
Произведения

* * *

Боли, когато вятърът повее силно. Развее косите ни, карайки ги да се удрят в лицето.
Но най-боли, когато вятърът влезе в сърцата ни. Опустошаваща болка, предизвикана от
миг на слабост. Слабост, породена от наивността да допуснеш вятъра да влезе в
сърцето ти. Завихряйки се там, той ни кара да изпитваме страдание, несигурност...
нужда. Нужда от някой, който в този миг да спре пулсиращото ни от неспокойство
сърце. Несигурност, породена от нуждата някой да разбере сърцето ни. Страдание от
това, че, така или иначе, сърцето остава неразбрано...

Разговор с тишината

Тази вечер разговарям с тишината. Случайно срещнах я близо до дома. Поканих я да
влезе. Питам се сега защо?! Та тя моя гостенка отдавна беше.
Приседнали сме двете на по чаша "тихо съмнение". Тя мълчи. Аз също. От време на
време само лекият хрип от събралата се в мен тъга разваля нашата идилия.
Разговорът тази вечер е същия като предната и по-предната - за неговата любов.
- Тишина, как мислиш, мълчанието в него говори ли или мълчи?
Тихо е.
- Търси ли топлия ми допир?
Още по-тихо е.
- Иска ли да ускори любовния ми пулс?
Тихо е съвсем.
Сега и отговорът тихо прошепни и си върви.

Кукла

Искам! Не искам! Искам! Не искам!
Постоянно тези думи аз редувам, ред по ред, дума по дума и защо?!
Отговор нямам и аз!
А може би имам?!
Всъщност да!
Отговорът е, че аз съм гадна, претенциозна кукла! Кукла от хартия без сърце, душа и
мисъл.
Някой ще каже:
- За какво ù е на кукла сърце?
- За да обича и тя!
- За какво ù е душа?
- За да чувства и тя!
- За какво ù е мисъл?
- Да знае кого и за какво обича.
Кого ли да обича?!



Със сигурност не и дъжда. Защо ли?
Защото само за миг, намокрил я и хартиената кукла ще се разкъса. Парче по парче,
листче по листче.
А дъжда?

Дъжда не е обикновен, а дъжд от сълзи. Сълзи, породени от мъка, по това което най-
много иска, а няма - любов - истинска чиста любов!
Отново ще попитате, за какво ù е на хартиена кукла любов, като няма сърце, мисъл и
душа? Отговорът е, че на хартия са изписани едни от най-истинските любовни думи и
слова, вплетени сега в сърцето на тази хартиена куклена душа!

Стаичка една

Стаичка една, пълна със самота. Добре дошли!
Тук ще намерите разпръснати сълзи, смях, мечти, щастие и какво ли още не. Леко само
като стъпвате по пода, някъде загубих разпокъсаното си сърце. Видите ли го, моля с
нежност го обгърнете и ми го върнете. Макар и тъй „одрипано”, мое си е. Ще
приседна, заболя ме от празнината, вие вървете, настанявайте се. Но пак ви моля, леко
със сърцето и ми го върнете.
Простете, не ви предложих нищо. Имам само бурканче тъга и шишенце сълзи. На дали
бихте опитали от тях, но все пак. Хей! Полека, там нещо червеней. Момче, поспри,
наведи се, виж какво е. Сърце! Моето ли е?! Донеси да видя.
В стаята ми днес бе влязла любовта. Добре си ми дошла!

Пробуждане

Тъкмо бе влязъл из под завивките, за да спре пулсиращото ù от неспокойство сърце.
Неспокойство, което бе присъщо за нея. Прегърна я и усети бясно препускащия ù пулс.
Сякаш искаше... Да! Искаше да сподави този бяс,но не знаеше как.
Улисан в мисли как да я успокои, бе дочакал изгрева.

- Нима си вече буден? – с нежна усмивка го попита тя.
- Да!

И поглеждайки към нея каза:
- Гледам изгрева в две очи. Забравен миг от мен на истинска любов. Погали я. Очите

ù сияеха и тя отвърна:
-Добро утро и на теб, така забравена любов!

Писмо

Здравей! Днес как си? Пиша ти поредното писмо. Да, има нещо ново в моя живот, но
и този път май не е любов. Знам, мина дълго време от последната ми вест. Усещаш ли
промяната у мен? Вчера бе ден като... вчера. Теб отново те нямаше. Знаеш ли, липсваш
ми! Сигурно и за това ти пиша. Тъгата е нахлула в мен. Страдам. Да, знам че го знаеш,



споменах го в предното и по-предното писмо. Имам нужда от теб. Пустее ми душата, а
с нея и сърцето. Пустиня съм от вътре и търся своя оазис. Да, знам, че и това знаеш, че
ти си моя оазис.

И ето пак говоря с теб, а всъщност съм сама. Пиша ти от адрес: град "Любовни
мечти'', улица ''Пропилени дни'', номер ''обичай ме и ти'', ако обичаш, върни.

Припомни ми

Забравих! Припомни ми, какво е туй да си обичан. Ти помниш ли, кажи? Сърцето как
пулсира в забързан ритъм, дланите потят се, погледът се замъглява, а душата не спира
да крещи. Ти помниш ли, кажи? А подкосените крака от срещите?! Усмивката от
допира лек?! Сълзата, в душата на раздяла?! Ти помниш ли, кажи? Имаше и още нещо
сякаш, но уви, забравих, разбери ме ти. Отдавна обич не съм давала, не съм и
получавала. И все пак кажи, това ли бе да си обичан или това бе ти да обичаш?
Припомни ми, какво е туй да си обичан.

Уморих се

И днес не се видяхме. Поредната отказана среща. Знаеш ли?! Уморих се... Дори очите
ми да се изпълват със сълзи, докато се лутат случайно да те видят, душата и сърцето да
горят от нетърпение за допира ти лек, кажеш ли ми - ''Не!'', всичко в мен утихва.
Трепетът изчезва и тъгата ме обзема. Уморих се от многобройните ти обещания,
завършващи с еднакъв край. Уморих се да тъгувам. Уморих се да посрещам твоя отказ.
Ако някога все пак решиш, че искаш да ме видиш, поканата си изпрати, приела нея бих,
но теб не бих.

Наваля ли се

Наваля ли се? Натрупа ли в душата ми доскоро празна своите лъжи? Тежи ми, явно си.
Но поспри за малко, тежи, казвам ти. Няма място вече къде да трупаш. Топиш се в мен
и бликваш от очите, сред сълзите. Спри да трупаш, умолявам те! Умориха се очите да
''ръмят'', душата да ''тежи''.
Затрупа ме с лъжи. Тръгнах да излизам, но потънах сред тъга. Погледнах те за помощ,
но ме заваля сълза. Моля те, за малко поне поспри, душата ми стопли и ако можеш,
обикни.

Закуска с любовта

Топъл мед, чаша изстинало мляко, сгризана бисквита. От масата ме "гледат". "Навяват"
спомен, че някога бе тук една любов. Не я раздигам, там стоят си, така както на
тръгване ми ги остави. Болката още ме топли, като меда. "Душата ми изстина'' вече,
като млякото, а сърцето ми е "сгризано", като бисквитата. Натрошено, разляно и



студено е около мен. Хаос! Пчелен восък е облепил тази бъркотия. Той от мен си отиде.
"Ужили ме", като пчела, и само следа след себе си остави, в една облепена бъркотия от
последната закуска с любовта.

Мрачна стая

Вход. Антре. Празна стая. Ъгъл, в него свита една жена, обгърната от самота. Прозорец,
лъч светлина пронизващ го. Сянка на жена. Легло в средата, пустош. Липса. Нямо
сърце. Празна душа. Картина над леглото, сива, мрачна, носеща тъга. Стол, спрял да се
люлее в ъгъла, „уморен” от чакането да се завърнеш. Спомен, „гледащ” от снимка.
Снимка някога пълна със любов, а днес цветен спомен на тъга. Тръшната врата. Писък.
Стон от плач на изгубена в мислите жена. Повдигната глава. Не няма да е все така.
Последно сбогом, Самота.

За какво съм ти

За какво съм ти такава, все нацупена, а ти се чудиш защо няма слънце?!
За какво съм ти такава, все сълзи роня и крещя, а ти се чудиш защо навън не спира да
вали и гърми?!
За какво съм ти такава, сгушено ранено птиче в теб, не усещащо как боде те с
човчица?!
За какво съм ти такава, обгръщаща те със силна прегръдка любов, за да ти е топло на
сърцето, където вече е все студено?!
За какво съм ти такава, насила да обичаш безметежния ми полет?!
За какво съм ти такава, принцеса без коронка, кукла без душа, жена, обвита в самота?!
За какво съм ти такава, такава, каквато ти ме направи, лоша и никому ненужна?!
За какво съм ти такава, от приказките пепеляшка?!

Любовта трае три минути

Запалих цигара. Не бях пушила досега. Загорча ми от вкуса ѝ. Напомни ми на нещо, на
теб. Горчива, водеща до пристрастяване, задимяваща съзнанието и насълзяваща очите.
Една цигара, равняваща се на една любов. Докато дими някой, нещо сякаш не ми дава
въздух да поема. В следващият миг огънчето пада и надеждата угасва. Неусетно
пепелника се напълва, а цигарата изгаря. Три минути, не три години както казват, три
минути трае любовта.

Какво ми трябва, за да намеря любовта

Какво ми трябва за да намеря любовта? Чифт стари обувки, скъсана чанта на дупки,
рокля стара с презрамка една. Ще тръгна по пътя, сама ще вървя, и няма да спирам



докато обувките си не скъсам. Раницата няма да сваля. Дори и всичко през дупките да
изпадне (мисли, грехове, обиди, сълзи, стонове, обич, душа), тя няма да падне от моят
гръб. Дъждовно, ветровито ще е знам, навярно буря ще скъса едната ми останала
презрамка, но роклята си няма да хвърля, а ще я закърпя. Дрипава, боса и с преведен
гръб ще вървя, но глава няма да сведа. Знам, звездите нощем ще са ми водачи, луната
пазач, а денем слънцето спътник драг. Когато студено ми стане цветята легло и завивка
ще ми направят, а топло ли ми е, дърветата под своята сенчеста обич ще ме приютят.
Тъжно ли ми стане, птичките песни ще ми пеят, за да бъда щастлива. Търсейки
любовта, в чифт стари обувки, скъсана чанта на дупки и рокля с презрамка една, така
ще намеря любовта.

Автобус без име

И ако безмълвният човек казваше всичко с лице, то глухият ѝ да крещеше, то никой не
го чуваше. Така се случва в забързания ни свят, свят от който единственият начин да се
измъкнем е да хванем един безпътен автобус. Качим ли се веднъж на него, ще минем
през много и различни спирки, такива, за които навярно не сме и чували. Ще спираме
за кратък престой на някои от тях, други ще отминаваме, неказвайки и невиждайки
нищо. Едни ще слизат, други ще се качват, всеки със своята история, до своята спирка.
Ще има незапочнати, ще има недовършени, но на някоя друга спирка, в някой друг
безпътен автобус, всяка от тях ще намери своето начало, край, слушател. Макар и
безпътен, автобусът ще има последна спирка. Който намерил своята спирка, намерил,
който не, ще трябва да слезе и чака своя следващ безпътен автобус.
Приятно пътуване!

Цел

Вдигнах поглед и изтичах. Правех надпревара с времето. Оставаше ми малко. Заваля,
забравих чадър. Подгизнах. Разгневих се. Продължих напред. Помахах за такси,
подмина ме. Дотичах до спирка, автобусът не спря. Тръгнах отново пеша. Счупих
токче. Преметнах чанта, скъсах дръжката. Разпилях документи, пред мен стана път от
тях. Тръгнах по него и бързо вървях. Събрах всичко и отново вдигнах глава. Бях близо,
толкова близо, че подминах целта на бегом.

Излъгах

Излъгах. Не бях яла, защото вече бях нахранена от мъката в мен. Излъгах. Не бях пила
нищо, защото вече бях напита от сълзите в мен. Излъгах. Не бях спала, защото вече бях
се насънувала на кошмари и не спях. Излъгах. Не бях се навървяла, защото все още
крачех нощем из града. Излъгах. Не бях се наслушала, защото все още денем блъскайки
се в хорската тълпа, чувах объркани думи и слова. Излъгах. Не бях се нагледала,
защото все още тайно надничах през малкия си прозорец. Просто излъгах.



Редове с безсмислици

Лист хартия, а на него тесни и широки редове. Химикалка, молив и перо. Малки и
големи букви, блъскащи се в погрешно написани думи. Запетаи, точки, удивителни и
много въпросителни. Разхвърляни и безсмислени изречения. Опит за начало на книга, а
всъщност грешен пролог. Съдържание никакво, камо ли опит за епилог. Автор, зареян в
мисли хвърчащи, дали за любов, дали за живота суров или за неуспешния пролог.
Разходка сред стари чернови, изпълнени с надраскани страници. Стара книга, скъсана
на две. Твърди корици, напомнящи стар, затворен прозорец и авторът, търсещ
светлината на своята муза, явно скрита зад тях.

Кутия за спомени

Малка и бяла, поставена в ъгъла. Сравнително висока, но за сметка на това доста тясна.
На места тъмна, на други по – светла. Тук – там шарена, на цветчета. Не пасващ капак,
навярно от друга взет, но и той като нея шарен и сенчест. С прорез, през който да
пускаш всеки един свой спомен:
За отминалото лято с неговата топлота. За студената зима, за недоволството от снега.
За късната есен с много листа. И за ранната пролет с малкото цветя. За първата
срещната любов, за първата целувка. За първото разочарование, за съпътстващите го
сълзи. Навярно препълнена е с всички тези неща днес, а малка и бяла, напълно празна
беше, когато я взех.

Шепота на любовта

Разхождам се из улиците на вече заспиващия град. Наоколо няма хора, а само сенки.
Луната ми прави път по който да вървя. И тръгвам по него. Вървя в тишина, за да
достигна гласа, гласа на любовта. Не стигам до него, стигам само до звука от
отминалата обич на две сърца. Все пак продължава да вървя, но уви не стигам, не
стигам любовта. И отново продължавам, и тъкмо да спра.. сянка, една сянка вървеше
след мен. Обърнах се тихо. Докато той цяла нощ е шепнел зад мен, аз глухо съм
вървяла напред.

Времето си отива

Времето си отива. Стрелките се гонят, но не се достигат. Изостава едната, а другата
бяга. Избледняват числата, времето се забавя. Стрелките започват да се настигат. Ала в
мига преди да застанат на едно и също избледняло число, времето спира и
надпреварата приключва. Времето не само отлита, времето си отива и то без последен
тиктакащ звук.



Не вчера, днес

Обичам те!
Обичам те не като вчера и не като миналия ден, обичам те като днес. Като слънчевото
утро не на вчера, а на днес. Като тихия следобед и топлата вечер, не на вчера, а на днес.
Като цъфналото пролетно цвете, като развълнуваното лятно море. Като пътеката от
есените листа, като ледената пързалка сред снега. Обичам те, когато вечер вън вали, а
на сутринта само тихичко ръми. Не по – малко те обичам, когато слънцето блести.
Обичам те, не като вчера, когато вятъра вилня, а като днес, когато тихо ми шептя. Като
счупеното ми ключе, за моето сърце, като липсващия му катинар и всичко заключено
във всеки последен негов пулсиращ тон. Просто днес те обичам!

Накратко

… Един календар със зачеркнати дати, един скъсан лист от него. Отминали дни, бягащи
седмици, надпреварващи се месеци и догонващи се години - един разпилян във
времето живот. Малко стъпки тук, малко стъпки там. Едни оставени в пясъка, други в
мократа земя под дъжда. Звуци от скърцащи спици на колело, спомен от детството.
Звук от триещи се в асфалта гуми, спомен за отминали пътувания. Скъсани подметки от
обикаляне сред изпитания, развързани връзки, препятствията на съдбата. Едни обувки
за цял един живот, а накрая оставаш бос.

Хей, тук ли си

Хей тук ли си, мое малко глупаче? С нелепата си усмивка и веселия си глас. Хей тук ли
си, моя малка надежда, с догарящата си свещ? Хей тук ли си, моя несподелена любов?
Със скърцащото ми като от детството скрин сърце, хей тук ли си? Тишината изпулсира,
ти не си тук…

Посветих го на теб

Посветих го на теб, този, днешният и утрешния ден.
Студеният вятър, нахлуващ през дрипавата ми душа.
Белия път, обсипан със ситните ми стъпки водещи до теб.
Малкия ми дом, построен от спомена за теб.
Скърцащия звук от затръшнатата врата.
Скрежасалия прозорец със замръзналата на него снежинка.
Изстиналото кафе, в изстиналата стая.
Спрелия часовник на тъмната стена.
Звукът от изгарящата лампа.
Празното легло със студените завивки.



Замръзналото ми сърце с пропуканите ледени парчета.
Без думи, само с тишина, аз само посветих го на теб.

Такава

И вечер да заспивам тиха.
И сутрин с вик да разкъсвам изгрева.
Такава, не еднаква, просто разнолика днес, утре, дори и вчера бях, но всяка вечер тиха.

Сладко море

Пясък от канела, изпълнен с шоколадови стъпки.
Бисквитено пристанище над млечното море.
Захарни песъчинки и карамелени миди на дъното.
Желирани русалки и какаови пирати.
Медени кораби, пътуващи сред сладкото море.
Сладък спомен, за сладкото море.

Сляп танц

Танцувам страстно за теб, но сама.
Музиката ме прегръща.
Песента ми шепне нежно.
Ритъмът ме води.
Стъпвам бавно по всяка нота затворила очи.
Композирам пътя си до теб.
Грешна нота.
Падам.
Та аз съм само сляп танц. Композиторът си ти.

Нарисувай ми художнико любов

Художнико, нарисувай ми любов.
С кърваво червени устни и изпепеляващи очи.
С черни буйни коси.
С парещи длани и боси нозе.
С докосващи ръце, с безмълвно сърце.
Греховно тяло, художнико, дай ѝ, и с душата ми го облечи.
С акрил бои я нарисувай, нека болката да си личи на пропитото платно от сълзи!



Нарисувай ми, художнико, тъга

Художнико, нарисувай ми тъга.
С плачещи очи и устни тихи.
С тъмен залез цвят коса.
С изморени ръце, с ранено сърце.
Тънка снага, художнико, дай ѝ, гола я остави.
С молив остър, тъмносив графит я нарисувай, смутена в тъмното да се изгуби.

Нарисувай ми, художнико, наполовина любовта

Нарисувай ми, художнико, наполовина любовта.
С дрипави дрехи, уморена, носеща душа на стар слепец.
Плаха.
С кожа алабастър, несресана коса, очи, гарван черни, нека да не види, че протегнал съм
ръка с гребен да я среша.
И мене цял да ме не види, че аз съм половина любовта.

Днес ми е студено

Днес събудих се в прегръдките ти, но ми бе студено. Потрепнах, от страх навярно.
Станах със уплаха. Облякох твоя дреха, ухаеше на друг. Захвърлих я. Потърсих своя
сред бъркотията от хиляди неща. Останала бе само тя, роклята от първата ни среща,
цялата на цветя. Облякох я бързо, ала пак ми застудя. Не съм от жените, които ще си
тръгнат ей така, но днес... Тръгнах тихо, шумно се прибрах. Вън бушуваше вятър.
Погледнах се. Роклята ми вече нямаше цветя. Той бе взел спомена за срещата ми с
любовта.

Днес ми е студено!

Самота

Отдавна свикнах да обичам самотата.
Приятелка най-вярна ми е тя.
Когато имам нужда идва,
после отива си сама.
Споделя с мене всяка болка.
Пронизва силно моето сърце.
Лекарство за такава рана няма,
време не лекува самота!



В съня

Не трябва да плача, ти си само някой, който аз измислих в съня. Някой, който всяка
вечер идва, като гостенин. Не ме вини за моя зов, когато падне мракът. Цялата от обич
изгоряла, чужда денем, нощем твоя. Белези на ум оставям, сърцето с мисли наранявам.
Не искам да се будя, ти и тази вечер... мой гостенин бъди. Налей ми чаша вино,
грамофон със стара плоча ми пусни. Пияна в страстен танц ме поведи, докато не дойдат
утринни лъчи. Тогава, тогава ти тръгни, за да не видиш моите сълзи.

За мен, за теб

За мен ти си онази обич, силната, първата и последната.

Момчето със светлите очи и русите коси.

Пламъка във моето сърце.

Усмивката на влюбено хлапе.

Немия глас на любовта.

Топлата ръка на моето лице.

Красивия залез на утре.

За теб аз съм изгрева от вчера.

Забравения допир по твоето лице.

Вик на “ОБИЧАМ ТЕ!”

Пепелта от изгорялото ти сърце.

Момичето с кафявите очи и тъмните коси.

За теб аз съм само спомен.


