
Здравейте, Ecrier! Казвам се Джесика и съм на 16 години. Попаднах на сайта ви и ще се радвам да 

участвам в проекта “Творческо начало с Ecrier”.  

Ето и малко информация за мен: 

Уча в езиковата гимназия в Сливен и говоря английски, немски и френски. Именно поради тази 

причина името ви ми “проговори”, така да кажем, и се реших да ви пиша. Започнах да пиша 

поезия на около 9 години, а след това започнах да експериментирам и с проза. Чета всякаква 

литература и често пиша в различни жанрове. 

Прикачвам и своя снимка, както беше написано в сайта.       

 

 

 

А ето и някои мои произведения: 

 

"Казват, че любовта не може да се планира, но хайде двамата да си направим 

едновременно планове ей така, съвсем непланирано. Да се влюбим по график и да се 



целунем точно в полунощ, когато другите само си се пожелават. Пробвай да ме обичаш 

по инструкциите, които ще ти дам, следвай ги внимателно. А ако нещо не се получи, ако 

усетиш, че се изолирам от теб заради страха си от любовта, то скъсай инструкциите, 

излез от графика и развали плановете. Всей хаос в живота ми, но ме обичай до край." 

…...... 

ПППППППП 

Навън вали като из ведро,  

дъжд плющи по стъклата, 

а в душата ми е пролет, 

танцувам с вятъра 

и пролетни цветове се сипят по мен, 

и птича песен пея. 

Достатъчно ми беше студено,  

достатъчно будувах нощем сама, 

сега е време да тичам, 

да те гоня на път към залеза. 

Зимата свърши, 

ела да се стоплим, 

ела да си уловиш П П П П П П П П. 

…........ 

Кафе 

 

Седни. 

Нека изпием по още една чаша кафе, 

преди да си си тръгнал завинаги. 

Не прекрачвай прага още, 

не ми обръщай гръб, любими, 

не ме забравяй. 

Седни. 

Не ме наричай по име, 

дълбоко в себе си аз ще се престоря, 

че си събрал смелостта за това; 



и дълбоко в себе си ще ти простя, 

задето така и не успя да ме задържиш. 

Не ме забравяй за още ден, два... 

Седни. 

Опитай отново от вкуса на любовта ми, 

вдъхни си от парфюма ми, 

запомни го завинаги, 

макар аз все да го сменям... 

също като настроенията си. 

Обещай ми (всичко) 

да не ме забравяш. 

Седни. 

Вземи ръцете ми в своите 

пак както някога (помниш ли?). 

Погали ме. Стопли ме, без да те моля. 

Изгори ме, без да очаквам. 

Но недей да ме забравяш. 

Седни.  

Дай ми нещо за спомен, 

не си тръгвай като непознат. 

Недей ме залъгва,  

че никога не си ме обичал, 

че никога не си ме пожелавал. 

Не ме забравяй още за малко. 

Седни.  

Позволи ми да се заблудя, 

че някога била съм твоя, 

че някога можел си да ме имаш. 

Не забравяй нас, не забравяй мен. 

Седни. 

Знам, че вятърът на промяната 

отдавна е задухал свирепо. 

Знам, че дъждът от неизплакани сълзи 



отдавна вали върху ни. 

Всичко знам, без думи знам. 

Но недей си тръгва още, 

остани само за още една чаша кафе, 

макар сърцето да се свива жестоко  

и до последно да боли. 

Недей си тръгва още, 

защото веднъж излезеш ли през вратата, 

ще ти се прииска да се върнеш, 

а път назад вече няма да има, 

и ще се скиташ при други, 

ще ги обичаш уж наистина, 

а нощем ще сънуваш само мен; 

ще проклинаш себе си и всеки ден, 

който си пропилял от глупост. 

И знам, трудно ще ми е и на мен, 

задето не съм като всички останали 

и няма да те чакам да се върнеш, 

няма да оставя вратата широко отворена 

и няма да те чакам с топла вечеря, 

а вместо това отдавна ще съм подпалила 

и къщата, и спомените си за теб,  

ще съм те изгорила, без да ми мигне окото, 

без да ми трепнат ръцете; 

ще съм избягала и ще съм се върнала при себе си, 

ще съм окрала сърцето ти от любовта си. 

Болно ми е, знам, 

но ще отмине. 

Сега важно е да тръгнеш. 

Върви. 

И недей ме забравяй никога, 

защото инак ще забравиш онова, 

което най-обичал си на този свят; 

ще забравиш, че съм единствената. 



Затова върви. 

А всеки път щом затвориш очи, 

усещай по езика си вкус на кафе. 

....... 

"ТТТТТ ТТ Т ТТТТТТ ТТ, ТТ ТТ ТТ ТТТТТТТ, ТТ ТТ ТТТТТТТ ТТ ТТТТТТ Т ТТТТ 

ТТТТТТ. ТТ ТТ ТТТТТТ ТТ ТТ ТТТТ?" 

…... 

Намек за обещание 

Кажи ми пак, 

че птиците ни слушат  

и разбират спора ни.  

Преведи ми езика им 

и ми обясни, че се съгласяват с теб. 

Качи ме пак 

много нависоко, чак до небето, 

за да ме погали слънцето 

и да докосна облаците, 

само не оставяй на вятъра да ме отнесе. 

Прошепни ми 

думите, които искам да чуя, 

но не казвай нищо, 

без да ме докосваш; 

търся действия, думите са за аматьори. 

Дай ми 

да усетя аромата ти  

и да го превърна в свой собствен, 

да не мога да го сваля от себе си 

като самоличност, като втора кожа. 

Разпръсни ме 

на части, на дребно, на парчета, 

накарай ме пак да си изгубя акъла, 



а събери целия ми свят в шепата си, 

вземи и мен и да тръгваме, ще закъснеем. 

Вдигни си телефона, 

не ми пречи да звъни, 

не се променяй заради мен, 

защото утре вече може да ме няма, 

не се изгубвай в присъствието ми, недей. 

Навий си аларма 

и пак да ни стресне 

точно когато най сме се заплели 

в мрежите на времето и близостта, 

нека ни прекъсват, иначе ще се самозабравим. 

Създай ми свят 

само за мен и теб, 

зарежи сънищата и мечтите, 

по-истински си от тях, повярвай; 

бъди с мен тук, сега, недей да бягаш. 

Обещай ми 

намеци за обещания, 

дай ми илюзия за сигурност, 

подсказка за любов и вечност, 

а аз ще ти обещая ПППП ПП. 

….... 

ППППП ПППП 

Цяла нощ са ми в главата 

две пронизващи сини очи. 

Не ме оставят да спя, 

преследват ме измежду 

всяка гънка на чаршафите, 

будят вълнение в тишината. 

Паднат ли клепачите ми, 

виждам само една усмивка, 



полу-невинна, полу-заговорническа, 

предричаща теб и мен 

и будеща надежда за утрото, 

за пясъчни целувки и безкрайно лято. 

Пожелах си те сама 

и сама те повиках в живота си, 

тайно в себе си съм знаела, 

че ми трябваш точно ти, 

точно в онзи лунапарк, 

точно в падащия мрак. 

Намерила съм те измежду светлините, 

повикала съм те със зова на сирена, 

надявала съм се да те срещна, 

за да отмиеш като вълна 

всичките ми колебания и съмнения, 

за да ме преродиш нова и сияйна. 

Недей да си мислиш, 

че срещата ни е случайна - 

аз не вярвам в случайности, 

но повярвах в себе си преди време, 

тази нощ повярвах и в теб 

и душата ми пламна като феникс. 

Хареса ми се смелостта ти, 

иска ми се да опитам поне още малко, 

от нея, от теб, от себе си днес; 

иска ми се да имам време, 

да го пилея между пръстите си 

като пясък от морското дъно. 

Иска ми се да допра рапан до ухото си  

и да чувам само твоя глас, 

да наредя мидички по дланта ти 

и да ги залепя там с целувки, 



да се изгубя с теб в дебрите на живота 

и с пяна в косите да забравя за всичко. 

Не ми казвай, че ни е бил писан 

само миг от вечността; 

не ми казвай, че трябва да се връщам 

към септември и към есента 

и да продължа напред; 

не ми казвай, аз знам сама. 

Вярва ми се в илюзии, 

а не мога, а и не искам. 

Здраво стъпила съм на земята, 

но ми се плува още малко. 

Обещавам да бъда друга след мъничко, 

сега искам да съм си същата. 

Вятърът на промяната е тих, 

неосезаемо гали раменете ми, 

но аз знам, че всичко свършва, 

неслучайно носталгията се е заклещила  

в сърцето ми като котва. 

Неслучайно се имахме само за миг. 

…...... 

Есенно момиче 

Защо си поело пак само̀ 

по необходени пътеки, 

защо бягаш от себе си даже, 

не оставяш нищо след стъпките си. 

Носиш сърцето си в ръка, 

а душата си скътана пазиш. 

Мъгла пред тебе и зад тебе, 

буря в сърцето ти, 

тишина в душата ти, 



дъжд от сълзи навсякъде около тебе. 

Носиш се по земята, напомнящо дим. 

Някой ден ще се обърнеш, 

извървяло цялата земя, 

ще срещнеш стар познат, 

отдавна забравен непознат, 

ще се вгледаш в зелените очи 

и ще познаеш себе си. 

С какво си се променило,  

златно есенно момиче? 

Какво си изгубило? 

Какво си намерило? 

Животът приютил ли те е най-сетне? 

Или още се скиташ под небето? 

Намерило ли си пламък,  

за който да си струва да гориш? 

Обичано ли си? А обичаш ли? 

Намерило ли си покой? 

Простило ли си непростимото? 

Оставило ли си товара, който не е твой? 

Чий смях те събужда 

от съня на тъгата? 

Чие докосване те приспива? 

Или пък заспиваш още в самота? 

Още ли можеш да се върнеш там, 

където си се научило да обичаш? 

Толкова ми се иска да те срещна, 

да те запечатам в отлитащи минути, 

и да ти задам дълго чакани въпроси.  

Иска ми се да държа ръката ти 

или пък ти да държиш моята? 

Коя от двете ни е по-изгубена в есента? 



 

 

 

 


