
~ПОЕЗИЯ~

1.
Да те обичам беше толкова лесно, че все още ми е трудно да спра да те
обичам!

2.
Гласът ти вибрира на една честтота с душата ми.

3.
"Чети ме, плачи ме.
Чета те, боля те."

4.
Любовта ми като дива сърна, бяга от златния куршум на своя ловец!
Но ти всеки път успяваш да уцелиш право в целта - непокорното ми
сърце!

5.
Нарисувай ми звездна карта на сърцето си.
Когато гледам към звездите, да намирам пътя до сърцето ти.

6.
Все те шия сърце.
И все кървиш ми.
Не ти ли писна от толкова кръпки. Няма ли кой да те зашие правилно?
Кърпи ме...
Кърпи се...
И дано някой ден да си зашием сърцата едно за друго.
И вече да не кървят. Да не болят. Да ни е топло и да не усещаме липси
и празноти.

7.
Влюбените сърца си прощават лесно.
С теб от цяла вечност си мълчим.

8.
Понякога искам да обхвана с ръце празнотата, която ми завеща.
Да си представя че си тук до мен.
Навън да вали, а сърцето да спре да боли.

9.
"Вярвай ми!"
Каза.
"Няма невъзможни неща за мен!"
Има...
Невъзможен си.

10.
Връщам времето назад, преди да те прочета за първи път.
Колко наивна бях.
Колко наивна си останах.

11.
Някой ден, когато разказвам приказки на децата ни за лека нощ, искам
да ги приспивам с нашата история.
Да им разкажа за най-добрия герой – техния баща.



И за най-щастливата жена – тяхната майка.
За любовта им събрана в техните детски очи.
За радостта, че сме едно цяло – нашето си семейство.
И това да е най-хубавата реална приказка.

12.
Мечта си недостижима, като снежинка през Август. Щипеш ми по бузата.
Болезнена нежност. Сълза през смях. Болиш на дълбоко в мен.
Осъзната празнота.
Есенна меланхолия.
Вали ми душата.
Капе ми сърцето.
Изля се цялото.
За теб.

13.
"Понякога да си добър не стига! Колкото и да искаш да помагаш.
Хората обичат своите страхове и не могат с лесна ръка да се откажат
от тях."

14.
Колкото и да ви учех на любов и грижа, все ненаучени останахте!

15.
След толкова бури в сърцето, жадувах за малко спокойствие с теб!

16.
Събрах всичките ти сълзи в шепите си.
Изля цялото си сърце в дланите ми.
Напълни ръцете ми с тях.
И ми даде да отпия глътка от всичко, което си преживяла до днес.
Вече знам, че няма да позволя да пролееш повече нито една сълза.
Няма да ми стигне времето да те обичам!
Толкова колкото заслужаваш. ~

17.
Разбитите сърца се разпознават от далече.
Острите им ъгълчета докосват старите си рани.
И любовта отново шипе като сол в раната. ~



~ПРОЗА~

1.Виж ме, чуй ме, прочети ме, разгадай ме ...

Вземи ме в ръцете си като нова книга.
Прелести бавно страниците ми и разкрий тайните на сърцето ми.
Остави ме да ти шепна на ухото всичко преживяно, което ме доведе до
тук, до теб.
Не се страхувай, няма да плача.
Само ще ти споделям с гласа на душата си, а ти ще ме слушаш,опрял
глава на скута ми.
Може малко да ме заболи отляво. Но няма да спра да ти споделям душата
си.
Ако чуеш гласа ми да се насича, придърпай ме нежно в обятията си и ме
прегърни силно.
Да чувам само туптенето на сърцата ни.
Понякога тишините ни говорят много повече от нас самите.
Устните може и да премълчат нещо болезнено, което ни е страх да
споделим.
Но ако знаеш езика на тишината ми, ще ме разбереш дори устните ми
упорито да мълчат.
Обичам да споделям тишините си с теб. Тогава се разкривам напълно.
Пласт по пласт проникваш дълбоко в същността ми.
И вече не се страхувам.
Знам че ти си тук, до мен и ме чуваш.
Разгада същността ми, чу гласът на сърцето ми, прочете скрития смисъл
на тишината ми и видя цялата ми любов към теб.

2.Есен в чувства …

Днес ми се обича като есента…
Бавно и нежно ръцете ми да галят лицето ти, както клоните на
дърветата се прегръщат през есента.
Като чинар да наведеш глава и да целунеш челото на своята любима
бреза.
После вятърът на любовта да разпилее листата ни и те да станат едно
цяло.
Есента е събрата в твоите очи.
Като два кестена ми сгряват сърцето.
Толкова топли като кехлибар и така любими.
Устните ти са балсам за устните ми.
По-сладки са дори от мед. (Липсата им ми нагарча като див мед…)
Да те целувам е наслада за душата ми.
Есента е толкова уютна с теб.
С чаша капучино с канела и ябълков пай до камината.
От грамофона да звучи нашата песен, а на вън да вали топъл есенен
дъжд.
Капките да падат бавно.
Да станеш и да отвориш прозореца.
Да ухае на чистота.
Да хванеш ръката ми и да излезнем на верандата.
Прегърнати да танцуваме бавно под дъжда.
Да се оставим на мига.
Да е тихо и да е просто една прекрасна есенна вечер.
Да поседнем на хамака и да погледаме как дъжда пречиства всичко.



И как света става по-красив и чист.
Обичам да гледам дъжда сгушена в обятията ти.
Спокойствието е скрито в топлите ти ръце.
Докосваш нежно косата ми и я целуваш.
Заспиваме прегърнати на хамака заслушани в падащите капки дъжд.
Есен с вкус на любов.
Нашата есен.
Любима като горещ лавандулов чай поднесен рано сутрин със стрък
незабравки.
Добро утро, незабравке!
Добро утро любими!

3.Есен в Сицилия

Листата бавно падат по малките и живописни улички на Сицилия.
Слънцето си взима последно сбогом с лазурните води на три морета -
Тиренско, Йонийско и Средиземно.
И угасва в прегръдката на величествената Етна.
Всичко наоколо ухае на грозде и смокини.
Събрани около малката таверна, хората си разказват минали истории и
си спомнят младостта.
На чаша лимончело стоим двамата един до друг и слушаме прекрасните
истории.
Отмяташ кичур от лицето ми и нежно ми прошепваш на ухо: ,, Някой ден
и ние ще разказваме нашата история.
Точно тук на това място, на тази маса.
И някои други влюбени като нас ще стоят срещу нас и ще ни слушат в
захлас."
А след няколко години ще разказваме и на нашите внуци, как през една
есенна нощ сме се запознали под падащите листа и есенния дъжд.
Как любовта се изля върху нас и вече нищо не беше същото.

4.Болата - мястото където душите се откриват

Ще дойдеш ли с мен?!
Искам да ти покажа едно мое любимо място. Там е вечно лято и слънцето
се оглежда в поле от слънчогледи.
Ако побързаме ще видим и как залязва в море окъпано от безброй
цветове.
Усмихваш се и ми подаваш ръка.
Казваш ми качвай се и се дръж здраво, "Не искам да изпуснем залеза,
който ще разказваме на внуците си".
Изкушавам се да те захапя за врата до като караш и вятъра развява
косите ми.
Но вместо това нежно те целувам по бузата и те прегръщам силно-силно,
за да разбереш колко много те обичам.
Пристигаме точно навреме.
Пред нас е Болата.
Едно от райските кътчета на земята.
Хванати за ръце, тичаме към скалите да се насладим на най-красивия
залез, който някога сме виждали.
Ще има какво да разказваме на внуците си, гледката наистина си
заслужава.
Обожавам това място тук, усещаш истинската свобода. Природата е
съхранена и величествено красива.



Не можеш да повярваш, че това място е реално. Тук с теб мога да
остана вечно.
Знаеш ли винаги съм искала да посетя това място с теб. И заедно да му
се насладим.
Сякаш душите ни, са си устройвали срещи, точно тук на това място.
След като са се откривали.
Намерих те, любими мой пътешественико.
Душите ни достигнаха целта си!

5.Когато мисля за теб, създавам поезия!

Когато ми липсваш, в сърцето ми започва да вали.
Тогава се раждат най-красивите сълзи.
Солени капки се стичат от очите чак до устните ми.
И устните започват да щипят.
Нали винаги ме питаш защо съм с напукани устни.
От липсата на целувките ти е.

Сълзите никога не са били добър балсам.
Било то за сърцето или за устните ми.
А как обичам да вали и аз да съм сгушена в прегръдката ти.
Моето слабо място, където съм била най-щастлива.
Когато мисля за теб, създавам поезия!
Бих дала всичко да не я пиша, а да я изживявам с теб.

Да държа ръката ти, а не писалката.
Да гледам очите ти, а не да капят сълзите ми върху белия лист.
Да милвам лицето ти, а не да се взирам в пожълтялата снимка.

Ти си моята поетична душа.
Ти си най-красивия ми стих.
Ти си синоним на любовта.

6.Не говори и не пиши

Спокойно знам, че и днес няма да ми пишеш.
Толкова е трудно да изразиш в думи какво чувства сърцето ти.
Аз те разбирам.
Обикнах те така ...
С всичките ти остри ръбове.
С болезнената ти тишина.
Не всеки обича да споделя чувствата си.
Когато много време е страдал от предателство.
Е трудно отново да се разкриеш пред някой. Да останеш с гола душа.
Да те четат отново от А до Я.
И понякога между редовете. Да се влюбят в съдържанието ти.
Въпреки че не са харесвали корицата в началото.
Да разберат, че същественото е невидимо за очите.
Трябва да имаш сърце, за да можеш да ме прочетеш.
Така както аз те прочетох. Без условия и без предразсъдъци.
Тихо да застанеш до мен.
Да погледнеш в очите ми и да видиш душата ми.
Да видиш себе си в мен.



7.На едно сърце разстояние

Залостени са нашите сърца под карантина.
Плачат под покрива на своите самотни тела.
Душите им са като жадуван храм в който да се скрият.
Знаят, че са на едно сърце разстояние.
Но въпреки това остават глухи за гласа на сърцата си.
Искат да са щастливи, но нямат смелост да се борят за мечтите си.
След хиляди предателства, вече ги е страх да се доверят.
А как мечтаят една за друга душите им. Изпращат си целувки по вятъра.
А сълзите си крият под капките дъжд.
Ще успеят ли да удавят мъката. Или ще се научат да танцуват под дъжда
плачейки.
Ще вярват ли в чудесата или ще ги оставят да падат като падащи
звезди.
Ще се научат ли да живеят живота си или ще го оставят да изтече, през
пръстите им като пясъчни прашинки.

.

.

.

Любими не позволявай на сърцето ти да остане в плен.
Обичай, мечтай, твори, вдъхновявай, пътешествай по безкрайните пътеки
на света.
Никога не оставяй сърцето и душата си под карантина.
Обещавам ти ще те чакам от другата страна на пътя.

8.Дъжд в косите

Най-любимото време от годината края на пролетта и началото на лятото.
Когато навън вишневите цветчета, вече ни радват с първите череши за
годината.
Времето когато вятъра милва лицата ни и ни носи аромата на безброй
цветя.
А ние с теб танцуваме под капките на летния дъжд.
Усещам дъжд в косите си.
И вече знам, че има такава любов.
В която се наслаждаваш на всеки миг.
Любов за която някога само си мечтал.
А днес е реалност.
Ти си вълшебство.
Ти си сбъднат сън.
Караш времето да спира в очите ти.
С теб тишината ухае на морски бриз.
Прегръщаш ме и потъвам в насладата на прегръдката ти.
Ти си моят пристан.
С теб преодолявам всяка буря.
Гръмотевиците вече не ме плашат.
Ти си моят храбър рицър, който се бори с всичките ми вятърни мелници.
С теб животът е наслада.
Учиш ме на взаимно доверие, на любов в най-чиста форма.
Споделяш с мен, имаш нужда на мен да разкриеш всичко, което се крие в
сърцето ти.
И ме подканваш и аз да направя същото. Без страх да разкрия душата
си.
Не се страхуваш от сълзите ми.
От моята емоционалност.



Оставяш ме да бъда себе си.
Да се радвам на малките неща.
Да знаеш, че те са най-важното.
Да цениш всеки наш миг заедно.
Да ми показваш любовта си с всичко, което правиш.
Ти имаш златно сърце.
Всичко което докоснеш превръщаш в любов.
Добротата е изписана на лицето ти.
Цялата нежност и сила се събира в ръцете ти.
Очите ти са моята вселена.
Причината за моето щастие е твоя глас. С думите си галиш душата ми.
Невероятно е колко лесно човек може да те обича.
А аз те обичам с цялото си сърце.
Никога няма да ми омръзне да ти го повтарям.
Искам винаги да знам, че чувстваш любовта ми.
Да пиша за теб е изкуство.
Ти изкарваш най-доброто от мен.
Благодаря ти за това любов моя.

9.Фантазия

Вземи липсата ми за своя фантазия.
Представи си че съм далеч от теб и вече не ти липсвам.
Гледайки пълнолунието, не си представяш моя образ.
Падащите звезди не ти напомнят, за нашите не сбъднати мечти.
Пъстроцветните пеперуди, не те гледат с моите очи.
Спрял си да броиш точките на калинките, както спря да целуваш бенките
по тялото ми.
Вятъра вече не донася моите целувки.
А дъжда спря да вали от очите ми.
Щастието вече не се крие в стрък незабравки.
Всички наши места вече опустяха.
Забрави мелодията на нашата песен.
Заглуши гласът на сърцето си.
Нека вече не ти пее с моя глас.
Забрави топлината на прегръдките ми.
Нека друга с прегръдка да стопли душата ти.
Ще може ли ...
Представи си моята липса за своя фантазия и забрави, че някога си
обичал така.
Ще можеш ли?!

10.Остани си така - не разказан.

Като стар роман на който му липсват последните страници.
В тишината на спомените си, откриваме любовта си.
Дори ти да ме забравиш, аз винаги ще те нося в сърцето си.
Като черна перла скрита на дъното на океана.
Като албатрос, който ще прелети целия свят, за да се сгуши в обятията
на любимата си.
Някой ден след много години, внуците ни ще четат за нашата любов.
В романа, който ще посветя на нас.
Стига да мога да превъзмогна страха си и да ни разкажа.

Светът винаги се нуждае от още една любовна история.
От шепа вълшебства и сбъднати мечти.
А ти си моята любима сбъдната мечта, моя сладка сродна душа.



11.~ Игра на сенки ~

Помниш ли как танцуваха ръцете ни под формата на птици?
Игра на сенки под звездното небе.
Красиво беше. Красиво си остана.
Не може никой да го изтрие или да ни го вземе.
Спомена си остава. Запечатан на дълбоко в сърцето.
Тихо е...
Птиците отлетяха на юг.
Тук винаги е много студено.
Само тогава беше топло и уютно.
Нашето тайно място вече е и твое.
Когато имаш време посещавай го.
То винаги е там за утеха и за радост.
С необятното си синьо море.
Да му разкажеш и да те изслуша.
Да си помълчиш и да те прегърне с вятъра си.
А ако си много самотен.
Има една лисичка избягала сякаш от "Малкият принц". Все скитаща за
малко храна и любов.
Горката лисичка, така и не се научи, че червените рози винаги ще са
на пиедестал.

12.~ Тихи сбогувания ~

Днес вече те няма.
А вчера тихо се сбогува, без дори да знам, че това ще бъде последната
ни среща.
Животът е низ от тихи сбогувания. Жалко, че не осъзнаваме колко е
ценен всеки миг с любим човек, колега или приятел.
Вярваме че те винаги ще са наблизо. На една прегръдка разстояние,а
животът в един внезапен миг ги запраща на другия край на света.
И след тях остава поредната празнота в сърцето.
Сърцето ми е пълно с празноти.
С тихи сбогувания...
Моля те, недей никога да ставаш празнота в сърцето ми!

13.

Ако някой ден пътищата ни се пресекат, ще ме разпознаеш ли сред
тълпата?!
Ще минеш ли на отсрещния тротоар все едно нищо не е било? Или ще
пресечеш улицата и ще застанеш пред мен.
Ще ми подадеш ли ръка за поздрав, както в първия ден?!
Или ще минеш на другия тротоар, правейки се че не си ме забелязал и
нищо не е било каквото беше.
Ще чуеш ли въздишката ми?!
И как лудо бие сърцето ми.
Ще си кажеш ли, че времето не ни е заличило. Все още е останало
искрица от нашата любов.
Която наелектризира въздуха когато сме близо един до друг.
Любовта се чете в очите ни. Колко дни минаха от последната ни

среща,а сърцата ни все още бият лудо едно за друго.
Съдба не ни е писано.
Само, че аз ни написах.
Някой ден ще се сбъднем.



14."Обичай ме в съня ми"

Ела седни до мен. Погали косите ми.
Разкажи ми къде се скита толкова години.
Намери ли това, което търсеше?!
Откри ли шепа щастие?
Любовта усмихна ли ти се зад някой ъгъл на отсрещния тротоар?!
Все още ли пазиш блясъка в очите си!
Има ли кой да ти каже "Добре дошъл, любими!"
Да те прегърне и да се почувстваш у дома!
Ако не си...
Ела да те обичам дори наяве!

15.Среща между двойници

Тръгнах към теб.
Изминах дълъг път, за да те открия.
Казваш ми че и ти си вървял към мен.
Никога не си спирал.
А аз колко пъти се предавах. И се връщах в изходна позиция. Казвах си
че вече няма смисъл.
Трябва все някога да се откажа. Но нещо вътре в мен не ми даваше
мира. Исках да те намеря.
Исках да те открия сред тълпата. Да те позная сред хилядите очи.
Знаех си че ще те позная.
Нашите души са си определяли срещи от хилядолетия. Въпрос на време е
да се открием.
Не спирай да ме търсиш, следвай интуицията си.

"На миля от телата, а на милиметри от сърцата."

Двойниците имат една утеха, че погледнат ли в огледалото виждат не
себе си,а отражението на любимите си.
Очите им са еднакви, защото душите им са сродни.
Виждайки се за първи път те усещат,че това не е първата им среща.
Осъзнават че най-после са открили сред тълпата сродната си душа.
И вече са едно цяло.
Една прашинка е открила друга в безкрая и си създали вселена.
Любовта е нашият млечен път.

16.

Беше ти нужно толкова малко,за да се влюбиш в мен.
Само чифт пъстри очи.
В дни като тези, в които хората носят маски.
Как успя да се влюбиш само в едни пъстри очи.
Как така лесно разголваш душата си пред мен.
Как не те е страх да разкриеш цялото си сърце.
С лекота да ми споделяш за всичко преживяно.
За всяка болка и радост. Колко плашещо добър си.
Като нещо недостижимо си.
Не мога да повярвам, че докосвам звездите.
Поднасяш ми на дланта си цялата вселена.
Гледайки те отстрани се влюбвам все повече и повече.
Наистина ли си истински.
"Не е измислица любовта и ти съществуваш!"



17.

Милваш косите ми,сякаш се докосваш до нещо скъпоценно.
Целуваш челото ми с такава нежност,че душата ми се разтапя като
восък.
Събирам се цялата в прегръдката ти.
Ръцете ти около мен ми правят дом.
Сгушена в теб не усещам есенният вятър.
И да завали знам, че с радост ще танцувам с теб под дъжда.
Усмивката ти карат пеперудите в мен да танцуват валс.
А очите ти карат звездите да ревнуват.
Гледайки ме очите ти блестят повече от всички тях.
Знаеш как с устни да ме оставиш без думи, без дъх.
Пиеш сърцето ми на глътки.
Изпиваш ме цялата.
Ненаситен си.


