
1. Приятелко любима

Приятелко любима, пак заминаваш ти толкова далеч,

Оставям ти скъп спомен от мен за веч.

Помни не ще те забравя аз,

Дори и захласната от дива страст!

Ти в сърцето ми стоиш,

Сладка, дива, луда, всеки миг да уловиш.

Важно за мен е да си щастлива,

Защото туй чувство най ти отива!

Мисълта ми винаги е кога пак ще те видя,

За да мога следващото уиски да предвидя.

Обичам те през бури и океани,

Дори живота да ни поставя капани!

2. Обещание

Ти дойде с мен тук,

защото ме обичаш,

усмихна ми се, а аз ти отвърнах

целуна ме и целия свят засия.

Разпознах те и си част от мен,

светлината в тунела,

Рая в Ада,

слънцето в мрака.

Копнея за мига, когато пак се слеем.

Ти живееш в мен и аз те пазя,



но себе си не мога да опазя.

Изгубих се!

Хаоса е тук при мен,

ти се спасявай,

аз просто ще обичам.

3. Каква ти е мечтата

Питат каква ти е мечтата,

с остър поглед мълча.

Изреждат ми нещата,

но си мисля...

Имам ли изобщо аз мечта?

Не мога нищо да измисля!

Преди месеци, години,

писах аз желания на листи яркосини.

Самотата ме изпи,

да желая аз сродни души.

Сбъдна се мечтата на любовта,

но все си мисля нямам мечта.

Сбъдна се мечтата за сродните души

и разбрах, мечтите са ми те,

моята радост в дните.



4. Новото начало

Влизаш в пълна стая,

гледаш непознати лица,

всяко със собствена история.

В първия момент влизаш сякаш в дим.

Постепенно димът се вдига,

заглеждаш се в детайлите

и откриваш...

първо доброто,

но в следващия момент виждаш –

то е замаскирано.

Няма как да се откажеш

и продължаваш да наблюдаваш,

едно ще харесаш,

друго няма да харесаш.

Смелостта, в този миг е голяма,

за да продължиш,

уязвимостта, също,

защото се чувстваш без основи,

упоритостта, сега, е задължително условие -

нямаш друг избор.

Колкото си силен, толкова и слаб –

противиш се и се съгласяваш,

одобряваш и неодобряваш...

Припомняш се как си се справял,

мислиш стратегии и тактики,



искаш новото да е в твоя полза,

защото си го искал,

защото си го избрал.

5. Неизречени думи

След теб аз друг не познавам,

така да ми въздейства.

С присъствието си ти ме плени,

да вярвам, че мога всичко да направя,

всичко що е в мойте мисли.

Грешка бе мойто мълчание...

нищо не ти казах...

а продължих напред да гоня друг.

Сега не зная пътя и посоката си,

загубила всякаква надежда.

Защо не изрекох онези думи,

които можеха живота ми да променят?!

6. Обич

С целувки ще изпиша твойто име,

с прегръдки ще изтрия всяка болка от теб,

за да видя твоята усмивка

и виновника за нея да съм аз.

Най-хубавия шоколад не е толкова сладък,



колкото твойта любов до припадък.

Сърцето ти дълбоко ще заровя,

на топло, светло място,

да процъфти като цвете свято.

Ще изпиша сто пъти с пръст

„Обичам те“ на твоя едър гръб!

7. Миг във вечността

Не ме карай да прехапвам устни,

подпрян на бара с мощните си ръце.

Усмихваш ми се тъй нежно,

чак сърцето ми тупти!

Каниш ме на танц,

приемам аз,

прегърнала целият свят в ръцете си.

Времето за миг спира,

сега сме само ти и аз,

сами...

във вечността.

Пърха щастието пълно около нас

и ни шепне то е за вас, то е за вас!

8. Всичко наред ли е

Всичко наред ли е ме питат,

с фалшива усмивка на лице



и с несигурно „да“ отговарям –

„Всичко е наред“,

но в душата ми искам да изкрещя,

нищо не е наред.

Живея в един хаос,

на страданието,

на болката,

на караниците,

на обидата.

Тунелът е дълъг,

не виждам още светлината,

но искам вече да идва.

Не знам до кога ще имам сили

да вървя в тунела тъмен,

обляна в мъгла,

лазя на колене,

вървя...

падам..

почивам си

и пак продължавам да вървя.

9. Не е за мен

Не е за мен да живея в рутина

и да бъда сред робската тълпа.

Трябва ми живот изпълнен с приключения,

за да изпитам емоционални вълнения.

Само така се чувствам жива,



далеч от самота,

сред хора с ледени сърца!

Как да спреш времето за най-прекрасните мигове в живота и да ги повтаряш отново и
отново? Физически е невъзможно, но в мислите си можеш колкото си искаш!
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