключена 
мойта душа. 
Само вятър студен 
свири нейде в тъмата, 
но достига до мен 
само ехото, 
което повтаря, 
че теб пак те няма 
и долита до мен 
смях един безразличен. 
Нож в сърцето забива се: 
не съм аз желана, 
но дори да съм мъртва 
аз пак те обичам! 
20.12.2014 г. Марганел 
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Тя 

 
Тя 
мечтае за него – красивия, 
тя 
го търси навред нощ и ден, 
тя 
копнее за порива – дивия, 
тя 
отдавна е паднала в плен... 
Тя 
стреми се да открие посоката, 
тя 
преследва онази своя мечта, 
тя 
се спъва и пада... жестоко е, 
тя        
е спряла отново пред висока стена. 
Тя 
била е със него в някакво минало, 
тя 
копнее да го срещне сега, 
тя 
усеща – любовта я е имало, 
тя 
е в нея като вечна, пламтяща искра. 
Тя 
е с него отдавна, то е просто и ясно, 
тя 
е вечна жарава и страст, 
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тя 
е всичко, което е вечно. Прекрасно е. 
Тя 
е тук, тази тя пак съм аз! 
 
20.12.2014 г. Марганел 
 

Пустота 

 
 

Често казват: любовта е за двама... 
А самотата какво е, тя дали е измама? 
Ти си	далече и е пусто в душата, 
а дали и на теб ти тежи самотата? 
 
И дали в този миг ти също тъгуваш 
или някъде нещо с някой празнуваш? 
Мога само да мисля, това да гадая, 
а въпроси безбройни потъват в безкрая. 
 
А дали пък случайно ти сега ще усетиш, 
че към тебе вървя по стръмни пътеки? 
Някой ден ще те стигна ли? Никой не знае! 
Днес боли ме, сама съм. Няма друго.Това е. 
 
20.12.2014 г. Марганел 
 

Понякога 

 
Понякога е болката желана, 
тя някак си душите ни пречиства, 
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макар и да човърка стара рана, 
надежда с нея ражда се по-чиста. 
 
И в утрото събужда се човека 
с желание и сили за живот. 
И тръгва пак по своята пътека 
с готовност да открие порив нов. 
 
21.12.2014 г. Марганел 

 

Раздяла  

Аз тръгвам си, а искам да остана, 
след мен да викаш искам, да ме спреш. 
Но ти мълчиш, отваряш стара рана. 
Мълча и аз, ти няма да ме разбереш. 
 
Навън студено е и леден вятър вее, 
отдавна е замръзнала и моята душа. 
Празнуват някъде и някои песен пее, 
красива песен, песен за страстта... 
 
Припомних си: тя между нас гореше. 
Дали и ти си спомняш за това — 
за времето, в което всичко друго беше 
и бяхме влюбени, и бе красив света. 
 
Не смея да попитам. Късно стана. 
Виновна чувствам се, но без вина. 
Наум аз моля се: кажи ми да остана. 
Ти пак мълчиш. Дошъл ни е часа.    21.12.2014 г. Марганел 
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Обида 

 
Какво като си тръгнах? Няма ги мечтите, 
самотна като призрак бродя по света... 
И лутам се... 
Безкрайни са ми дните, 
а нощите — по-черни даже от смъртта. 
Копнея аз отново да те имам, 
очите ти да зърна, в тях страстта, 
ала горчи ми тежката обида — 
обичах те, но ти не ме разбра. 
Тъма се спуска, мракът ме обвива, 
умира в адски мъки любовта. 
Не виждам слънце, а мъглата сива 
завинаги обгърнала е тя света. 
Копнежът ми към тебе ме изгаря, 
но знам, че няма връщане назад... 
И раната отново се отваря — 
сама останах в тоз объркан свят! 
А ти навярно си представяш, 
че друг целува ме в нощта, 
мостовете назад към мен изгаряш, 
погребваш вече между нас страстта. 
Макар да искаше да бъдеш с мене, 
остави ме да тръгна, да вървя... 
Не чуваш ли душата ти как стене? 
Защо и двамата се мъчиме така? 
Нима е толкоз силна таз обида, 
че побеждава даже любовта? 
Отново пожелай ме и няма да си ида, 
прости ми ти и аз ще ти простя!        23.12. 2014 г.  Марганел 
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Грях 

Дали отдавна ти сънуваш вече 
или и ти не можеш да заспиш? 
Студено ми е, а си толкова далече... 
Угасват и последните звезди. 
 
Дали поне си ме сънувал, 
дали съм още твоята мечта? 
За мене още ли бленуваш, 
потънал в скръб и самота? 
 
Поисках мислено да те достигна, 
но сторих ли го тъй и не разбрах. 
И тази нощ аз не успях да мигна — 
обичам те, това е моят грях! 
 
23.12. 2014 г. Марганел 
 

Начало 

 
Погледнах те в очите и разбрах, 
че в теб е истината: чиста, свята. 
Оковите сама разкъсах и успях 
да си проправя път към светлината. 
 
Ръце към теб разтворих, полетях, 
и дом ми стана цялата вселена. 
Намерих те и себе си познах — 
аз любовта съм, от мечта родена.   24.12. 2014 г. Марганел 
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Клеветите 
 
Клеветите всичко разрушават, 
всичко, дето не е истинско... 
Любовта и вярата сломяват, 
но душата не разбира ги, тя чиста е. 
 
И сама пресява житото от плявата, 
думите топят се като във жарава, 
клеветите в пепелта изгарят 
и тогава само любовта остава! 
 
Тя възкръсва като Феникс-птица, 
за да сгрее смръзналите се души 
и да има блясък в нашите зеници... 
Чрез любовта изчезват всички клевети! 
 
07.01.2015г. някъде по пътя... 
 

Нищото 

 
Нищо вече 
не мога да кажа. 
И мълча. 
Ни любов, ни омраза,  
нито гняв, ни вина... 
Нищо няма — 
това ни остана. 
Не боли, 
няма рана. 
Само дето не знаех, 
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че нищото 
толкова много тежи... 
 
08.01.2015 г. Марганел 

 

Истинска любов 

 
Дали до край изчезнала е любовта,  
когато мислим, че във нас я няма 
и виждаме по начин друг света, 
на гръб понесли болката голяма? 
 
Нима изчезнали са нашите мечти, 
защо изглеждат ни като измама? 
Защо това, което караше ни да летим 
химера днеска  ни се струва само? 
 
Нима възможно е самó да се стопи 
такова чувство, силно, чисто и голямо 
и до основи някак да се разруши, 
това което е било така желано? 
 
Не мога да повярвам, просто ей така, 
че е било шега и любовта ни е стопена. 
За теб си спомням и на глас шептя: 
все още те обичам, ти си още в мене! 
 
И става чудо: пак усещам любовта, 
тя вечно тук била е, просто се е крила. 
И сякаш пак порастват ми крила, 
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към теб политвам и ти шепна мило. 
 
И знам ще те докосне моят нежен зов 
и топло ще ти стане някак на душата. 
Не се забравя лесно нашата любов, 
защото тя е чиста, истинска и свята!      16.01.2015г. някъде по пътя... 

 

Признание 
 
Обичам те и нищо няма да ме спре 
до теб да стигна, с тебе да остана... 
Ръцете ми ще се превърнат във криле 
и ще летя, защото знам, че съм желана! 
 
Лъжи безброй изричат хорските уста 
с едничка цел: да спра да те обичам. 
Но знай: от всички мога да се отрека, 
но моята любов към тебе не отричам! 
 
16.01.2015г. някъде по пътя... 
 

Благодаря  

Студено е, а теб до мен сега те няма 
да стоплиш тялото и моята душа. 
Минават дни, а спомена не избледнява, 
чрез него отдалеч ме сгрява любовта. 
 
До теб съм още, с тебе аз се смея 
и в лятна нощ пак гледаме звезди. 
Дори и разделени да живеем, 
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сърцето ми е с теб чрез моите мечти. 
 
Аз знам, за тебе също не е леко, 
но трябва някак да запазим любовта. 
Те, спомените, са като пътека — 
по нея винаги към тебе ще вървя. 
 
И някой ден ще има среща без раздяла 
и вечен огън в двама ни ще загори. 
Тогава и душата ми ще стане цяла, 
защото няма разстоянието да тежи. 
 
Ще дойде този ден, това го зная, 
макар далечен да изглежда той сега. 
Ръце към теб протягам във безкрая — 
благодаря, че съществуваш на света! 
 
17.01.2015 г. Марганел 
 

Следата  

(Объркана приказка) 
 
Пътеката към тебе 
как да я намеря? 
Отдавна преспите 
затрупаха следите... 
Изгубих се и аз, 
земята стана ми постеля, 
                   а вместо теб 
покриха ме звездите. 
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                  Запя и вятър 
тихо във ушите 
да мога да забравя 
твоя нежен глас... 
И някак се понесох 
                 през земите, 
през девет царства 
чак в десетото 
                 попаднах аз. 
А там очакваше ме 
принц неземен — 
за него съм била съдба. 
             Погледнах го... 
Нима ми е потребен? 
Отдавна аз не вярвам 
                    в чудеса... 
Отдавна случи се, 
че в тебе аз повярвах 
и мойто чудо стана ти. 
             Но как ли тука 
аз сега попаднах? 
Къде са твоите следи? 
Побягнах аз от принца, 
хукнах да те диря,  
                 но спънах се 
и паднах в пропастта. 
Сега отново вятър свири, 
но в него вече чувам 
                        твоя глас. 
Ти викаш ме,  
изгубил си следите 
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               и сам се луташ 
в този късен час. 
Пътеката към мене 
                  също дириш, 
но уви не зная 
дори къде попаднала  
                            съм аз. 
Аз викам те, 
              нима не чуваш? 
Без глас оставам вече, 
              толкова крещя... 
Море разделя ни, 
а не умееш ти да плуваш... 
Нима ще ме оставиш 
по теб да се стопя? 
Объркано е всичко 
             и сега разбирам, 
че няма изход от това: 
ти също търсиш ме, 
           но не откриваш 
от мене никаква следа. 
И аз към теб стремя се, 
но не доближавам, 
                    а по-далече  
            се пренасям пак. 
Защо така се получава? 
Дали е изпитание това: 
да се объркам толкова, 
                  че да забравя 
дори, че съществуваш ти. 
Не, няма да го сторя 
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и сама в безкрая 
                  ще търся път 
чрез нашите мечти: 
да бъдем заедно  
                      желаехме, 
аз помня и това ми дава 
             сили, порив нов. 
Над бездната ще полетя, 
             ще ти припомня, 
                 че вечно жива 
ще е нашата любов. 
                   Какво от туй,  
че няма ги следите? 
Не ми е нужно 
               нищо на света, 
освен до теб да стигна 
и мечтите ми да станат 
истина в реалността. 
Но толкова объркано 
                       е всичко, 
дори не знам коя съм аз. 
Дали и аз не съм  
      измислена, 
                 от тебе само 
                 виждана да съм. 
Не знам дали 
           ти съществуваш, 
дали не съществувам аз? 
Не зная нищо 

    и не мога 
да хвана никаква следа. 
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Така ли ще загина? 
Търся помощ 
                  от бездната 
към теб да полетя. 
Студено е,  
                заспивам, 
             няма ги звездите... 
Очи отворих 
                 и си спомних: 
СЛЕДАТА Е ВЪВ ЛЮБОВТА! 
 
18.01.2015 г. Марганел 

 

Сън 
 
Сънувах аз една забравена врата, 
където  истина вековна тлее... 
Отворих я чрез своята мечта, 
видях, че добротата там живее. 
 
Надеждата — тя също беше там, 
разбира се, и вярата видях тогава. 
Разбрах, че всъщност никой не е сам, 
щом носи в себе си любов-жарава. 
 
Но се събудих... Где ли е вратата? 
Да я намеря и отворя как да знам? 
Дали в реалност се превръщат чудесата, 
ако си буден, но отново ти си сам 
 
и не намираш никъде вратата, 
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защото няма я при тебе любовта? 
Нима завинаги изгубил си следата, 
защото си отрекъл всички чудеса? 
 
Не е възможно да не съществува, 
ще я открия аз наяве таз врата, 
дари да трябва вечно да будувам — 
не искам само сън да си остане тя! 
 
И знам, че в моя свят ще дойдат вече 
надеждата, и вярата, и любовта. 
А този хубав сън ще стане вечност, 
превърнал се във сбъдната мечта!          23.01.2015 г. , Марганел 

 

Нужда                          
Понякога душата    
потъва във тъга,    
обгръща я мъглата    
на вечна сивота.    
И трудно различава,    
че шарен е света,     
потънала в забравата   
на своита самота.                       
Във мигове такива    
Ѝ трябва топлина,    
усмивката красива    
и нечии слова,      
които да разпръснат    
онази сивота     
и в нея да възкръсне                  
отново любовта.                30.01.2015г. някъде по пътя... 
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Желанието на душата 
 
Желания спонтанни и безкрайни 
изникват в мене всеки ден... 
По пътища далечни и незнайни, 
вървя към тях аз устремена. 
Но днес, обгърнала ме самотата 
попитах що желае моята душа. 
И тих гласец дочух във тишината: 
желая аз отново да съм цяла,  
парченцата в едно да събера... 
 
31.01.2015 г.  Марганел 
 

Желанието                                   

                                        
Желанието ражда свобода,                               
но може то да бъде и отрова.                           
Променя то човешката съдба:                          
крилa ти дава или пък окови.                           
 
От теб зависи искаш или не                               
да бъдеш роб на своето желание...                 
Строши оковите, грабни криле,                        
душата ти говори, чуй това послание.            
 
08.02.2015 г. някъде по пътя...         
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Когато сънищата станат ни съдба 
  
Ти, който искаше да не обича 
и молеше да не обичам аз,   
сега в любов ли ми се вричаш, 
какво е променено между нас? 
 
Ти свой живот си имаш, зная, 
а аз живея моя, в който ти не си. 
Не е живот това, ще си призная, 
живях, когато с мене беше ти. 
 
Сега обаче просто съществувам, 
дори и болката от мене я боли. 
Светът е пуст, защо да се преструвам? 
Дори аз вече нямам и мечти... 
 
Кажи, за тебе как да си мечтая, 
когато знам, че нямам право на това? 
Не казвай нищо. Чакам те в безкрая, 
когато сънищата станат ни съдба. 
 
20.03.2015 г.  Марганел 
 

Можеш ли  

 
Ти можеш ли така да ме обичаш 
свободна, истинска, каквато съм? 
Защо от себе си да се отричам, 
нима желаеш да живея като в сън? 
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Ти искаш свобода, ала не даваш 
и искаш да летиш, но режеш ти крила. 
От мен какво желаеш да направиш — 
нима една смирена кукла без душа? 
 
Не, няма как по твоему да стане, 
не можеш ти насила да ме промениш. 
на себе си до край аз вярна ще остана, 
по-скоро бързай сам да се спасиш! 
 
Защото трудно е да ме обичаш: 
аз често лоша съм и рядко съм добра. 
Единствено след вятъра избрах да тичам... 
А можеш ли да ме обичаш ти така? 
 
27.03.2015 г. Марганел 

 
Къде е ключа 
 
Аз зная, че мен ме очаква света... 
Света, който днес ми изглежда далечен, 
света, който скрих зад желязна врата, 
зад която оставих и свойте надежди. 
 
Оставих там нейде и свойте мечти, 
и детските пориви заключих зад нея. 
Сега е студено и вътре в мене вали, 
за слънчеви дни аз обаче копнея... 
 
Но слънцето скрито е и то зад врата, 
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то е част от живота, който оставих. 
Аз лутам се в мрак, къде е света? 
Ключа от вратата къде аз забравих? 
 
В миг спомних си: в мойта душа 
ключа там от себе си скрих го... 
Но как да го взема, та там е тъма? 
Не могат да видят нищо очите ми. 
 
И само мъгла ме обгръща по пътя, 
по който вървя, за да търся ключа. 
А дълго ли още така ще се лутам? 
Не мога да зная, нали съм сама! 
 
Аз нямам мечти и нямам надежди, 
защото повярвах, че мога без тях. 
Тогава заключих ги, просто небрежно, 
без капчица срам, ни чувство за грях. 
Сега се разкайвам, но късно е вече: 
аз нямам си нищо, ще бъда сама... 
Но чувам отнякъде глас аз далечен: 
не си ти сама, потърси любовта! 
 
Тя може без ключ врати да отваря 
и може сред мрак да роди светлина. 
Ти носиш я в себе си, не си я затворила, 
и само поискай го, позови я сега... 
 
Чрез нейната сила света ще откриеш, 
дори да е скрит зад желязна врата. 
Не ключ ти е нужен през нея да минеш, 
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а нужно е само да вярваш в това: 
 
че има любов, сега и завинаги, 
тя дава живот дори на смъртта. 
Щом вярваш ти в нея, ще бъдеш богиня, 
ще имаш ти всичко, дори и света! 
 
Послушах  гласа тъй далечен: 
ела ти любов, аз искам те пак! 
Ела да запалиш ти огъня вечен, 
не искам да тъна аз повече в мрак! 
 
И случи се чудо: щом я повиках, 
при мене отново завърна се тя. 
Сега ми е топло и вече не питам 
къде е ключа за онази врата... 
 
28.03.2015 г.  Марганел 
 

Писмо до мен самата 
 
Времето сега е спряло 
и чувствам себе си, 
сега съм цяла.... 
Искам винаги  
така да мога 
да посрещна всеки удар 
и тревога, 
да си спомня, 
че и щастието съществува 
и че мога аз да съм щастлива, 
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без да се преструвам, 
че е нужно да съм с някой, 
да сме двама — 
всичко в този свят 
е някаква измама... 
Но когато уловиш мига 
и със себе си останеш, 
в самота, 
ти разбираш,  
че живота е игра 
и че винаги ще си щастлива, 
ако го приемеш на шега... 
 
Вдъхновена от райските плажове  
на Фуертевентура (Канарските острови) 
27.05.2015 г. 
 

                                                       

Прости ми 
 
Прости ми за всички обиди, 
прости ми за всички лъжи, 
прости, че не можех да видя 
колко много обичаш ме ти. 
 
Прости, че забравих мечтите 
и нощите дивни със теб, 
в които брояхме звездите 
и вярвахме в бъдеще светло. 
 
Прости, че забравих за себе си 
и разпилях се на всички страни! 
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Но днес се завърнах при тебе 
и пак съм добра, любовта победи! 

 
                                         15.08.2015 г. Хърватско 

 

Сухи очи 

 
По твоето лице покапваха сълзи 
и молеше ме с тебе да остана... 
Оглеждах се в разплаканите ти очи, 
но тръгвах си, макар че бях желана. 
 
То беше някога, сега различно е — 
отдавна вече са избърсани сълзите. 
Ти гледаш ме студено, безразлично 
и вече твърде сухи са очите ти. 
 
Сега не молиш да остана, няма думи 
и липсват вече всякакви сълзи. 
Поемам пак сама по чужди друми... 
Не вярвях, че от сухите очи така боли! 
 
18.08.2015 г. Марганел 
 
 

Време за сбогуване 

 
Къде си питам 
и безмълвно викам те 
преди нощта да падне 
и да ме обгърне здрача. 
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Ела при мен! 
Аз искам пак  
в прегръдката ти 
да застина 
и времето да спре 
със залеза... 
Побързай!  
Скоро ще се мръкне 
и няма да ме зърнеш 
в тъмнината. 
Отронила се капка 
парна ме... 
Не е сълза това, 
не, аз не плача — 
просто мръкна се 
и стана тихо в мен. 
Не чувам стъпките ти 
в мрака, 
защото си останал 
някъде по пътя, 
който се нарича 
време за сбогуване. 
 
20.08.2015г. някъде по пътя... 
 
 

Искам 
 
Днес искам всичко 
с теб да правя: 
да се издигна, 
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нависоко да летя, 
че съм сама отново 
да забравя 
и да потъна 
във космическата  
тишина, 
където заедно сме, 
волни и свободни 
и няма нищо друго,  
само нашата любов. 
Мисли за мене 
и ще стане чудо: 
ще се събудим заедно 
във друго време, 
в свят различен, 
чист и нов. 
 
20.08.2015г. някъде по пътя... 
 

В друго лято 

В друго лято 
пак ще те обичам 
и пак към тебе 
ще вървя... 
В узрелите жита 
ще тичаме 
и пак ще бъде 
по-красив света. 
Но днес е късно 
и събрани са житата, 
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останала е необрана 
само някъде коприва. 
Не бих се колебала 
и през нея боса 
към тебе бих затичала, 
и със коси разпуснати, 
превърнала се бих 
във самодива,  
ако знаех, че очакваш ме 
във края на полята... 
Аз знам: ще бъде някога! 
Със мен ще бъдеш някъде,  
далеч от тук... 
Във друго лято! 
 
21.08.2015 г. Марганел 
 

Лято или зима 

 
И пак е лято, 
топло и красиво, 
но всъщност зима е 
във моята душа... 
Щом теб те няма 
всичко е фалшиво 
и в нищо не откривам 
красота... 
 
21.08.2015 г. Марганел 
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Разговор с Луната 
 
Тази огромна пълна луна 
пак ме гледа някак зловещо 
с очи сякаш пропити с тъга, 
които във мен е облещила. 
 
Свети силно. Не мога да спя, 
нито мога покой да намеря. 
В нея взирам се и я моля сега 
да ми върне онази химера, 
 
в която повярвах преди, 
когато я гледахме двамата. 
Тя отвръща ми: лягай да спиш, 
забрави го, било е измама. 
 
Всичко е преходно, даже и аз! 
Скоро няма да бъда огромна. 
И недей да се молиш в захлас, 
запази си единствено спомена! 
 
Днес огромна съм, утре не съм, 
то важи и за човешките чувства! 
И повярвай ми, всичко е сън, 
вечно само остава изкуството! 
 
За това за любов не моли 
и не страдай: и това е измама! 
То що чувстваш във стих опиши 
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и тогава и аз ще остана. 
 
И ще бъдат различни мойте очи, 
не тъга, а любов в тях ще има. 
Не нареждай ти повече, нека мълчим 
нека вечно е лято дори да е зима. 
 
28.08.2015г. някъде по пътя... 
 

Старо вино 

 
Дали горчи ми само виното 
или горчи ми старата любов, 
която някога сме имали, 
но днес се връща с порив нов? 
 
Налей ми чаша, нека да отпием 
и може да усетим сладостта 
на чувството, което още крием 
от дни далечни, в младостта... 
 
Когато пиехме горчиво вино, 
но винаги ни беше сладко то. 
Отпий сега и нека замълчиме... 
Ах, колко е прекрасно старото вино! 
 
01.09.2015 г.		Марганел 
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Чия е вината 
 
Дали напитката ни бе виновна 
или очите ти ме изгориха? 
Все още чувствам се отровена, 
от снощното виното и от лъжите ти! 
 
Как сладко беше виното горчиво, 
но колко ми нагарча любовта! 
Пияни бяхме, всичко бе красиво, 
но свърши виното и няма красота. 
 
И питам се чия ли е вината? 
Защо и двамата се чувстваме излъгани? 
Изпихме виното, остана ни тъгата 
и самотата, дебнеща зад ъгъла. 
 
01.09.2015 г.  Марганел 

 

Ода за виното 

 

От векове наричат я свещена 
напитката, която Дионис 
за нас с ръката си вълшебна 
и със любов неземна сътвори. 
Лекува тя душевна мъка, 
лекува болка, горест и тъга, 
и с нея бързо си отива скуката, 
изчезва и печал, и самота. 
Човекът чувства се по-весел 
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забравя всичко, даже да боли, 
запява някаква позната песен 
и не заспива до зори... 
А щом в компания попадне 
вълшебството се умножава, 
дали е нощ или е пладне, 
е все едно щом веселбата продължава. 
И няма нито млад, ни стар, 
от нея да не е опитал, 
от него сякаш сваля се товар 
и в миг развързва се езика му. 
И днес не питаме защо 
все още сме така орисани, 
а пием старото вино 
и вечно хвалим Диониса! 
 
02.09.2015 г.  Марганел 
 

 

Гонитба 

 
Гонят се вълните морски нощем 
и понякога дори се стигат, 
сливат се и после се изгубват, 
както ние някога със тебе... 
 
Сливахме се, за да се изгубим 
в свят различен и изцяло наш, 
но сега сме пълни със заблуди, 
изтъкани сме изцяло от тъга. 
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Липсваш ми. Тежи ми самотата, 
ставам пяна и надига се вълна. 
Скрих се в нея и прегърнах мрака. 
Не разбра ли, гониш ти сега! 
 
22.10.2015 г. някъде по пътя... 
 
 

 
 
 


