
НОЩНО

11.01.2021

В мъглата се задават силуети,
прегърнали по нечий спомен мил,
листа дървесни правят пируети,
оплетени във мрачен водевил.

Повява вятър призрачно и стене,
разказва за забравени неща
отминали, превърнати във време
на щастие и мъничко тъга.

По стъпки на сподавени тревоги
затичва се изпуснат нощен вик,
до вчера окован от думи строги,
а днес свободен, скъсан, но велик!

Молитва чу се, екот от камбана
и после всичко плувна в тишина.
Заплака дъжд, но време не остана,
а само силуети във мъгла!...

МОНОЛОГ

18 ноември 2020 г.

Плачеш ли? Не мисля, че е важно,
тъгата ти във въздуха тежи!
Лицето ти изглежда толкоз влажно.
Поглеждам вън ˗ наистина вали!

Защо си сам? Ръцете ти треперят.
Отровата ли в повече дойде?
Потърсиха ли, за да ме намерят?
Защо си тръгваш, накъде пое?

Не се сърди, мен просто ме е грижа
за твойта карамелена душа!
След толкова сезони пак те виждам
и няма начин вече да мълча!

Не те прежалих, нито те изплаках.
Не те измислих и не те изтрих...
Не те рискувах, но не те дочаках.
Не те създадох, само те убих!

Погледна ме, очите ти изгарят.
Настръхвам!... Аз сама те причиних!
Врата зад мен със трясък се затваря.
Течение?... Кого ли надхитрих?!

Прости ми! Аз оставам! Остаряла!
Поглеждам вън ˗ ще спре ли да вали?
...Пред тебе има само огледало!
СчупИ го! И си тръгвай! И мълчи!...



БЯГСТВО

7 юли 2020 г.

Насилена от спомени догарям,
разливам се, оголена до пламък.
Въпроси ли? Не ща да отговарям!
Започнах да строя въздушен замък.

И в него без копои ще живея,
по-малко прегоряла и ненужна.
На воля ще крещя и ще немея
изцапана или пък теменужна...

Вода ще бъда, камъни ще бутам!
Олтари ще строя и ще събарям!
И денем, и във мрака ще се лутам,
ще спя и после пак ще се повтарям.

Измислена и малко иронична
стени ще зидам себе си да скрия,
а после, непринудено цинична
ръцете в чужди сълзи ще измия!

Душата си, когато излекувам,
далече от протегнатите пръсти,
прокудените дни щом избудувам,
пречистена, дали ще се прекръстя?!

ЩЕ БЪДА

2 юни 2020 г.

Ще бъда цветна, шумна и красива!
Ще бъда луда, плямпаща и дива!
Ще бъда лоша, даже неразбрана!
Ще бъда бурна, цялата във рани!
Ще бъда вятър, клоните ще чупя!
Ще бъда лигла, лесно ще се цупя!
Ще бъда песен и ще се запея!
Ще бъда стих-с любов ще се излея!
Ще бъда есен, лятото ще гоня!
Ще бъда лист, сама ще се отроня!
Ще бъда прилив, пясъка ще давя!
Ще бъда, ще съм аз, ще го направя!

ИЗПОВЕДТА НА СЪДБАТА

4 януари 2020 г.

Ще плача, за тебе ще плача!
За мен и за нас, да, ще плача!
За допир, тревога, усмивка,
за устни, родени във мрака.
За жертвата и за палача...
нещастница или щастливка.



За всяка секунда на липса,
ще плача и тихо ще викам!
Ще моля, да няма раздяла,
а после ще драпам по гипса
и думи в стените ще дялам,
докато при мен те повикам!
И после, Любов, пак ще плача!
От радост и мъка..., от двете!
Душата си бавно ще влача
към тебе! Вземи ме в ръцете,
които обичам до лудост...
И силно и страстно пази ме,
от всичко, от себе си даже!
Когато ме имаш, приспи ме!
Да може Сълзата да каже:
тя плака, но плака щастлива!
Сама и със него тя плака!
За него, без него..., все плака!
Но ето - сега е красива!
Отмих се от нея!... Зачаках!

БЕЗСМЪРТНО

27 декември 2019 г.

Моя нежна, безсмъртна Любов,
бездихание мое и горест,
мой първороден, прокъсан покров,
мое тихо спасение, болест!

Как да ти пиша и ред,
като думите леят се бясно
и се стичат по листа безчет,
даже с въздуха в мен им е тясно!

Мое щастие, мъка безумна,
искам толкова много да кажа
и не мога да бъда разумна,
в листа себе си да ти разкажа!

Ти си облак и слънце, и вятър!
Ти си изблик, негА, земетръс!
Ти си дъжд от аплаузи след театър…
Ти си счупен от гръм коневръз!

На дървото си девствен филиз,
На реката си устие жадно!
На морето си прилив ревнив,
на гората си утрото хладно!

Ти си моето твое Добро
и си лошото твое за мене!
Припокрито в едно потекло,
непредадено с точното време!

Ти си вечност, минута си кратка
и откраднат си поглед прикрит!
Неотгатната моя загадка,
плод от тайна градина открит!



Ех, безсмъртна, единствена моя,
как да пиша за тебе, Любов!
На Вселената ми си покоят,
непроникнал в неземния ров!

Ще те пея във ангелски песни,
ще те влея в стиха си нелеп!
Ще те скрия във думите лесни
и пречистя във собствен вертеп!

Рай да няма при теб ще умра!
Ще те имам в измислена вечност!
Ад да няма, за теб ще горя!
И така до безкрай…, безконечно!

Моя нежна, безсмъртна Любов!
Казах малко, а толкова мога!
Ще притихна във тих послеслов
и за теб ще се моля на Бога!F

ВЪПРОСИ БЕЗ ОТГОВОР
27 ноември 2019 г.

Как да отприщя душата си,
като знам-ще залее света?!
Как да обърна съдбата си,
да не сбърка смъртта със съня!

Как да поискам Прощение,
като цялата лъхам на грях?!
Как да се крия в спасение,
като ставам май само за смях!

Как да обичам отдадено-
проиграх се сама на комар
и с етикета „продадено“,
днес съм стока на нечий пазар!

Как да се върна в началото,
като просто започнах със край?!
Лесно го лопнах мандалото
И... качулка след дъжд. На! Дерзай!

Ще дерзая, но в друга посока
и душата-парче по парче
ще заровя във яма дълбока.
Но..., тупти си, тупти си, сърце!..

ОТРАЖЕНИЕ
28 август 2019 г.

Шедьовър ли си ти, или гротеска,
застанала пред теб ще те попитам?
Актриса ли си в улична пиеска,
танцьорка, в изкривено собствен ритъм?

Опитваш ли да бъдеш интересна,
прикрила се във хорските аплаузи?



Не виждаш ли, че просто си им смешна-
очакват си цигарените паузи!

И вярваш ли, че още се котираш
във чуждата житейска куртоазия?
Сред камъните злато ли намираш,
изгубена в лъжливата фантазия?

Усети ли, че Времето надцака те!
Студът те гони-нямаш одеало!
Художникът си тръгна -недочака те...
Това пред теб е просто огледало!

ОМРАЗА

19 юни 2019 г.

Аз мразя да мразя,
но мразя безумно,
с дъха на проказа-
сляпо, безшумно!

А, мога да мразя!
Само, как мога!
И тайно да пазя
тъга и тревога!

Да мразя не искам,
но адски съм бясна
и вместо да пискам,
прикрито съм ясна!

Със раните черни
сама ще се справя.
Мечтите неверни
ще скрия… забравя!

Ще беся, ще съдя,
ще тъпча незряща
и Бог ще пропъдя,
сама и мълчаща!

Ще мразя да мразя,
но пак ще съм черна
и с тази украса,
от днес съм безверна!

Стихоплетство... игра на нерви/думи

3 октомври 2018 г.

Във всяко поведение
си търсим отношение,
но само е снушение
със грешното решение!

И чакаш по презумпция,



обезценена унция -
до кръв дълбока пункция
от свиша нами нунция.

А после колабираме,
докато дешифрираме,
напразно калибрираме,
че хич не се котираме!

Захвърляме се в чакане
с часовниково тракане...
Накрая само плакане,
дордето го протакаме.

Каква ли е поуката
в на тези думи скуката?
Не стига ни науката,
да ни навре в пролуката.

И тихомълком сядайки,
хомотът сам затягайки,
ръце напред протягайки
на чуждий зор натягайки.

Но стига стихоплетство -
това не е наследство
от миналото детство...
Опитай със кокетство!

Точка!


