
Танцът на светулките 

Покажи ми танца на светулките  
в очите си. 
Превърни ме цялата в зов, 
 обречи ме на любов. 
 Властвай там, където  
обичта гнезди в сърцето. 
 И кажи му на едното чудо 
 да препуска лудо. 
 Аз ще те открия в безкрая.  
И не за първи път  
ще те намеря и 
 отвъд. 
 
 
Дистанция  
 
                             На поета Цветан Василев  

 
Изрових спомен жив  
от паметта си,  
като бисер отлежал в  
пепелта.  
Тогава бях на 17,  
когато го видях  
на една забава.  
Един студент,  
с кипящо самочувствие,  
с парещо изтънчен вид.  
В гласа му имаше излъчване,  
точно него имах напредвид.  
В главата ми  
течаха мисли.  
Сноп копнеж, нажежех от мисли.  
Държах се на дистанция,  
особена дистанция  
даже и при танца.  



Малка бях.  
Имах и комплекси.  
Искаше ми се да  
съм голяма,  
а и с повече октави пряма.  
Но не бях.  
Така отминаха години.  
Преживяхме успехи и  
преврати.  
Всеки по своему  
станал е богат.  
Сега сме тук.  
Някогашният студент  
в моите очи  
сега е истински поет.  
Стопи се нашата дистанция, 
 приятелството ни,  
като залог е с гаранция! 
 
 
Аз оцелях 
 
Хайде да премерим сили  
по достойнство.  
Сега парите нямат стойност.  
Ще говорим за човешки  
ценности,  
няма да говорим за пари. 
 Ще изпадаме в монотонност,  
но няма да говорим за пари.  
Ще припадаме от скромност,  
но няма да говорим за пари.  
Ти ме предизвика, 
 аз съм богата, нямам пари.  
Аз оцелях! А ти? 
 
 



Истина 
 
Потайно ела и  
кажи ми:  

 как се превърна в клопка;  

 как те предсказа пророка;  

 как не намери покоя? 
 Кой за това е виновен?  
Как от стари железни окови  
ти се изтръгна отново.  
Истино, ела и кажи ми,  
че от старост те втриса,  
кажи ми, че нямаш нюанси,  
че нямаш протези,  
кажи ми, че без варианти  
на твоя път ще изляза! 
 
 
Майчина обич 
 
Деца мои,  
не можах да ви кажа,  
че ви обичам!  
Все още някъде бързам, за някъде  
тичам ...  
А как ви обичам!  
С имена на цвтя ви наричам,  
а после заедни с бързея тичам ...  
Цялата майчина обич  
на вас я обричам. 
 
 
В мен не остана човек 
 
От метежи и пожари  
сърцето не пожалих,  
а то е едно.  



На женската красота 
 пълна със суета, 
 душата си  
на части раздадох,  
а тя е една.  
Море от сълзи  
до дъно пресуших  
и никой  
не послушах.  
Колко съм беден  
и колко 
съм земен.  
Казах си:  
хорските намеци и подмятания  
да си отиват на вятъра.  
Даже забравих, че човек  
от любов се дави.  
И ето ме вече  
сякаш нащрек,  
а в мен не остана човек. 
 
 
Жената 
 
Съдбата –  
всъщност това е жената.  
Жената, която с усмивка необятна  
ще обходи Земята.  
И обратно.  
В нея ще откриеш цветовете на дъгата.  
Жената е ароматът на цветята,  
жената е готова да посрещне  
на живота си обрата.  
Ще улови светлината със сетивата си.  
Има тя умението да свети в отражение.  
А когато с бързея затича се,  
знай, че безгранично те обича! 



Нарисувай ме, художнико 
 
Нарисувай ме, художнико,  
душата ми нарисува ми отвътре.  
Гнойното огнище нарисувай там,  
където  
раните облизва битието.  
Нарисувай как в свети икони  
слънчеви лъчи се гонят.  
Нарисувай ми искрите –  
точно мястото, където  
пламват във сърцето.  
Нарисувай как сълзи от смях  
бентове отприщват,  
как надеждата понякога  
хваща се за нищо.  
Нарисувай намеците ми свенливи,  
упреци пенливи. 
Нарисувай злобата в очите,  
яростна и сита.  
Нарисувай как една мечта  
се ражда и умира,  
как талант извира.  
Нарисувай птиче ято  
как прелита над полята.  
Нарисувай слънце,  
зной и лято.  
Нарисувай злато! 


