
Казвам се Борислава на 20 години.

Още от малка обичам да мечтая. За безкрайни път до
звездите, както и за вечно лято.

Страстта ми към поезията се зароди още в ранна
възраст. Когато пиша, откривам различни светове и
често пъти намирам утеха в думите. Пиша, предимно
поезия.

Часовник
Стария часовник

тик

така

също толкова

повредено,

колкото

и туптенето

на сърцето ми.

Но все пак работи.

Сърцето ми също.



Време
Когато бях

пет годишна

се радвах на

черешата в двора,

на снега и

на големите хора около мен.

На дванадесет

се вълнува от

игрите на улицата.

Когато станах на

осемнадесет,

бях незнаеща и неопитна,

но опитах горчивия

вкус на страха.

А днес си търся фибата,

която изгубих в тревата

преди години,

търся си времето, което

изгубих някъде по пътя.

Но нищо не открих.

Вече и черешата я нямаше.



Загуба
Изгубих любовта ти,

някъде между

лавандуловите поля

и жаркото слънце.

Някъде между вината и безразличието.

Но дори вече да я няма

все още ме караш

да търся смисъл

между редовете

на празния лист.

Антидот
Някъде по пътя осеян в тръни

изгубих любовта към себе си

и тогава се превърнах в най-ужасният си приятел.

Мислех, че съм видяла най-лошото.

Докато не протрих кожата си само, за да

се почувствам будна.

Поръсих я с болка, за да се накажа.

И накрая осъзнах, че самата аз съм



моето спасение.

Любов
Светът е толкова магичен,

когато някой, вместо с име

Любов вече те нарича.

И може без дъх да

изпише обичта на прозореца.

Слабостта, с която обичах
Пишех за тези, които нямах,

със слабостта, с която ги обичах.

Създадох им образи, които те нямаха.

Рисувах думи. Светлина обливаше имената им.

Красота капеше от всяка частица, която

в тях съм градила.

Аз ги бях измислила и можех да бъда

единствена тяхна създателка на същества,

които могат да говорят, виждат и чуват,



но не и да бъдат реални-така както

бяха написани и дълго мечтани.

Аз повярвах в техните лица със слабостта,

с която ги обичах.

Повярвах на думите си дотолкова,

че те станаха неоспорим истина за мен.

Повярвах в качествата, които сама им измислих.

И пътищата пред очите ми се сляха със

слабостта, с която ги обичах. Нямаха нищо истинско.

Измислих си романи, в които да живея.

Измислих си хора, от които да черпя вдъхновение.

А тях никога не ги е имало. И само в буквите на
страниците ми живееха със слабостта,

с която ги обичах.

Кутия.
Стара кутия

на двадесет години

пълна със спомени

и покрита с драскотини.

Също като мен.



Лек
И за твоето щастие

побиращо се в

две очи кафяви

и едно писъмце

с красив почерк

скрито в джоба на портмонето ти.

Съм сигурна,

че ще ме излекуваш


