
Човек бъди 
 
В бездуховното, продажно време, 
ако веднъж поне си подариш 
в нечии очи сълза щастлива, 
сърцето ти да разтупти, 
в кръста на душата си я приюти,  
за да можеш да обичаш. 
Ако веднъж поне  
прегръдка топла устоите ти разтопи, 
ненужно, шарено хвърчило ти не си 
и трябва да те има  
такъв, какъвто си,  
заради силата на подарените мечти. 
Откриеш ли дамара, 
изграждай пеещи чешми. 
Изгубените нишки със земята 
с живителната сила ти свържи. 
Човек бъди – творецът тази дарба 
подарява на чистите души. 
 
 
Люлякова есен 
 
Вятър със струни вълшебни 
В тази нощ пълнолунна  
прокуди от мене съня.  
Нежна музика звънна  
във кръвта и сърцето 
 с тиха страст затуптя. 
 
Любовта се завърна –  
заблестяха очите  
като майска дъга. 
 Обладана и тръпнеща,  
по-щастлива от всякога,  
аз посрещнах деня. 



 
Сякаш пролет наесен 
 в стръкче люляк разцъфна 
 и очите събра ...  
По усмивката огнена 
 изненадани погледи 
разгадаха нощта. 
 
...Суеверно подхванаха: 
 - Ще е тежка годината! 
 – Не е редно да цъфтиш в есента!  
В своя спомен унесена,  
отговорих им весело:  
Няма сезони ... за любовта!  
 
 
Последният звънец 
 
Успешно не завърши този срок. 
В часа с последния урок, 
последния звънец удари. 
Не се сбогувахме, любов! 
Раздялата разбрида същността ми. 
Принцеси – тъжни хризантеми  
и златно-жълтите листа  
те съпроводиха  
и тръгна си смирено. 
Невъзможно беше да те спра. 
Заметна овдовялата душа 
до извора на спомените спряла 
с трънливо-леденото си одеало 
на самотата и скръбта ... 
Не се сбогувахме, любов! 
Последният звънец удари 
и отне ми твоята вселена ... 
Остана за утеха мисълта, 
че ме очакваш някъде в безкрая. 



Сълзите ми и тези на свещите 
ще греят в огнените дири 
да не сгреша 
и отново пак да те открия. 
 
 
Орихоела  
                                                                    

Отчаяната душа 
 е извор на тъгата.  
Не го докосвай с шепи, 
 устни не разквасвай. 
 Горчи ...  
Не се превръщай в бряг, 
 просмукан от послания.  
Водата помни –  
тя връща времето назад. 
Отвърни очи,  
когато болката прелива  
да се излее остави я. 
 
 

Година очакване 
 

Сбогуване ...  
Не се обръщай! 
 Дъжд от очите ми вали. 
 Ще се изгубя отново 
 в дългите нощи на мрака.  
Кратка взаимност – 
 година раздяла.  
Вали с амплитудна истеричност. 
 В огледала превръщат се 
 следите ти.  
Самотна лампа –  
по паважа строява се в лампада. 
 Крещи сърцето ми! 
 Върни се – разплискай болката!  



С бялата надежда се върни,  
заради мечтите на нощите  
и денят – ухаещ на нежност! 
 

 
Ледена кралица 
 
Отрече любовта й –                                 
на арктична зима я обрече, 
 но кристално крехка,  
тя пак остана жива.  
Промъкна се в съня ти –  
кралица с ледена душа, 
 да те прегърне, да се стопли само  
и спре да зъзне в самота.  
Тя с обич, тихичко надзърна,  
в кралството вълшебно на съня 
 и откри лика на друга.  
На капчука болката я спря.  
Събуди песен тишината.  
В локви по паважа заблестя.  
Посрещна минувачите забързани 
 и тръгна с тях – къде ли? 
 Към някое гнездо на влюбени – 
 разочарованието да спре. 
 
 

Жажда 
 

Знаеш ли как те жадувам,  
когато ефирен вятър с нежност – 
 косите на нощта разплита  
и с обич им поставя диадема 
 от най-прекрасната звезда – Зората.  
На тъгата ми до утрото да свети, 
 да танцува в моите сълзи,  
и когато жаждата заспи – 



 в неизбродни висини да се изгуби –  
събудила намръщения ден. 
 А той изнервен, педантичен, 
 при мащехата дългият ми ден – 
 огнен поглед вперил в очите ми, 
 на времето метлата взел – 
 измита от душата всичко 
и мудно се търкаля към нощта, 
 ще го покрие вятърът с косите й  
и жаждата картини ще рисува. 
 
 
Анкета 
 
Какво обичаш в мен?  
– Умението да се справям бързо  
с ежедневните проблеми и дела; 
 - Аламинутно спретнатата диадема аз да бъда 
 на твоя дом, компания, среда; 
 - Да бъда билка, ако е потребно  
и за тревогите ти благ мехлем; 
 - Рейнджър в битките на интереси 
 и бди горд през целия ми ден; 
 - Енергията на вечното момиче,  
с натежали от умора сетива 
 и къткащата свачка що обгрижва 
 порастналите ни деца.  
Какво те пали като гейзер? 
– Парливата осанка на езика ми  
с въпросната оценка за статут; 
 - Неумението привидно привидно да те слушам 
 и с усмивка крясъците да следя; 
 - Да бъда огнена и жрица,  
в изблиците на страстта,  
когато искаш го себично, 
 или просто ей така!  
– И бесен си, когато не прощавам  



на всякакви забежки наглостта.  
– Когато кастря и орязвам здраво  
нагон разпален, мъжка суета.  
– Знам, би нанизал ти на шиша – 
 езика, рога,глава инат.  
Така го чувствам, не отричам. Може би греша? 
 – Но заедно, все още влюбени –  
двуостър зъбер и горда канара – 
 с мълчалива обич се загръщаме 
 над съдбите си грижливо бдим,  
защото просто се обичаме 
 и един за друг тъжим. 
 
 
Излишните думи 
 
АЗ – личното местоимение                                
          те  обичам много.  
КОЛКО – математиката е наука,  
              която в мен накуцва. 
 КАЗВАМ – безкрайно, защото не зная, 
              с какво се измерва безкрая.  
ТИ – уточняваш замислено,  
 ОБИЧАШ ме, че съм различна.  
КОЛКО жени си обичал? –  
            Ревнива съм, себична, патетична, 
            създавам напрежение с мотива, 
  че ще вкусваш от всичко  

и диалогът става излишен. 
  Консумираме чувствата,  

телата с любовна възбуда – 
  възторгът рисуват и се целуват.  

Излишни са думите. 
 
 

Фламенко 
 

 Фламенко танцува дъждът                        



с пируети на бисерни струи, 
 и залезът страстно намига 
 под завихрено було на облак. 
 Фламенко на юга със зноя, 
 с вълните кънтящи в прибоя.  
На бисерна сцена танцувати  
птиците в любовна еуфория.  
Тържествена ферия в нежна омая – 
 блестяща, окъпана, перлена,  
на живота дарява надеждата 
 с танц, като молитва в простора. 
 Щом чуя фламенко – виждам Испания – 
 слънчева перла в сърцето блести. 
 Ехти камбана от странни желания  
и кастанейно кръвта ми трепти.  
Какво е фламенко – птица и танц – 
 пламък и вятър, страст и любов. 
 Ритъм в стакато на буря в душата, 
 фламенко е танц на самия живот. 
 
 
Завещание 
 
В броеницата на любовта – 
всяко перлено мънисто 
е една възторжена реликва  
от нас на изгревите завещана. 
По нея да въздиша зависта. 
Талазите на злото тя да спира, 
а приливите да я преоткриват. 
Предизвикателна, недосегаема,  щастлива. 
То всяко перлено мънисто 
е непремерена духовна щедрост 
съдбата ми разпръснала игриво 
в  твоя с мен орисан свят,  
за да  откупя времето за нас. 
И очаквам  с нетърпение 



признание, че  всичко съм за теб. 
Купидон дори ще се разплаче 
и няма да си пребере стрелата, 
а аз на изгрева с небесната роса 
мъниста да излъсквам – плача 
 
 
 


