
  Здравейте!  
Казвам се Доника Ботева. Работя като учител по български език и литература и 
история и цивилизации. Обичам да чета, да рисувам, всичко свързано с литературата 
и изкуството ме вълнува. Не мога да си представя и ден  живота си без култура, 
творчество и вдъхновение. Поезията е изкуство, което е спонтанно и лично, затова не 
съм споделяла стиховете си пред голяма аудитория със собственото си име. 
Изпращам ви няколко стихотворения, ще се радвам да видят “бял свят” и моля за 
обратна връзка и критика.  
 
Поздрави!  
Д. Ботева 
 
Място под звездите 
 
Създавам свое място под звездите.  
Наричам го с различни имена, 
броя на пръсти тухлите и дните.  
Издигам си невидима стена.  
 
Не ми е нужен покрив под звездите. 
Едно легло, две книги и мечти,  
достатъчни, за да осмислят дните 
на някой, който може да лети.  
 
Отключено е - ето ги вратите.  
В дома ми като в себе си ела!  
Прозорци нямам, каня празнотите, 
танцувам с тях на лунна светлина.  
 
Аз нямам катинар и нямам име!  
Строя висока приказна стена.  
Понякога се качвам да погледна,  
надвесвам се и падам във света. 
 
 
 
 
Събуждане 
 
В случайна сутрин просто ще осъмнеш.  
И няма да ме има там до теб 
Ще се замислиш, после ще изтръпнеш 
Ще седнеш на леглото, ще броиш до пет. 
Ще се задъхаш, ще проклинаш 
стотиците ми женски имена, 
С мене бе нещастен, днеска имаш 
Цялата човешка свобода.  
Ще си спомниш, че изгуби себе си 



Щом ме видиш да вървя в дъжда 
Не ме кани отново във живота си.  
Сега съм истинска, усмихната, сама. 
 
 
Безнадежден контраст 
 
Чувствам се бяло-стара. 
А са младо-черни косите ми. 
Догарям, като цигара... 
...и се огъват плещите ми. 
 
Под тежестта на камарата 
от целувки, 
и думи, 
         и изстрели. 
Под песента на скандала... 
Умират. 
     Белите. 
        Истини. 
 
 
 
Истина 
 
Възпитана съм да мисля, преди да говоря. 
Затова думите ми жестоко болят. 
Тежки са, не отричам,не споря… 
Но изрека ли ги, заставам зад тях. 
Не съжалявам за нищо изречено. 
Всяка дума е равна на хиляди. 
Всичко казано е първо премерено. 
Всички срички са мънички истини. 
Думите ми са мои деца, 
Дори да можех, не бих ги отрекла. 
За тях ще платя, каквото дължа. 
И ако трябва, пак бих ги изрекла. 
 
Приятели 
 
Малко са. По-малко от пет. 
Но за мен означават десет. 
Те са моят реален портрет. 
Светът и смехът е по-лесен. 
Когато си счупих душата 
ми направиха чаено парти 
на килима - като децата. 
После играхме на карти. 



Когато си нямах врата  
ме намериха през прозореца. 
А когато се размълча 
ме настъпват по палеца. 
Настъпват ме по палеца, 
когато се размълча. 
И ме намериха през прозореца, 
когато нямах врата. 
Често играехме карти 
на килима, като децата. 
Направиха чаено парти, 
когато си счупих душата. 
Светът ми с тях е по-лесен. 
Те са моят реален портрет. 
За мен означават ДЕСЕТ!!! 
А са малко, по-малко от пет. 
 
 
 
Обещание към сина ми 
 
Да бъда търпелива и притихнала. 
И всяка вечер приказка да ти разказвам. 
Да бъда ведра и усмихната 
и благия си тон да спазвам. 
Да съм лечител и да съм опора, 
когато се удариш в настоящето 
или ожулиш колена на двора.  
Ако си кораб,аз да съм пристанището.  
Да не наказвам строго слабостта си, 
ако я срещна някога у тебе. 
Да не те обсебвам с любовта си, 
но потърсиш ли ме,винаги да бъда с тебе.  
Да мога да отъпча пътя ти 
и всички малки грешки да спестя. 
Да не допускам мъка във живота ти, 
за всяка счупена мечта да отмъстя. 
Дали ще мога всичко да изпълня? 
Половината не мога да направя... 
Но обещавам, докато ме има 
ще се опитвам и ще се старая. 
 
 


