1

2

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДБАТА Е ВЕЧНА ···············································································································4
ПРИКАЗКА ····························································································································6
ДА ПОТЪРСИШ… ·················································································································8
НОВА ПОСОКА······················································································································9
РЕТРОСПЕКЦИЯ·················································································································· 10
УСАМОТЕНИЕ ······················································································································ 11
ЗАВРЪЩАНЕ ························································································································12
НА СЪДБАТА МИ ················································································································ 13
НА ЕДНА ПОЕТЕСА ············································································································· 14
БЕЛИТЕ КАМЪНИ В МОЯ ЖИВОТ····················································································· 15
ИЗПИХ СИ ЧАШАТА С ОТРОВА ························································································· 16
ДЪРВОЯД ···························································································································· 18
НА ЕДНА ПОЕТЕСА II ··········································································································20
ДАМОКЛЕВ МЕЧ ·················································································································21
КОГАТО ОСТАРЕЯ... ··········································································································· 22
ЛИЦЕТО СИ ВТВЪРДИХ······································································································24
КАК КОПНЕЯ...····················································································································26
ДРУГОЯЧЕ ··························································································································· 27
НА ЕДНА ПОЕТЕСА III ·········································································································28
ПОСВЕТЕНО ························································································································29
ЖИВЕЯ, СЛЕДОВАТЕЛНО МЕЧТАЯ ···················································································30
ТАЗИ СТАРА ХИЩНИЦА····································································································· 31
РОБИНЗОН·························································································································· 32
РЪЦЕ ДОБРИ·······················································································································35
ЕДНИЧЪК СМИСЪЛ············································································································36
ДУША-РАКОВИНА ·············································································································· 37
ЛИЧНОСТ ····························································································································38
РАЗПИЛЯВАНЕ ···················································································································39
ТАМ, ПОД РИЗАТА... ·········································································································· 41
ЕДИНСТВЕНО СЕБЕ СИ·······································································································42
МАЛКА КИБРИТОПРОДАВАЧКА ······················································································43
ПИНОКИО ···························································································································44
ПРЕЗ ВРЕМЕТО ·················································································································· 46
ЖИВЕЙ МЕ, ОБИЧ! ············································································································ 48
КОНЧЕ МОЕ! ·······················································································································50
ПРЕХОДНО И ВЕЧНО ········································································································· 51
СТИХ, ПОДОБЕН НА ДЪГА ·································································································53
БУРГАСКИ ВЕЧЕРИ·············································································································54
АВГУСТ·································································································································55
МОРЕ ···································································································································56
ВЪЛШЕБСТВО ····················································································································· 57

3
МАЛКО МОМИЧЕ···············································································································58
ПРИКАЗКА ЗА ЛЕКА НОЩ ·································································································59
ПОЕЗИО, ИЗМИСЛИЦЕ! ···································································································· 60
ВЪЗВРЪЩАЛЕЦ ·················································································································· 61
РИМСКА МОЗАЙКА ···········································································································63
ИСТОРИЯТА ЗА ЦАРЯ, МЪДРЕЦА И КОНЕЦА································································· 64
ОБИЧАЙТЕ СЕ! ····················································································································70
ПЪТЕКАТА НА СМИСЪЛА ЖИВОТ····················································································· 72
АВТОПОРТРЕТ ····················································································································74
ПЕСЕН МОЯ!························································································································ 75
ОЩЕ ДАЖЕ МИНУТА...·······································································································76
НЕ СЕГА, МОЙ ЖИВОТ!······································································································ 77
БИСЕРНА МИДА ·················································································································78
КОГАТО БУШОНИТЕ ИЗГОРЯТ...·······················································································79
ДЕТСТВОТО НА ДЕВСТВОТО ···························································································· 80
НЕЗАБРАВЕН ······················································································································ 81
ПРИЯТЕЛЮ!·························································································································82
РЕТРОСПЕКЦИЯ II···············································································································83
ВЯТЪР ОТ НЕЗАБРАВА······································································································ 84
ЧУДНО СИНЬО····················································································································85
ТОСТ ОТ РОЖДЕННИКА!··································································································· 86
КАУЗА ··································································································································87
ПОМНИ МЕ... ····················································································································· 88
НЕДОВЪРШЕНА РЕТРОСПЕКЦИЯ ···················································································· 90
ИСТИНЕН·····························································································································92
НЕИЗБЕЖНОСТ···················································································································93
НАДЕЖДАТА НА РОДАРИ································································································· 94
СЪДНИЦА БЕЗГРЕШНА ····································································································· 96
СМИСЪЛЪТ ОТ ВРЕМЕ······································································································ 98
ДАРЕТЕ МЕ С ТИШИНА! ···································································································· 99
НЕИЗБЕЖНО ····················································································································· 100
МЪДРОСТТА НА КОСТЕНУРКАТА ····················································································101
КОСМОПОЛИТНО ············································································································ 103
ВЪПРЕКИ!·························································································································· 104
ПРОСЪНУВАНА МЕЧТА···································································································· 105
СВЯТА КРИПТА ················································································································· 106
РАЗГОВОР С МОРЕТО······································································································ 107
РАВНОСМЕТКА НА 56! ····································································································· 108
ЕСЕН, ДОШЛА ДО СЪРЦЕТО···························································································· 109
СЪДБОВНА ОДИСЕЯ ·········································································································110
КРАТКО СТИХЧЕ ·················································································································111
ФЕНЕР И ПЕПЕРУДА ·········································································································· 112
ЯСНА, ВЕДРА! ДА НИ БЪДЕ! ····························································································· 113
НОВОГОДИШНО, ЗА ЛЮБОВТА! ·····················································································114

4

СЪДБАТА Е ВЕЧНА
Не останаха много мечтания
издържали на времето теста.
Отшумяха младежки желания
за живот със световна известност.
Аладин не откри пещерата си
и вълшебната дума забрави.
Отшумяха безгрижните патоси
под леда на планински дъбрави.
Някак строги и бавни са крачките
и от грижи душата смутена.
Слагат своя печат неудачите
над пространство и цяла вселена.
И надеждите по са нищожни
от прашинки въртящи се лудо.
И е време на зла невъзможност,
и боли ни от липса на чудо.
Не останаха много мечтания,
но едно – пак мъждука в душата.
Няма вечна тъга и страдание.
Днес си тук, а пък утре – оттатък.
Аладин ще си спомни за думата
и ще влезе щастлив в пещерата.
И младежки желания лумнали
ще летят над света, като ято.
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Ще са бързи и радостни крачките
и мечтите с посока далечна.
Мои стихове! Още ли плачете?
Потърпете! Съдбата е вечна!
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ПРИКАЗКА
Нещастен от съдбата си, поетът
поискал да потърси Любовта.
А тя била едно червено цвете,
поникнало на края на света.
Той много дни го търсил със надежда,
но дните се превърнали в лета.
Във хиляди градини се навеждал
и виждал само вехнещи цветя.
С последната останала му сила,
прекрачил тъжен своя роден праг.
Приготвил си хартия и мастило,
и стиховете се родили пак.
Разказвали за стръмните пътеки,
които неуморно извървял,
а след това внушавали на всеки
красив, но недостъпен идеал.
Мнозина тези стихове прочели.
Накрая ги прочела Любовта.
Червените й цветове пламтели
и греела сред всичките цветя.
“Вземете ме – извикала тогава –
и дайте ме на този млад поет!
Че той не пожела суетна слава,
а само мене търсеше навред!”
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Така завършва приказката стара.
Един поет намерил Любовта.
Тръгни и ти, но без да губиш вяра все някога ще те докосне Тя!
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ДА ПОТЪРСИШ…
Да потърсиш живот във Живота.
Да потърсиш любов в Любовта.
Ето смисълът, вечната кота,
тъй невидима вече в света.
Не защото животът го няма.
Не защото любов не гори.
Просто - в думите има измама,
някой прави ги празни и зли.
Щом не може човек да усети
оня дух, вдъхновил подлостта,
ще останат зениците слепи,
а умът - запленен в суета.
Колко малко е нужно... Утеха,
братско рамо, усмивка и жест.
Не гласът! Даже тихото ехо
дефицитно е станало днес.
Опомни се! Събуден и стреснат.
На сърцето ума покори!
И Живот във живота ще блесне.
И Любов в любовта ще гори.
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НОВА ПОСОКА
Ние всички на времето в бързея
сме със своя посока и цел
и със скорост от няколко възела
вечно плувайки търсим предел.
Но измамно привлича ни кръглото
и навъртаме свой оборот,
за да почнем отново, излъгани,
че е нов Океанът-Живот.
И умът не прозира причините.
Не разбира, че в кръг се върти,
че единствено ново е синьото,
откъдето луната блести,
откъдето изгрява светилото,
за да топли Всемира с лъчи ето тази посока е силата,
утаена от много очи...
Нека просто отхвърлим посоките!
Над посоките нека се взрем!
И тогава - с копнеж по високото
непременно ще зърнем Едем.
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РЕТРОСПЕКЦИЯ
По следите на прашния спомен
любовта ми се връща назад
към мига, който вятър подгони,
за да бъде беглец в необят.
Боже мой! Колко много забрави
се спотайвали в пътя трънлив!
Колко мисли, подобно на лаври
са ме правили лудо щастлив!
Като път се изнизаха зимите
и летата вървяха след тях.
Любовта ми изгуби незримото
и потъна във делничен прах.
Затова се събужда копнение
и към утрото връща ме стон,
по следите на нежно вълнение,
по милувки от светъл сезон.
По следите на прашния спомен
всеки миг ще положа в дланта.
И ще шепне в сърцето ми ромон:
“Заслужават си всички неща...”
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УСАМОТЕНИЕ
Като малка прашинка ще легна
в самотата на ъгъл студен.
Към Небето ръце ще протегна
и ще вярвам, че Господ е с мен.
И какво, че нечут ще остана
и невидим за други очи?
От душата извира покана,
от сърцето проблясват лъчи.
Те не са като слънце могъщи.
Те не са като морския фар,
но умеят така да прегръщат,
че в прегръдката пламва пожар.
А в пожара изгарят нетленни
всички болки от зло битие.
И запяват хиляда сирени
под събудено чисто небе.
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ЗАВРЪЩАНЕ
Аз се връщам при вечните истини,
помъдрял от скиталческа скръб,
да потърся в сезони разлистени
нова вяра и нов кръстопът.
Посрещачите, скрити в покоя си,
се отдръпват с уплаха от мен.
Завоювали топлите пояси
се страхуват от вятър студен.
А пък той, завъртял алаброса ми,
ме повлича по своя маршрут,
и остават без смисъл въпросите:
Помъдрях ли, останах ли луд?
В неспокойна и мрачна прелюдия
към възвишени светли мечти
аз се връщам и знам, че съм лудият,
свойта лудост решил да прости...
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НА СЪДБАТА МИ
Застанала зад някой ъгъл таен
ти стъпките ми бързащи броиш.
Сверяваш ги с компас – за мен незнаен –
спокойна, че не можеш да сгрешиш.
Опитвах със какви ли не завои
от твоя взор да бих избягал аз.
На паметта в дълбоките покои
се криех като призрак, фантомас,
Късмета си не вдигах от земята оставях го за някой друг след мен.
Когато всички лягаха в леглата,
будувах сам под небосвод студен.
Годините ми в черно, бяло, сиво
рисувала бе ти с потаен щрих.
А аз така и не съзрях молива
и острия ти поглед не открих.
Не знам все още как да те открия,
та себе си у теб да прочета.
Навярно си невидима стихия,
която се осмисля след смъртта.
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НА ЕДНА ПОЕТЕСА
Когато се оттеглим там, във пустото,
при пясъци под гаснещи звезди,
тогава в миг ще ни подгонят чувствата,
в които сме оставили следи.
Не ще успеем никак да избягаме.
Дори покрити в прах от самота.
Ще викат гласове, когато лягаме.
Ще ни събуждат птици в утринта.
А ние - непонятни и отнесени,
забравили за чудото Живот,
ще зъзнем във измислените есени,
когато пролетта дъхти от плод.
Ще падаме, от слънцето опърляни.
Ще търсим звук в дълбока тишина.
Ще се усетим, че не сме отхвърлени.
И в мрака ще нахлуе светлина...
Тогава ще се върнем, неизплакали
последните сълзи на есента.
Желали обич. Обичта дочакали
всред цъфналите клони и листа.
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БЕЛИТЕ КАМЪНИ В МОЯ ЖИВОТ
Гали белият мрамор очите ми
топли дланите, слънчево жив.
И във жилките, с обич наситени,
аз откривам защо съм щастлив.
Без чертежи и скици. Без планове
своя приказен храм построих.
Имах само надежди и блянове
и талант да говоря във стих.
Тъй намерих си белите камъни всеки беше с душа на поет.
И обикнал мечтите им пламенни
ги споих в поетичен завет.
А дечицата, моите стихове,
бяха стоплени с мрамора бял.
Чувствам обич. И толкова тихо е.
Радостта ме загръща с воал.
Благославям ви, верни приятели!
Бели камъни в моя живот!
Зная - вашите святи ваятели
слизат свише от синия свод!
Съградих ви в душата си с истина!
Мойте рожби ви галят в захлас!
И лети любовта ми, пречистена,
с белогривия нежен Пегас!
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ИЗПИХ СИ ЧАШАТА С ОТРОВА
Изпих си чашата с отрова.
Сега очаквам и смъртта.
За мене тя е нещо ново навярно сребърна врата,
която в миг ще се отвори
и ще се плисне етер бял,
дошъл от вечните простори
и други преди мен прибрал.
Уви, отровата е слаба.
А в мене действа антидот.
Смъртта не иска да ме грабва.
Упорства дългият живот.
Духът във тялото се вкопчва
със вяра, с устрем, със живец.
Отровен... А на чисто почвам.
Измолен сякаш от светец.
Каква ли обич ме изиска
и милостиво ме държи?
Един поет... На кой му стиска
животът ми да продължи?
Не бях ли много неудобен?
Не бях ли твърде нежелан?
Но вместо камъка надгробен живот все тъй неизживян.
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Добре. Ще бъда. Има смисъл.
Дори и само за един.
Навярно той ме е орисал
да си остана невредим.
Къде си, спътнико съдбовен?
Ела при мене, най-подир!
Изпих си чашата с отрова!
Сега ще пия еликсир!
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ДЪРВОЯД
От скрина се обажда дървоядът.
Припомня ми за тленните неща.
Лежа и слушам скърцаща тирада
във три и половина през нощта.
И някак си във мрака лумват думи
с усещането, че съм още жив.
Че няма смисъл болката върху ми илюзията, че не съм щастлив.
Не е ли тя поредната засада
на печалта, дошла да ме руши?
Не е ли тя на злото дървоядът,
чегъртащ върху слабите души?
Не съм си купил дом, кола, бижута
и нямам кариера, нито пост...
А трябва ли в свещената минута
това да бъде острият въпрос?
Не съм спечелил слава и богатство...
А мигар ще живея за това?
Приятелството, истинското братство ще мога ли да изразя в слова?
О, колко светли истини ме радват!
Щастлив съм! Кой ме лъга досега?
В душата ми пълзеше дървоядът,
оставяйки тунели от тъга...
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Доброто ще си спомня. Непременно.
Ще кажа днес на изгрева:
“Здравей!
Обичам те, животе скъпоценен!
За теб копнях! И ти за мен копней!
Дори горчив - за мен ще бъдеш сладък!
Скръбта ще излекувам със мечти!”
...Усмихвам се. Замлъква дървоядът.
Зорница преди изгрева трепти.
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НА ЕДНА ПОЕТЕСА II
Защо се скри в смълчаната обида?
Кому си нужна в свойта тишина?
Аз искам тук отново да те видя
във прелестна Поезия-Жена.
Аз искам пак умът ти неспокоен
да гони вятър, слънце и звезди.
Аз чакам словеса от дъжд пороен.
И пориви, и страсти, и следи...
Върни се, както само ти умееш.
Стихия и вълна, копнеж и жар.
Накарай всички птици да запеят.
От болката си сътвори олтар.
И принеси се - чиста, благодатна!
И изгори в искряща светлина!
Поезия бъди, невероятна!
Поезия със името Жена!
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ДАМОКЛЕВ МЕЧ
Тече животът. Дните нямат спиране.
Виси над мене меч излъскан, бял.
Под него, като в разпит пред умиране,
се питам как и колко съм живял.
Тъга ли пих със шепи в изобилие
или намерих бряг на радостта?
Сълзи ли ронех в трескаво безсилие
или с усмивка грейвах на уста?
В ридания ли стенех от горчивото
или със шепот пиех радостта?
Въздишах ли, докоснат от красивото,
или крещях, ранен от подлостта?
Заврях ли се, подобно на къртиците,
да ровя ненаситно пръст и кал,
или се извисявах, като птиците
във полет към невидим идеал?
Нима е всичко избор и решение,
или е нишка, спусната отвъд?
Къде се ражда всяко прегрешение?
Сърцето пита, а мълчи умът...
Въпросите висят. Неотговорени.
Дамоклев меч над моята глава.
Дали ще падне, както е отгоре ми?
Надявам се да разбера това...
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КОГАТО ОСТАРЕЯ...
Когато остарея безвъзвратно
и бледа кръв застине в моя лик,
когато радостта е непонятна,
а малкото усилие е вик,
когато във огнището угаснат
последните останки от жарта...
Тогава искам с теб, любов прекрасна,
да се сбогувам, миг преди смъртта.
Да ти покажа как в косите бели
останаха най-чудните ми дни.
И всеки косъм беше миг споделян,
във който ти, любов, ме осени.
Да ти покажа бръчките дълбоки,
с които те лелеех в тиха скръб.
Защото с тях те търсих напосоки по всички върхове, по всеки път...
Да те докосна с пръсти залинели,
треперещи от миналата страст.
Когато сред чаршафите ни бели
се раждаха потомците след нас.
Да те целуна с устните студени,
дамгосани от синята печал онези вече уморени вени,
в които див животът е кипял.
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И с глас на утешена непонятност
да кажа тихо: Хубаво ми бе!
Отивам си от тебе, безвъзвратно!
Дано над мен отвори се небе!
И там отново аз да те дочакам,
в любовното си щастие блажен...
Защо треперя в мислите разплакан?
Все още млад съм...
А навън е ден...
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ЛИЦЕТО СИ ВТВЪРДИХ
Лицето си втвърдих подобно кремък.
Кълваха ме и ястреби, и врани.
Те просто ненавиждаха подема
на моя ум и силните ми длани.
Останали без сън от завист черна
мъдруваха над своите кроежи.
Да могат от света да ме низвергнат.
Да ме напъхат в дребните си мрежи.
Над моята поезия да храчат
и нежните ми стихове да драскат.
Та някакъв поет какво тук значи?
И трябва ли да му се ръкопляска?
Той има ли си гръб или пък слава?
На кой е протеже или пионка?
Току така поет ли ще ни става без черен фрак и бяла папионка?
Току така сърца ли ще печели,
тъй както ний печелим си парите?
Какво от него толкова сте чели,
че бързате да го боготворите?
Кълване, храчки, кал и мръсотия...
И ястреби и врани - ненаситни.
Лицето си втвърдено ще открия
и музата ми в синьото ще литне.
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Далече горе, с маха на орлите.
Сред белите лъчи по върховете.
Където само ангели долитат
и носят вдъхновения в крилете.
Лицето си втвърдих подобно кремък.
Скала ще бъда, в устрем извисена.
Не могат святостта да ми отнемат.
А славата? Това е друга тема...
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КАК КОПНЕЯ...
Как копнея да дойде онзи ден за намиране,
в който всичко изгубено пред нозете блести.
И очите, подпухнали от най-дългото взиране,
да притворят клепачи и осмислят мечти.
Как копнея в зората да се къпя от щастие
и в лъчите на слънце да се видя роден.
Да съм малка пчеличка сред цветните храсти,
а червените рози да ухаят за мен.
Как копнея да бликнат бистри извори в пясъка
и изпръхнали устни да наквася във тях.
Да съм птица чудата, полетяла към блясъка.
Да съм облак дъждовен! Да съм радост и смях!
Как копнея с две риби и няколко хляба
да нахраня до ситост прегладнели уста.
Да превърна във сила унилата слабост,
и смъртта - във въздишана вечна врата.
Как копнея да мога! Как копнея да бъда!
Колко болка ми струва всеки светъл копнеж...
Може би е съдбата... Или просто присъда
светлина да разпръсквам, подобен на свещ.
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ДРУГОЯЧЕ
Другояче не мога. И не искам да зная
кой и как би запънал словесни стрели.
Той тепърва прохожда... Аз се връщам от края
и му казвам, че там всяка стъпка боли.
Другояче не искам. Щото хлябът изпечен
няма как да се върне към меко тесто.
Всеки стих ми е рана. Всеки вопъл - изречен.
Без да питам Твореца - докога и защо...
Другояче не трябва. Аз си следвам съдбата.
Поруган и отхвърлян. Тук-таме - възприет.
Със Икарова лудост търся лъч в синевата,
а в перата ми бели има капчици мед.
Другояче отхвърлих. Приковах се към Кръста.
Който иска - пристъпил - нека в мене се взре.
Прокървиха ръцете ми, но кръвта ми е гъста.
Претуптява сърцето, без да може да спре.
Другояче не мога. Аз съм камък отвъден.
Ако стъпят на мене - ще надникнат в Едем.
Много пъти ме съдиха, но не станах осъден.
Другояче съм просто роден...
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НА ЕДНА ПОЕТЕСА III
Когато лумне в извора ти пламък водите се превръщат на молитва.
Олтар е всеки стих. Изваян камък.
Докосна ли го - и душата литва.
Погледна ли те - виждам лъч сакрален,
готов да вдъхне на душите огън.
Със думите на трепет безначален.
В завои между взрив и изнемога.
Блестиш, гориш, разпалваш непонятно.
Въздигаш горе - чак до висините.
Събираш се във думи - необятно.
Изтляваш като полет на очите.
Поглъщам те. Не ще те проумея.
Защото пламък кой ли проумява?
В искрите ти от зов ще онемея,
а дарът ти ще задържа отляво...
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ПОСВЕТЕНО
Само ти танцуваш с грация на лебед.
Път са ти звездите, а небето - хребет.
Слънчева се гмуркаш, лунна се усмихваш.
Изгревно тревожиш, залезно утихваш.
Само ти умееш да плетеш с лъчите.
Кошнички от вечност - с шепот от тревите.
Люлякови клонки - с лист от трепетлика.
Лебедова песен - с дъх на перуника.
Само ти живееш, докато умираш.
В чувствата се лееш - в стихове извираш.
Скрита като притча - с мъдрост утаена.
Явна като пламък - в огъня родена.
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ЖИВЕЯ, СЛЕДОВАТЕЛНО МЕЧТАЯ
Животът ни ще свърши точно там,
където скръб мечтите ни попари щом няма за очите светъл храм
и липсват за душите ни олтари.
Какво би бил художник без статив
или пък скулптор без длето в ръката?
И кой от нас нарекъл би щастлив
най-сивия нюанс на сивотата?
Каква ще бъде птицата в кафез
или с крила, прекършени без време?
А изборът, убит с едното "без"
дали стоикът лесно ще приеме?
Родени в гравитация - тежим.
И трудно някак мисълта полита.
На всяка орис - себе си дължим.
Жадуването - в глътка неизпита.
Напук обаче, в смелите мечти
животът своя смисъл ще намери,
дори една от тях да запламти,
а други да издъхнат до химери.
Защото мъдростта ще прошепти:
Живея, следователно, мечтая!
И пълен е със хиляди мечти
животът от началото до края.
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ТАЗИ СТАРА ХИЩНИЦА
Мъката ми - тази стара хищница
всички мисли ръфа без остатък.
Не оставя никакви излишъци.
Знае, че животът ми е кратък.
Зъбите си точи със омразите,
вдъхнати от хора завистливи.
Те, които не обичат аз-ът ми
и не са с успеха ми щастливи.
Те, които душат като хрътките
и от завист сън не ги спохожда.
Да броят на устните ми глътките
и със клетви зли да ме пробождат.
Да намират всичките ми слабости.
Да ми търсят поводи, причини.
Със сълзи да напоявам хляба си
и през плач животът ми да мине.
Мъката ми - тази стара хищница,
жива е, и доста наедряла.
Но при все, че ръфа ме - за нищото,
светла е душата ми. И бяла.

32

РОБИНЗОН
Дали не станах Робинзон, когато
преситих се от музи на Сафо?
На кораб сред морето, в жарко лято,
стъписан забеляза ме Дефо...
Тефтера си отвори за да пише
новела, повест, разказ може би.
Едва направих смислена въздишка
и бурята в скалите ни разби.
Дефо изчезна. Явно бе съдбата предрешена в добрия разказвач.
Не питайте защо! От тук нататък
животът беше скръб, сълзи и плач.
Намерих се на острова самотен.
От ужас раздвоен. Или от блян.
Но пръкнаха се в мене два живота и тъмният се падна на Петкан.
На него си му бе рождено право
от мен голяма част да присвои.
Да кара без обноски... Тъй, направо
и гол да бяга в гъстите треви.
Но аз оставах горд, цивилизован.
За дървен сал надеждите кроях.
Един дивак - вонящ, необразован...
Защо ли го понасях и търпях?
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Не беше ли далече той от кръста привързан все към своя истукан,
намазан със боя - червена, гъста,
от мен наречен простичко Петкан...
Но ето, че дивакът проговори.
С годините езикът ни сближи.
Без него аз не можех да се боря...
Без него как светът ще продължи?
В далечен ден се белна във морето
търговски кораб... Значи съм спасен!
От щастие трепереше сърцето.
Какъв късмет! Какъв прекрасен ден!
Но после... После погледът ми зърна
съсипания на брега Петкан...
Затичах се с любов да го прегърна,
а той остана невъзможно ням.
Не искаше изобщо да ме губи.
Защото просто беше част от мен.
Онази дива част, която люби
лазура на залязващия ден.
О, не Дефо! Отказвам ти съдбата!
Аз имам остров, порив и мечта!
Не спирай тука! Вдигай си платната!
Оставам със Петкан и до смъртта!
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Денят отмина. Корабът отплава.
Дивак ли бях или светец? Не знам.
Едничка радост в мен се утаява макар самотен - не останах сам.
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РЪЦЕ ДОБРИ
Ръце добри. Простирани ръце.
Подобно нежни стръкове родени.
Когато паднах с плачещо сърце те мигом се протегнаха към мене.
От тях усетих мирис на трева.
Зеленото й, вдъхнато от Бога.
И в шепота на техните слова
изчезна всяка болка и тревога.
Ръце добри! Раздаващи ръце
със светлина в разтворените длани.
Не стига дъх във нямото небце
да ги даря със думи разгоряни.
От тях отпивах слънчеви роси сълзите скъпоценни на небето.
Душата ми с добро се украси
и стана тихо вътре в мен. И светло.
Ръце добри! Прегръщащи ръце!
Как искам да ви задържа до края!
Сред вас да бъда крехко стъбълце,
докоснало утеха и омая...
Обичам ви! И всичкият ми тлен
от вашите прегръдки оживява.
О, Господи! Дарявай ме, блажен,
с такава нежност и с любов такава!
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ЕДНИЧЪК СМИСЪЛ
Не наказвай сърцето си свито
за това, че се мръщи светът.
Всичко слабо ще бъде убито.
Всичко силно намира си път.
А човек между тях лъкатуши,
като извор, предаден на смут.
Вляво дебнат го жеги и суши.
Вдясно чака го минусов студ.
Доверчив до безкрай - ще пресъхне
парещ пясък намирал навред.
В недоверие - мраз ще го лъхне,
за да стане купчинка от лед.
И се питаш: Дали пък си струва
все така да си извор немил?
Кой привличаш? И кой те вълнува?
Кой е жаден? И кой е препил?
Виж едничкия смисъл навярно
да оставиш безценни следи:
Напоявай сърце благодарно,
жадно само за твойте води!
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ДУША-РАКОВИНА
Обръгнала в циклони от митарство,
душата ми пред сетен бряг ще спре.
И без да е открила светло царство,
ще гмурне чувства в тъмното море.
Дори да няма смисъл да се дави в дълбокото ще търси чист покой.
В безмълвие. Без крясъци дребнави.
Без злъчен кикот и гробовен вой.
От тихото на своята придънност
ще чуе в шепот спомени добри.
И няма на сърцето да е тъмно,
защото бисер в него ще искри.
А миналото - даже изживяно,
ще се усмихне - тук и там - в лъчи.
"Недей унива! Още ти е рано!
Да не помръкват твоите очи!"
Изплувай! Като бяла раковина,
която крие вяра в скришен храм.
Че няма го митарството. Отмина.
А смисълът се губи, щом си сам..."
...Една ръка невинно ме погали
и слух заслуша думите на стих.
Въздъхнаха вълните просияли.
Защото помъдрях. И се смирих.
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ЛИЧНОСТ
Сърцето угнетено се топи
в пожарите на хорската първичност.
Един въпрос отказва да търпи:
Какво тук значи някаква си личност?
Животът - като грайфер в кален слог.
Мечтите - потъмнели до безличност.
Дори да те превърнат в некролог...
Какво тук значи някаква си личност?
Въздишай, но оставаш недочут.
Шумът презира лира и лиричност.
Мнозина ще изкряскат в твоя смут:
Какво тук значи някаква си личност?
Живей в шаблон, под общия капак това вещае сляпата логичност.
В тълпите влей се! В жалкия рояк!
Какво тук значи някаква си личност?
Героите отдавна са отвъд
под пластове от сива архаичност.
От стадно чувство води се светът.
Какво тук значи някаква си личност?
Но станеш ли мишена - дваж и триж,
платил цена за своята различност оставяш диря, за да заявиш:
Това тук значи някаква си личност!
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РАЗПИЛЯВАНЕ
Разпилях си щастливите ручеи
в сивотата на празните дни.
Не намерих възможните случаи
моят извор в сърца да звъни.
Бяха толкова много каналите
за мътилки от хорската кал,
че не исках да чезна в аналите,
като прилив с убит идеал.
Там, където се смесват в безличното
черна участ и бяла мечта.
Безполезният рев на първичното
със лъча, уловил мъдростта.
Шум и болка. Убити копнения.
Всяка шахта напомня за плен.
С тъжен дъх пожелах неродения бъдна участ за този след мен.
Езерата дълбоки на бистрото.
Мъдростта на преляла река.
Боже мой! Колко светло и истинско,
като порив на детска ръка.
Като дъжд, който помни причините
да потърси скалисти недра,
за да бликне отпосле в годините
като извор за жадни ведра.
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Разпилях си щастливите ручеи.
Само глътка дано прошепти:
Има смисъл от твоето случване!
Не преставай да пишеш! Шурти!
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ТАМ, ПОД РИЗАТА...
Съдрах мисловните хастари.
Не искам спомените бол.
В душата - рани. Твърде стари...
Не се лекуват с валидол.
Светът се гърчи в нова криза.
Илюзиите - в портмоне.
През Райска порта ми се влиза за ден, за час, за миг поне.
С водата жива да наплискам
лицето, сивата брада.
Дори без страх да си поискам
от Господ мъничка звезда.
Тя долу, в тъмното, ще свети от топла дума, смях и жест.
Ще бъде муза за поети!
Една чудесна Блага Вест!
Съдрах мисловните хастари.
Сега си крача. Без палто.
А там, под ризата ми, пари...
Дори не питайте защо!
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ЕДИНСТВЕНО СЕБЕ СИ
Върховете с дъха си не стоплих,
изкусително бели от мраз.
В чужди рани с писалка не чоплих.
Бях единствено себе си. Аз.
Разпознат, или скрит зад идеи все едно е за извора в мен.
Напоявам светци и злодеи
и все още не съм пресушен.
Може би от трънливия плевел
нежен мак ще разпали следи,
а над мрака, мечтите обсебвал,
смисъл новият ден ще роди.
Или в сухи от задух клепачи
за пощада ще бликне дъждът.
Някой скитник греха си ще плаче
на самотния свой кръстопът.
Нищо друго духът ми не иска
в този свят, от себичност влуден само светла надежда да плиска,
от безсмъртния дар напоен.
И обичащ - все тъй да извира.
Както може - добро да твори.
През смъртта - от живот да умира!
През студа - от любов да гори!
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МАЛКА КИБРИТОПРОДАВАЧКА
Спряла под навесите порутени
докосни надеждата ми в миг
с клечиците - празнично барутени
за живота пъстро многолик.
Усмихни зениците си бисерни.
Чипоноска, тръгнала на бал.
Тази вечер нека сме написани
в приказка, родена от кристал.
Аз съм онзи странник, непознатият,
който чуден стих ще ти дари.
Искам само твоята симпатия огънче в ръцете ти добри.
И усмивка, грейнала в луничките месечина сред звезди от смях.
Извади кибритите си, всичките!
Нека пламнем приказно от тях!
Нека ни издигне горе вятърът!
Стар чудатко с шепнещи ръце!
Да огънем влюбени екватора
в огнено красиво сърчице!
След вълшебства, смаяни от лутане,
да те върна в дрезгавия здрач,
спряла под навесите порутени
с клечици за тихия ми плач.
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ПИНОКИО
Спомняш ли си приказката стара
за момче, сглобено от дърво?
Майсторът му вдъхнал лъч от вяра чудо в сътворено естество.
Впуснало се плахото мъниче
да познае този свят голям как човек роден е да обича
и се бори да не бъде сам.
Кукла бил Пинокио. Красива.
Можела да ходи без конци.
В пълните салони да разсмива дами, богаташи и крадци.
В някаква ужасна безпричинност
станал той мишена на злини.
Трепетът на детската невинност
страдал от нарочени вини.
Сграбчили го алчност и измама.
Спънали го примки и лъжи.
И дървото в тъжната си драма,
знаело - животът му тежи.
Но с любовно пламъче, едничко,
тръгнало към тъмното море.
За баща си да направи всичко даже ако трябва да умре.
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В страшното туловище на кита
гмурнал се Пинокио, смутен,
всичката си обич да изпита
в сблъсъка с чудовищния плен...
Спомняш ли си приказката стара
за дървото, станало момче?
Може би отново се повтаря
и към свойта мъдрост ни влече?
Любовта със огън ни прочита.
Словото й нека уловим.
Може би в едно дърво е скрита
тайната, че можем да горим...
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ПРЕЗ ВРЕМЕТО
През времето преминах като стих,
роден от незарасналите рани.
На скръбни хора болките целих.
Души докосвах, тъжно разпиляни.
Прехвърлях рубикони, ден след ден.
И граници разтягах невъзможни.
Бях белият мислител на Роден,
загледан в хоризонтите тревожни.
Събирах сам откъснати пера.
Съшивах ги в крила - Дедал навярно.
И птиците успях да разбера
защо летят в небето златозарно.
Ръцете пълнех с миди от брега седефената нежност на морето.
Защо, къде, доколко и кога намираше си отговор сърцето.
От древните посоки изкусен предели търсех във дърво и камък.
И в стара притча виждах се спасен като светилник с неугасващ пламък.
Раздадох се - подобно на скала,
превърната на пясък от вълните.
Пера и миди, огън и крила
изпълваха ми смисъла на дните.
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През времето преминах като стих.
На колене - пред мъдростта далечна.
Не знам дали на себе си простих,
но прошката от Бога - тя е вечна.
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ЖИВЕЙ МЕ, ОБИЧ!
Живей ме, обич! Дълго ме живей!
Жадувай ме от бъдещи години.
За някой невъзможен юбилей,
където стават чувствата картини.
И в сребърните нишки паметта
започне всеки спомен да повтаря...
Живей ме в топлината на жарта,
когато сетен въгленът догаря.
Дълбоките ми бръчки не глади.
Реки са те с пресъхнали корита.
Живей ме! Да прелея от води,
дори солта им да остане скрита.
Сезоните на възел завържи.
Не взирай поглед в младост отлетяла.
Макар от дълголетност да тежи живей ме, все едно съм катедрала.
Ще минат през душата ти лъчи
и ветрове, внезапно отшумели.
Светът, подобно жълъд ще горчи,
с пропуснатите срещи и раздели.
Но ти, все още нежна, ме живей
и нека съм ти есенна отвара за онзи миг, когато Свят Елей
ще запечата изповед и вяра.
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И някъде, в звезди на нощен свод,
две сенки вечността ще преоткрие...
Живей ме, обич! Смисълът-Живот
все още шепне, че това сме Ние!
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КОНЧЕ МОЕ!
Конче мое! В трепети орисано!
Светлия ми порив утоли!
Вече те възсядам, някак мислено,
в утрото, при първите петли.
Пак летим към изгрева, двамината.
Пламъчни от зов неукротен.
Там, където огънят и синьото,
бурно се преливат като ден.
В гривата ти, слънчево погалена,
спомените вятърът шепти.
Радостта ми, трескаво разпалена,
в тропота задъхана трепти.
И ме смайват кремъчни копитата
с още незабравени лета.
Стомната си спомням, неизпитата,
някъде сред златните жита.
Влюбеното реене на птиците
в бистрата до вечност синева.
Топлата омая на къдриците
с мирис на омачкана трева.
Конче мое! В трепети орисано!
Ти ли в мен косите посребри?
Може би си чудо... Недописано.
В утрото, при ранните зори...
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ПРЕХОДНО И ВЕЧНО
Всеки избор е зов от следи.
Всяка стъпка на път ни повежда.
Няма смисъл от нищо преди.
Хоризонтът за нас е надежда.
И съдбата е просто сега,
като бързей от мигове кратки.
За един ще изгрее в дъга,
а за друг ще проблясва в догадки.
Всеки своята памет твори,
без да може от нея да трие.
После в спомени - бели искри иска себе си сам да открие.
Като изгрев - от детството свят.
Като залез - от болки обръгнал.
Няма как да отидем назад.
Тъй далечен е, който е тръгнал.
Даже сянката чезне сама,
щом нощта като сън я обгърне.
Тъй редуват се - ден и тъма,
без да може човек да ги върне.
Ако мислим, че кръг ни върти,
скоро виждаме дълга спирала.
Остаряват познати черти.
Тук-таме... и косата е бяла.
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Сред търкулнати бързи лета,
като въглен от стара жарава само вечната Тя, Любовта неизменна в душите остава!
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СТИХ, ПОДОБЕН НА ДЪГА
Жълъдно-горчива не въздъхвай
спомен за присъда и вина.
Лееш ли сълзите си, изсъхват.
Сменя се студът от топлина.
Облакът дъжда си извалява.
Изгревът надмогва над нощта.
И човек така преодолява
даже невъзможните неща.
Стъпката назад ще ти се струва
опит за засилване напред.
Който иска - нека те тълкува
в дума подир дума, в ред по ред.
Болката е вино. Отлежало.
Става пивка в бъдни времена.
Краят е идея за начало,
а пък мракът - зов за светлина.
Загубата - смисъл да намираш
вечния предел на мъдростта че дори от есен да умираш,
пак възкръсваш в пролетни листа.
Жълъдно-горчива не обричай
още неживяното в тъга.
Виж! Дори сърцето ти наднича
в този стих, подобен на дъга!

54

БУРГАСКИ ВЕЧЕРИ
(в памет на Гого от Тоника)
Как ми връщаш бургаските вечери всеки път, щом звучи песента.
И политат мечти неизречени
в остарели далечни лета.
А пък времето, хвърлило мрежите,
мили спомени сръчно плете.
И се срещат при залез копнежите
на мечтател, останал дете.
Аз не вярвам в прекършени полети.
Няма гларус, летящ без крила.
Още много усмихвай се! Моля те!
В тази тънка бургаска мъгла.
Надживял ветровете и бурите
при зеления бряг остани.
За да чуеш как в изгрева втурнати
песента ти въздъхват вълни!
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АВГУСТ
Разбулва снагата си обедна жега
под ситните капчици пот.
А вятърът, грабнал минутите нега,
се крие из синия свод.
Очите полепват от прах и умора.
Чешмичка лениво шурти.
Под гъстата сянка на стария орех
животът припомня мечти.
Трепери шосето, и в хълма полита
сред облак бръмчащи мухи.
Врабчетата пърхат от пир до насита
с изметени шепа трохи.
Под палещи ласки земята изпръхва
със сетна молитва за дъжд.
А август в лъчите си лятно въздъхва самотен в пожара си мъж.
От изгрев до залез, през дните вторачен,
прежуря горкият ерген.
Дано от обида след гръм да заплаче
и в миг да се плисне студен...
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МОРЕ
Море от радост! Как да те опиша?
За тебе думи кой ли би събрал?
Вълните ти приличат на клавиши,
с които свири тъмносин роял.
Море от нежност! Твоят бряг ме гали.
Легенди шепне в пясъчни дворци.
Лъчите ти, от изгрев просияли,
са химни за орфически певци.
Море от мъдрост! Скитаща галера.
На амфора придънен летопис.
Платно от непреплуваното вчера
до още неподухналия бриз.
Море от вечност! Синьо сътворена!
Потъвам в тебе - котва в дълбини.
С една сълза, от изповед солена,
завинаги в дъха ми остани!
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ВЪЛШЕБСТВО
Не заспивай, дори свечерени
часовете да тънат до мрак,
а очите - за сън уморени
да затварят клепачите пак.
Чудесата отдавна са скрити не във някой далечен палат,
и красивата фея не скита
да те срещне по белия свят.
Тя отдавна у тебе нощува.
От огнището шепне без глас.
Не е нужно дори да сънуваш,
за да има вълшебство за нас.
Усмихни се! Пантофка ти нося,
сътворена от нежен кристал.
Не оставай в мечтите ми боса
Пепеляшко след нощния бал.
Аз те чакам! Отдавна учуден
пред каляска от лунно сребро.
А светът ни - вълшебно събуден
ще допише самият Перо...
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МАЛКО МОМИЧЕ
Паметта ми е малко момиче.
Свои приказки нежно шепти.
В стари спомени ходи да тича
и отваря самотни врати.
В късни нощи безсънна се взира
и с луната говори дори.
В отлетялото смисъл намира.
В изгорялото - още гори.
На годините - детски се смее.
В бели рози надежди тъче.
И ме вика в следите след нея да съм нейното светло момче.
Чудотворнице! Ах, не умея
своя бяг да обърна назад!
А сърцето си искам да сгрея
след последния жълт листопад...
Протегни ми ръка! Възвърни ме!
Може би още имам мечти.
Малко есенен, повечко зимен но за теб още летен почти.

59

ПРИКАЗКА ЗА ЛЕКА НОЩ
Има островче чудно, мое мило дете.
Пар Ла Ментия то се нарича.
Там Дърво на Живот непрестанно расте
и на Рая по всичко прилича.
Чудеса да поискаш - ще намериш навред.
От Дървото се ронят банкноти.
Просто сбирай в торбата, за да имаш безчет
не в един, но за много животи.
Хем е чисто, хем светло. Няма тиня и кал.
Лимузини летят сред звездите.
Ставаш свят и пречистен. Серафимово бял.
И те хвалят със химни душите.
Гравитация няма. Нито грам не тежиш.
И духът ти небесно витае.
На обяд си във Лондон. На вечеря в Париж.
(В Монте Карло нощес се играе.)
Всички спомени в тебе са чудесни слънца.
Няма даже прашинка от Злото.
Лека нощ каза Сънчо на всички деца.
С тази приказка - хайде в леглото!
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ПОЕЗИО, ИЗМИСЛИЦЕ!
Поезийо! Измислице! Какво си?
Лъчи в тефтера. Свят от светлина.
Една любов от хиляди откоси.
Един покой, подобен на война.
Скала, в която изворът дълбае
пътеката на водния си ръст.
Длето, което изповеди вае,
тъй както скулптор мраморния къс.
Ще мога ли едничък да открия
на лоното ти пламъка свещен?
Кога стихът превръща се в стихия?
Кога дъхът ме прави вдъхновен?
Кога щастливи думите нощуват
под своя кротък ямб или хорей,
а залезът до утрото пътува
да прошепти на изгрева: Здравей!
Кога танцуват влюбени словата
сред някой анапест или дактил,
а въгленчета, пръснати в тревата,
напомнят колко трепетен съм бил...
Поезийо! Измислице! Вземи ме!
От своя нежен храм ме заплени!
И нека скрия бледото си име
сред жилките на твоите стени!
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ВЪЗВРЪЩАЛЕЦ
Не се боя самотен да угасна
сред преспите на зимна самота.
Съдбата е по своему прекрасна,
дори и след последната черта.
Но даже - да речем, несправедлива тя следва своя смисъл провидян.
Животът идва. После си отива,
а всеки дъх е капка в океан.
Един се ражда, а пък друг умира.
Щафетата е родова. С Олимп.
А лаурата? Тя не се избира,
но каца на главите като нимб.
Една искрица в някой да разпаля
и огънят - след мен ще продължи.
Защо тогава края си да жаля
или несбъднат зов да ми тежи?
За колко време трепва из вълните
дори една оставена следа?
Безпаметна изчезва - като дните
в забравата на стълпове вода.
И само който търси - ще намери
това, което друг е подарил дори да са изгубени химери,
в които той е бил, или не бил...
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Светът не е последната причина
на всичките се случили неща.
Преди от него сам да си замина
аз нищичко за себе си не ща.
Че сетния си праг като прекрача оттатък възвръщалец съм, нали?
Едва тогава нека да изплача
скръбта, която вече не боли...
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РИМСКА МОЗАЙКА
Съдбата ми напомня за Помпей,
безславно скрит под пластове от лава.
Човекът има своя апогей,
но стига все до пълната забрава.
Сред хиляди оставени следи
как неговата някой да намери.
Светът е долу. Горе са звезди
и смъртният не ще ги покатери.
Но пак от мъдростта през векове
остава знак от древните руини.
Творецът малко камъче кове.
След него второ, трето... до дузини.
Подрежда ги по шарки. Цвят до цвят.
И образ пресъздава на картина.
А после ги споява. Да блестят
и радват от година на година.
Така е и със светлите дела онези цветни плочки в битието.
Със тях душата вече е била
и има си мозайка под небето.
Един ще я припомни с благослов,
а друг сълза от нежност ще изтрие.
Във Вечност ни превръщаш ти, Любов,
да помним, че били сме твои ние.

64

ИСТОРИЯТА ЗА ЦАРЯ, МЪДРЕЦА И КОНЕЦА
История среднощно ми навява
с лъчите си бездомната луна.
Царувал цар над мъничка държава
във стари допотопни времена.
Бил тъп и неграмотен по природа.
Но също самовлюбен господар.
Не искал да се чуе сред народа,
че глупости говори на кантар.
“Съветници! Мъдрец ми намерете!
От мойта глупост да ме отърве.
Откажете ли - в тоз час ще умрете,
нарочени от мен за врагове...”
И тръгнали послушните писачи
да търсят изцелител по света.
Такъв - да има цярове, илачи
за страшния позор на глупостта.
Накрая го намерили честити.
Бил той отшелник в малка пещера.
Обичал да говори със звездите
и риба да лови сред езера.
Познавал всички знаци на съдбата.
Утеха давал. Мъдрости шептял.
И с билки лековити от гората
лекувал лудост, ярост и печал.
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“Ела със нас! Последвай ни, човече!
Привикал те е царят със закон.
Той страшно глупав вижда ни се вече,
макар и жив на славния си трон.
Една надежда само му остана лечител да намерим в пустошта.
И тук не става дума за покана,
а заповед от царските уста...”
Качили те мъдреца в колесница.
Подкарали конете през нощта.
И в утрото, при светлата зорница,
прибрали се при царя в крепостта.
“Лекувай ме!” - извикал му глупакът,
полагайки корона на глава “Че мен сега посланици ме чакат
и трябва да ги срещна със слова!
Не смея сам устата да отворя,
че лудост ме изпълва като мях.
И само да реша да проговоря,
ще напикая гостите от смях...”
Погледнал там лечителят тревожно един самодоволен мазен лик.
Очите му, лъщящи от безбожност.
Походката му - гордост на циник.
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И в миг разбрал, че няма лек, отвара
за страшния позор на глупостта.
Но как да промълви това на царя,
щом би го жегнал право във честта?
Извадил си кълбо с конец накрая
и казал на глупака с мъдър глас.
“Една рецепта от години зная
за лудостта на тежкия ви бяс...
Конец ще ви привържа за ногата.
Опънат... Всички думи да следи.
А вие си отваряйте устата
и говорете, както отпреди.
Щом глупост рикошира в мен, мъдреца,
и всичко замирише на провал,
ще дръпна аз внимателно конеца
а вие замълчете онемял.
Дори да сте изрекли мисъл грешна,
в тоз час ще я тълкувам отстрани.
Така, с една терапия успешна,
мълчанието мъдрост ще смени...”
Усмихнал се владетелят. “Прекрасно!
Да тръгваме за царския обяд.
Говорите начетено и ясно
и аз харесвам вашия похват...”
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Банкетът почнал. Бели сервитьори
разнасяли бутилки и блюда.
Започнал царят нещо да мърмори.
След миг извикал шумно, за беда:
“Посланици! Послушайте ме, моля!
Един въпрос ме мъчи от зори!
Аз давам глас на царската си воля,
щом моят дух ми казва: Говори!
Дали у вас, в далечните чужбини,
които аз до днес не съм познал,
живеят старци по над сто години?
И даже двеста кой е доживял?”
Конецът се опънал. Царят млъкнал.
Посланиците гледали в несвяст.
Но мигом там мъдрецът го измъкнал
и вече проговарял им на глас:
“Такава мъдрост всяко царство няма.
А царят ни с лъчи е просветен.
Попита той с премъдрия си пламък
дали при вас животът е свещен?
Полагате ли грижи в старините?
Преклонна възраст тачите ли там?
И стават ли на старците косите
свещени като портите на храм?”
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Изхълцал царят. Ама, че реклама!
Той бил премъдър! Вечни небеса!
И да усили приказната драма
отново проговорил начаса:
“И друг въпрос към вас ще се припомни
от разума на моето сърце!
Дали са със фекалии огромни
стадата ви от крави и овце?”
Конецът се опънал. Царят млъкнал.
Конфузът бил огромен. Като срам.
За втори път мъдрецът го измъкнал
и казал на събралите се там:
“Владетелят ни пак говори с притча,
но нужно е тълкуване от дух.
И оня, който разума обича
не ще остане за словата глух.
Щом мъдро управлявате стадата
и давате им паша и вода какъв ще бъде после резултатът
видян откъм отходната следа?”
Овации. Възторг. И тост накрая.
Но царят своят образ изменил.
И без да може никак да изтрае
лечителя жестоко унизил.
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“Не беше ли в очите ми мъдреца,
дошъл да ми лекува глупостта?
Защо ми дръпна два пъти конеца,
щом тъй са мъдри моите уста?
Веднъж да се открия в светлината,
а ти, глупако, грозно ме смути.
Пръждосвай се далече от палата,
че мечът във ръката ми блести!”
Луната, нейде в тъмното, помръкна.
И облак я засенчи парцалив.
Разказала си приказката, млъкна,
а аз притихнах, странно мълчалив.
Поуката сред мислите изплува
лечителят у мен да утеши.
Мъдрецът глупост нивга не тълкува.
А глупавият - глупост го руши.

70

ОБИЧАЙТЕ СЕ!
Обичайте се! Другото отдавна
в живота като смисъл не гори.
Потъват под забравата безславна
успех и власт, имоти и пари.
И щастието с хиляди причини
го търсим там, където то не е,
а после - след ограбени години
притиска ни скръбта на колене.
В илюзии, компромиси и клетви
замръзват дните с гордия си лед.
Прескочили високите си летви заграждаме се с ниския си плет.
И вее севернякът, без да спира,
в съмнения и ревности безброй.
А чувствата разкъсани съдира
принудата със вълчия си вой...
Изгубваме се в нощите тревожни,
а дните ни прикрива евтин грим.
За простичкото - винаги сме сложни„
и болката не можем да простим.
Калъп ли е? Измама ли зловеща,
но този свят препуска като сън.
И тръгнали за истинската среща
дори не можем да излезем вън...
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Надскочили удобства и прегради
да стоплим избледнелите черти че може би все още скитат млади
у нас несътворените мечти.
Обичайте се! Времето изтича,
а шлаката за път не се брои.
И само който истински обича
живота би могъл да удвои!
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ПЪТЕКАТА НА СМИСЪЛА ЖИВОТ
Съдбата като листи ще откъсва
оттук-оттам пътуващи край нас.
След ранното ще дойде твърде късно.
След утрото - последният ни час.
А тази лъкатушеща отсечка,
с тъй дълъг или кратък период,
ще стига все до точицата вечност,
където свършва писаният ход.
И няма страх, че някой се прибира,
а друг тепърва тръгва призори.
Един страдалец цял живот умира,
та в сетния си миг да се мори.
Не ще попита старецът къде са
отдавна отлетели младини.
И няма кой след тъжната завеса
да би му казал: Хайде, остани!
Той би останал, ако е потребен,
но само като спомен и следа.
Един светилник, колкото и дребен,
сред тъмното блести като звезда.
Човекът в памет нечия рисува.
Оставя в нея брънки и бразди.
А космосът в душата му векува
със блясъка на хора отпреди.
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И някой да въздъхне, че го има,
дори и безвъзвратно отлетял в една любов, на спомена дължима,
ще бъде пак в сърцето оживял.
Че всяко семе като стрък пониква.
Расте, въздига нежния си ръст.
Човек ли е - роден е да обиква
и бъде дух сред тление и пръст.
А тленното, дори да се прекърши,
докрай отдало сетния си плод,
не ще се свърши... Да! Не ще се свърши
пътеката на Смисъла Живот...
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АВТОПОРТРЕТ
Аз мога чудесата да творя
с мастилено перо и лист хартия.
А след това навред да ги даря
и няколко усмивки да открия.
Рисувам кратко с думи-цветове
и мислите полагам като щрихи.
С възторга си откривам светове.
С тъгата - зов в молитвите си тихи.
Понякога душата ми е стон
на тежка и обречена камбана.
И страда мисълта ми в унисон
със не една неоздравяла рана.
А друг път развигорът ми трепти.
През слънчеви простори ме понася.
И вътре в мен едно врабче лети,
готово всяка радост да оглася.
Такава е съдбата ми. В слова
живота разнолик да разгадая.
И всички всевъзможни сетива
да следвам от началото до края.
А в някого оставя ли следи една искрица моя да го сгрее,
не бих си казал: Ясене, бъди!,
щом мен не ще забравата отвее...
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ПЕСЕН МОЯ!
Песен моя, още ли те помня,
на жетварка в трепетния глас?
Сякаш си прелялата ми стомна
с глътка обич в обедния час.
А със тебе - гайди и кавали
в миг рисуват степи и гори.
И искри зовът ти непрежален...
Боже, колко истински искри!
Песен моя, мъко ненагледна,
даже недослушана докрай!
Нека върху чергата поседна
а пък ти в душата ми ридай.
Някой на робия те обрече.
Да се скиташ в минали лета.
Да не чувам аз гласа ти вече,
вятърен сред златните жита.
Песен моя! Грейнала светице!
Твоят лик не ще се помрачи!
Разпери крила на бяла птица
и звучи в сърцето ми, звучи!
В род и корен нека те обгърна.
С топло слънце чудно ме огрей!
И света си в тебе ще възвърна,
щом дъхът ти ме зарича: Пей!
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ОЩЕ ДАЖЕ МИНУТА...
Още час от духа си да дам,
още даже едничка минута,
ще ми стига поне, за да знам някой скитник е спрял да се лута...
Друг намерил е светли слова
своя мрак от печал да разпръсне,
и по път, сътворен в синева,
любовта му за миг да възкръсне.
Колко много тъжовни сърца
са ограбени с липси от време.
Нямат вярата - шепа зрънца.
Нямат даже едничкото семе.
И светът запокитва ги, пуст.
От безвремие - сив и себичен.
Пет секунди е силният трус,
за да стане животът различен.
А от времето - лъч да струи,
изживяно на дъх. До безкрая.
И превърнал стрелките в стрели
всеки зов да напомня за Рая.
През усмивка да видя, че там,
с моя стих са заспали на скута...
Още час от духа си ще дам.
Още даже едничка минута.
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НЕ СЕГА, МОЙ ЖИВОТ!
Не сега, мой живот! Не сега
с пълни шепи възторга ще пия.
Има толкова много тъга...
Как от нея духа си да скрия?
Как да гледам човешката скръб,
без у мене да трепне перото?
Кой обръща на мъката гръб,
щом е толкова малко Доброто?
Ако свети в сърцето ми храм непременно ще бие камбана.
Зов-поезия в миг ще раздам
като ситна роса разпиляна.
Капка само един да теши като смисъл за лирата стига,
щом душа сред безпътни души
своя порив нагоре въздига.
Щом въздишката падне в пръстта,
като тежък товар от неволи,
и отворена с вяра уста
лъч-утеха от Бога измоли.
Не сега, мой живот! Не сега!
Нека свърши се дългата зима.
Иде пролет с надежда-дъга!
В нея нас по-добри ще ни има!
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БИСЕРНА МИДА
В загадките на своята вселена
душата ми седефена струи.
От пясъка на дните уморена
не иска вече нищо да брои.
Числата са излишната умора
да търся повторяемост и знак.
С надежда, че от хилядите хора
ще види някой светлия ми бряг.
Един да ме потърси като смисъл,
че чудото се случва, ей така дарява мида нежния си бисер
на нечия протегната ръка.
И не пари желае за отплата,
но само лъч в усмивката добра...
Тъй дълго проумявах светлината,
и някак си успях да я прозра.
Най-светлото е толкова достъпно.
Най-чудното - на крачка или зов.
В една Любов животът ни се къпе най-вярната и истинска Любов.
И сигурно, преди да си отида,
разтворил бих черупките докрай и бисерът в една щастлива мида
да дам на всеки с вечното: Отдай!

79

КОГАТО БУШОНИТЕ ИЗГОРЯТ...
Ще се топлим с красиви мечти...
Ще се греем с докоснати длани.
Вледениха живота почти
зли търбуси и алчни тирани.
Ще я караме някак без ток.
Без контакти и щепсели в мрака.
Аз и ти. И Небесният Бог,
Който още в Духа Си ни чака.
Ще живеем на вяра. Със свещ.
Наръч съчки ще лумнат в кюмбето.
И светът ни ще бъде горещ там, в чудесния зов от Небето.
Аз ще бъда за теб Авраам.
Ти ще бъдеш княгинята Сара.
И у нас озареният плам
ще ни стигне за блясък в олтара.
Не от жици се ражда живот.
Не от фишове той ще пострада.
С колене на студения под
ще измолим последна пощада.
Че мечтите са огън, нали?...
Нямат уреди, сметки, измама...
От звездите Любов ни вали.
Вечен смисъл, събуден за двама.
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ДЕТСТВОТО НА ДЕВСТВОТО
Отново и отново се завръщам
по всичките пътеки в младостта.
Да видя пак варосаната къща
в която дремят зими и лета.
Дъхът ми стара печка да разпали.
Чугунът да проскърца в моя плам.
А съчките - безпаметно заспали
на огъня прахосник да раздам.
Да зацвърчи в тигана калайдисан
най-хубавата гозба за обяд.
И без да питам в спомена дали съм да сграбча бързо белия комат.
Със оня глад момчешки - до насита
да дъвча с пълни бузи, онемял.
А мама пак сърдито да ме пита:
"Видя ли си ръцете? Цели в кал..."
На кал привиквах - в смисъла преносен.
От кал се връщам - с бяг през младостта.
До оня дом, от бялото варосан,
невинен, като девствена мечта.
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НЕЗАБРАВЕН
Забравата не искам да поглъща
отдавна сътвореното от мен.
Не е чешма, градина или къща,
но път, от светли пориви пленен.
И някой в паметта си да прочита
куплетите на моя стихотвор душата ми блаженство ще изпита
от жаждата на неговия взор.
Какво на този тленен свят си струва,
щом пръстното завръща се в пръстта?
Създаденото - колко съществува?
За месец или няколко лета?
Една картина славата си рони
от бледите, напукани бои.
Пейзажът даже гледката си гони,
когато някой ден се застрои.
Аз раждах слово. Слово ще остана.
И образите в стих ще съхраня.
В онази власт - до днес неразгадана
с красивото сърцата да пленя.
Но пленници дори - през свободата
ще бъдат те с развързани мечти.
И вятърът... Най-ласкавият вятър
дъха ми незабравен ще шепти.
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ПРИЯТЕЛЮ!
Приятелю! Мой верни Д' Артанян!
Да бях Дюма - пак щях да те опиша.
Животът е съдбовният роман
и всеки го чете, тъй както диша.
Не ще потърся вяра в Ришельо.
Лукавия отсвирвам кардинално.
И вместо власт с копринено бельо
ми стигаш ти за битието кално.
С едната шпага - за едната чест!
С едната клетва - за едната слава!
Опора вчера и подкрепа днес приятелят завинаги остава!
Един за всички! Всички за един!
Не искам друг девиз да ми се случи!
Дори и с пълна чаша от пелин
на верен тост съдбата ме научи.
Приятелю! Мой скъпи Д' Артанян!
Надявам се за теб да бъда Атос!
А Портос и Арамис - с искрен блян
да споделят неземния ми патос!
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РЕТРОСПЕКЦИЯ II
Като мило албумче със фотоси
в миг се спомням от глътки вода,
и разлиствам отново живота си
да оставя в посоки следа.
Не намерили нежни обятия
бягат чувствата в стари лета там, където ги грее симпатия
и в лъчите шепти радостта.
Няма как! Ще трепти неизбежното,
щом съдбата се случва веднъж...
И дори да е хвърлена мрежата не задържа тя капчици дъжд.
Отлетял - ще шептя отлетялото.
Преживял - ще съм зов преживян.
Побелял - ще се хвана за бялото
с оня дъх от момчешкия свян.
Като ментова тръпка от лукчето
с малко томче от приказен пай след кръга на последното случване
да се видя в начало и край...
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ВЯТЪР ОТ НЕЗАБРАВА
Аз съм вятърът, който те връща
в незабравени стари лета.
Там, където кирпичена къща
се е сгушила в пъстри цветя.
И лозницата с крехки ластуни
тихи тайни свенливо шепти,
а под нощния покрив на юни
моя нежна звездица си ти.
Ще танцуват навярно листата.
И щурците ще свирят възбог.
Подранило светулково ято
ще се шмугне в сънливия глог.
И ръка, като топла жарава,
ще разроши косите ти пак.
Преживяното - в зов незабрава,
ще е изгрев в уханен листак.
Като дъх от надежда, присъща,
на скорец, възродил песента,
аз съм вятърът, който те връща
в незабравени стари лета.
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ЧУДНО СИНЬО
С фина четка на художник
вятър облаци рисува.
Битието ми тревожно
през зениците лекува.
Синьо ми е. До премала.
Пролет нека ме погали.
В полета на птица бяла
да събудя куп заспали
мисли, трепети, копнежи,
думи, светло преродени...
И светът да лъха нежност,
някъде дълбоко в мене.
С фина четка на художник
вятър облаци рисува.
Всяко чудо е възможно
или просто ми се струва...
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ТОСТ ОТ РОЖДЕННИКА!
Годините ми - седем на квадрат,
подобно светилата на Менора!
Живях, творих... И беше водопад
душата ми сред ангели и хора.
Годините ми - седем на квадрат.
В косите - бяло. И сънят ми - кратък.
Не гоня върховете в моя свят.
Докоснах ги на вяра. Без остатък.
Годините ми - седем на квадрат.
Обича ме до днес числото седем.
Дъгата ми е дала всеки цвят.
Богат съм! Нека мислят, че съм беден...
Годините ми - седем на квадрат.
След тях пристъпва тежко юбилеят.
Бъди ми, Боже, мир и благодат,
та неколцина с Тебе да ме сгреят.
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КАУЗА
Не търся в теореми доказателства
и нямам точен час за психолога.
Разпадат се фалшивите приятелства,
без никаква печал или тревога.
Не искам с непотребните илюзии
да пълня всеки ъгъл в битието.
Препъна ли се - тръпна от охлузено,
но никога не хлопам на заето.
С така необходимата апатия
пропускам всеки коз на суетата.
Не споря с адвокати на рогатия,
а думите приемам след делата.
И някак си, стоик по подразбиране,
разтегнат от Аврелий до Сенека,
не ме измъчва дългото умиране
по моята несвършила пътека.
Така си я нарочих - за безславие.
Изсъхват даже лавровите клони.
Еднакви са ми кривият и правият,
щом драпат за ръждясали корони.
Значимото - мнозина неусетили,
за пътника след мене ще запазя.
Да бъда раздавач на добродетели каква по-висша кауза за аз-а?
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ПОМНИ МЕ...
Посветено на дъщеря ми Ана-Мария!
Помни очите... Верните очи,
в които пи най-истинската вяра,
че там, от дълбините им личи,
една посока, от света по-стара.
Помни ръката... Топлата ръка,
разтворена за теб, да те дарява...
Че в нея кръв тече, като река,
преляла в брегове от незабрава.
Помни словата... Вечните слова,
които многократно се изричат,
че само по причина на това
сърца човешки още се обичат.
Помни следите... Старите следи,
от оня зов - небесен и безплътен.
Когато благославях те: "Бъди!"
- как мислите отекваха от тътен.
Помни Завета... Светлият Завет,
че смисълът е стръмен като урва,
и оня, който тръгнал е напред,
суетните прегради прекатурва.
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Помни ме - до ръба на паметта,
от който начертава се безкрая,
че тръгна ли си, старец от света,
чрез спомените - в теб ще се позная...
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НЕДОВЪРШЕНА РЕТРОСПЕКЦИЯ
Ще се спомням в далечни следи.
Като снимки, събрани в албуми.
Бях ли извор с прелели води
или просто написани думи?
Кой в очите ми ничком се взря
да открие лъчи и пътеки там, където водата горя,
но не виждаше чудото всеки...
И от огъня - с капки тъга
скръб и горест лекувах смутени,
без да зная дори докога
имам сила у моите вени...
На творец не прилича - да спре,
та от камъка лик да извае.
Някой ден той без зов ще умре,
но химерна утеха това е...
Нека жив се открия! В очи...
В паметта на цитат непремерен.
Ако гузният просто мълчи,
друг припламва, когато е верен.
Ще се спомням... В изгубен дуел
със почти отлетялото време,
като стар и прекършен орел,
нямащ порив крила да подеме...
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Но се моля едничко добро,
да усмихне безславната лира след душата ми, с бяло перо,
друг поет своя стих да извира...
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ИСТИНЕН
Не се опитвай да си друг,
щом искаш шанс да те намери.
Не се превръща север в юг,
а опитите са химери...
Зад маска образът боли,
че няма как да бъде верен.
Или си истински... Или
от грешно чувство изнамерен.
Спектакълът е час до два.
Гримът изкусен се разпада.
Прикрит в научени слова
актьорът в ролята си страда.
И сладкото не му сладни.
Дори солта не е солена.
Лъжа дъха му щом плени животът е нещастна сцена.
Бъди такъв, какъвто си дори със купища проблеми.
Все някога ще прекоси
надежда тъжното ти бреме.
И може би с добри очи
или протегната десница една любов ще премълчи
най-острата у теб тресчица...
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НЕИЗБЕЖНОСТ
Неизбежно е. Времето случва
непредвидени нощи и дни.
Най-успешното - често закучва,
преградено с високи стени.
И човекът с едната надежда
търси изход и гледа напред.
Всяка капка от разум изцежда.
Всяка брънка в смутения ред.
Неизбежно е. В твърд дуализъм
битието свой ребус реди.
Днес си скъсваш последната риза.
Утре - с вяра мечтаеш звезди.
Днес въздишаш в поредната драма.
Утре пееш в разцъфнал копнеж.
А в света - между "има и няма" този устрем не можеш да спреш.
Неизбежно е... Филмова лента
във която си главен актьор,
а играта ти следва момента мисъл, действие, удар, отпор...
Но накрая - живяното време,
като ценен в Живота урок,
Вечността ще превърне на семе,
приютено в тефтера на Бог.
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НАДЕЖДАТА НА РОДАРИ
Ако можех да имам едно
магазинче със две полички,
бих продавал… познайте какво? —
Надежда. Надежда за всички.
Джани Родари
Какво на този свят да бих раздал?
Надеждата ли сладка на Родари?
Дали пък тя човешката печал
с една стрела в сърцето ще удари?
Пронизана – да рухне сред пръстта,
а споменът за нея – да е кратък.
И чудно възродена – радостта
над нас да сложи своя отпечатък.
Не си ли струва – скотът да реди
една балада, скърцайки с молива,
а залезът – със първите звезди,
в очите му любовно да прелива...
Насилникът – ръце за зов открил
бездомен пес най-нежно да погали.
До вчера – все едно какъв е бил,
щом днес събужда трепети заспали.
Скъперникът – дърво през есента,
банкнотите със щедрост да обрули,
и в миг да би си тръгнала скръбта,
на просяка по стоплените скули.
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Небето да вали от добрини,
а хората да нямат дъждобрани...
Една надежда свято да звъни
в сърцата и протегнатите длани.
С какво ли някой днес ще ви дари?
С надеждата ли, тъй неотразима?
Вземете я! Не струва грош дори!
Но струва си човекът да я има...
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СЪДНИЦА БЕЗГРЕШНА
Съдбата, съдница безгрешна,
не ще преборя в луд каприз.
И друга няма да ме срещне
със свой различен послепис...
Ще бъда подсъдим. До края.
С едната съвест - адвокат.
И всяка болка ще изтрая
от съдбоносния диктат.
Убягва земният ми смисъл защо, къде и докога,
че Бог отдавна е описал
привременната ми тъга.
И няма как да Му предложа
размяна, стигаща отвъд,
щом бягството е невъзможно
преди приключилия път.
С едното "сори" или "хепи"
не се допълват рай и ад.
Един гребе със пълни шепи,
а друг преглъща своя глад.
С едното "има" или "няма"
тече животът в разнобой.
Съдбата - в правда и измама
за тях избира си герой.
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Заметната с искряща тога,
тя мен поглежда и мълчи.
Изпълва с трепет и тревога
прогизналите ми очи.
За окончателна присъда
все още рано ми е май...
И още много дни ще бъда
преди очаквания край...
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СМИСЪЛЪТ ОТ ВРЕМЕ
Ще прецъфти до време всеки цвят.
Зеленото листо ще стане шума.
А смисълът да бих останал млад
ще търся на столетника по друма на този, който вечната врата
отворил би в съня си без принуда,
и някъде оттатък - младостта
трептяла би в крила на пеперуда.
Да можеше за кратък миг поне
да видя кръговрата емпиричен роденият пълзи на колене,
умиращият - също коленичи.
Човекът гол се ражда на света
и гол от него после си отива.
Но лъже го спонтанно възрастта еднакво права, и еднакво крива.
А в бъдното укрила своя ход
надписва Вечност мъдрото си стреме:
Да би живял, раздавайки живот това е разум в смисъла от време.
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ДАРЕТЕ МЕ С ТИШИНА!
Не ми е нужна книга за лицето.
Достатъчни са шепа две вода.
Ако в сърцата хлопам на заето не съм оставил никаква следа.
Една усмивка нищо не решава.
Дори един пресилен коментар.
С обратен знак е търсената слава.
Превръща тя на стока всеки дар.
А би могла душата ми без лихва.
И в мен да е безмълвно. Като в храм.
Пристъпили на пръсти, в кротост тиха,
приятелите мои да са там.
Да помълчат, преди да си отидат,
тъй както съзерцават се звезди,
и някъде нагоре, без да видя,
на Бог да спомнят своите бразди.
Високо и безстрастно е Небето!
Една Любов в пресвята пелена!
О, стига шум в таз книга на лицето!
Дарете ме със свойта тишина!
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НЕИЗБЕЖНО
Не искам повторения лъчисти.
Животът е роман. Неповторим.
Да връщам вече четените листи
е все едно да си наложа грим.
Не ще привикне старецът в момчето,
щом бръчките са станали реки
и бързат в циферблата неусетно
отдавна полуделите стрелки.
Но може би в съдбовната принуда
ще стана аз към времето добряк че то е като хищна баракуда,
захапала житейския ми бряг.
В една черупка тихо ще се сгърби
на паметта огромният багаж.
И всичките ми радости и скърби
ще се превърнат в споменен мираж.
Все пак ще остарея. Неизбежно.
На времето летежа див простил.
И някъде на сушата, крайбрежно,
духът ще се усмихне, че е бил.
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МЪДРОСТТА НА КОСТЕНУРКАТА
Все още имам истинска причина
за чудното понятие „живот“.
И вярвам, че преди да си замина
ще намаля забързания ход.
Летата навъртях на прима виста,
към свършека навярно устремен.
Но моята душа, до болка чиста,
прошепна уморена думи в мен…
“Поспри за миг със този бяг, човеко!
Ще дойде краят, искаш или не!
И вместо да витаеш надалеко
поне веднъж бъди на колене.
Така ще видиш кълн на пъстро цвете
или лъчите в утринна роса,
а трепетни от мъдрост ветровете
ще шепнат зов от святи небеса.
Превръщай в час едничката минута.
Мига разтегляй до възторг от ден.
Дори едната дума недочута
щом чуеш – ще си в смисъл зареден…“
Душата млъкна. Мисълта отмина.
А после пак просветна в ален свод.
Все още имам истинска причина
за чудното понятие “живот“…
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Не е ли то заветната къщурка,
с която преживяваш векове,
когато като мъдра костенурка
минутите превръщаш в часове?

103

КОСМОПОЛИТНО
Приятели! Не ме вълнуват дати
и празници отдавна не живея!
Мечтите ми са толкова крилати,
че в този свят не искам да ги грея.
Денят е твърде кратък. Завъртулка
на мъничка сред космоса планета.
А аз самият сякаш съм на люлка,
опъната със слънчеви въжета.
От изгрева до залеза люлея
копнежа си, че следвам път всевечен.
И в тази моя светла одисея
годината е звук, едва изречен.
А вярата ме води в зов оттатък,
където векове запълват ера.
Какъв ти ден, от мълния по-кратък
или пък утре, стигнало до вчера…
Фотонът, който в точица блещука,
пронизал е вселенските пробойни.
Достигнал чак до мен в една пролука
на ирисите, нощно неспокойни.
И иска ми се в мен космополитът
във ден от век поне да се събуди.
А сутрин към Безкрая да политат
мечтите ми – космични пеперуди.
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ВЪПРЕКИ!
Живей, братле, на “въпреки“, когато
светът от скръб и болка загорчи,
а оня, който би живял богато,
бедняк изглежда в твоите очи.
Че “въпреки“ е дума с мощ и сила,
която се докосва с вечността.
Тя хора неведнъж е извисила
над слепите къртици и пръстта.
Един успява с подлост и измама,
а друг краде и граби като вълк,
но ти помни в житейската си драма,
че “въпреки“ светлее като дълг.
Туй “въпреки“ е святата ти клетва,
изречена не с думи, но в дела.
За всеки, който сее, идва жетва.
И твоята да дойде, би могла…
И “въпреки“, че няма да е леко
да сложиш прът на злото колело,
с едната чест надмогвай го, Човеко!
С едното си повдигнато чело!
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ПРОСЪНУВАНА МЕЧТА
Аз все още съм камък крайбрежен
и ме мият солени вълни.
А в съдбата ми – сън неизбежен,
преминават и нощи, и дни.
Шепне своята болка морето
и в черупки на мида бразди,
та отпосле – в стиха на поета
да мъждукат високи звезди.
Да прошепнат седефено в бриза,
че са мои желани лета,
а в лъчите им с трепет да слиза
просънувана с вяра мечта…
С безпределен копнеж да ме вае.
Да ме вдигне в среднощния свод.
За да зная насън, че това е
звездно чудо за моя живот.
Надживял всяка орис крайбрежна,
да съм амфора, вдъхната с блян,
а у мен да твори безметежна
своя космос Любов-Океан.
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СВЯТА КРИПТА
Ще оставя следите си скрито в паметта на добрите души.
Всичко тленно ще бъде изтрито
и в пръстта своя зов ще сниши.
Всеки край се обгръща в забрава.
Всяка загуба - скръбно гнети.
Най-красивият храст прецъфтява,
даже цветно край нас да цъфти.
Сам гранитът - и той се напуква
и пред времето скланя снага,
дълго носил изсечени букви,
като белег за древна тъга.
Но сърцето ми в тлен не унива,
щом от Вечния пази слова.
Паметта е стремително жива,
къс от Вечност, и лъч в синева.
Летописец в духа ни будува.
Всеки спомен записва с перо.
И разровим ли - в миг ще изплува
светла дума, усмивка, добро...
Свята крипта - за нова Вселена,
във която ще греят мечти,
и душата - с Любов окрилена на Твореца "Амин" ще шепти.
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РАЗГОВОР С МОРЕТО
Днес отново морето ме вика
да говоря със бриза му прям,
за да срещне у мене мъника,
който с вярата става голям.
Да ме види в седефена мида,
като бисер от притча за Рай...
Хей, море! При вълните ти ида!
Мъдростта си дълбока ми дай!
Разкажи ми защо си солено
и напомняш сълзи от очи.
Може би неизбежната тленност
постоянно в дъха ти горчи.
А във теб се оглежда душата бурна, тиха - с небе и звезди,
споделила до стих необята,
в който ангели сипят следи.
Идвам вече... И пак сме двамина.
А пък ти - говори, говори...
И на пясъка в къс раковина
миг от твоя копнеж ми дари.
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РАВНОСМЕТКА НА 56!
Клоня към залеза, навярно,
с годинки петдесет и шест.
А искам да ми е пожарно,
и хубаво да ми е днес...
Най-трепетният бриз да гали
оплешивялата глава,
душата тръпки да разпали
с отдавна млъкнали слова.
Приятелите - с чувства бели,
да станат светлия ми дар,
и с тях в най-бъдните предели,
да бъда млад, макар и стар.
Какво на този свят си струва
поне успях да разбера.
Най-дълго Вярността векува,
Завет съшила за пера...
Най-свята Любовта остава.
Тя нека днес ме посети.
И с въгленчета от жарава
в духа ми дълго да блести...

109

ЕСЕН, ДОШЛА ДО СЪРЦЕТО
Пак валят дъждовете над мен
в тази есен, от облаци жива.
И от тихи мечти напоен
моят блян като стих ги излива.
Капкоструен - небесният свод
с мъдра песен трепти от простора,
че водата е светъл живот,
подаряван на сухите хора.
И когато, прогизнали в плач,
се обикнат в съдбовната киша,
ще усетят, лишени от здрач,
как след прошка най-леко се диша.
Пак валят дъждовете над мен
своя Свят тайнопис от Небето.
Мокър свят - от води покорен...
Като есен, дошла до сърцето...
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СЪДБОВНА ОДИСЕЯ
Един в душата е море,
а друг - двулитрова бутилка.
Къде ли ще се събере
на злото скръбната горчилка?
Дали светът е вълнолом
или е кръчма за разтуха?
И как се оцелява, щом
противен ураган задуха?
Морето с бурните вълни
не е създадено за радост,
а пък бутилката звъни
и който пие е на градус...
Така животът днес върти
души - в бутилки и морета.
Една над чашите шурти,
а другата се дави клета.
За вече уморен моряк
в съдбовната си одисея,
дано доплувам светъл бряг
и там стиха си да възлея...
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КРАТКО СТИХЧЕ
Най-ярко щедрият блести,
докоснал дверите небесни.
А пък скъперникът пести
и никога не ще проблесне.
Въпрос на избор и цена.
Или на същност, ако щете.
Дори свещицата една
гори от пламък, за да свети.
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ФЕНЕР И ПЕПЕРУДА
Не ме възторгвай, нощна пеперудо!
За теб съм само уличен фенер!
И не от мен е мъничкото чудо,
че съм разпръснал мрака гъст и чер!
За утрото мисли! И за зората!
За Слънцето, изгряло да блести!
Когато лъч докосне ти крилата,
щастлива в Светлината Му трепти!
Без нощен страх, без болка и принуда,
лети щастлива в чудния Му Ден,
за да Му бъдеш дневна пеперуда
със порив, от Небето озарен...
А мене запомни, че бях ти Верен
и моят блед неон те улови.
След нощната прегръдка в лъч фенерен,
лъчиста да сияеш над треви...
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ЯСНА, ВЕДРА! ДА НИ БЪДЕ!
Да ни бъде светла и мечтана,
като чиста радост неживяна.
За мечтите сбъднато щастлива,
цяла от сполуки да прелива!
Търсещият - нека да открие!
Жадният - от шепите да пие!
Молещият - отговор да има!
Даващият - дарове да взима!
Гладният - с добро да се нахрани!
Тъжният - да излекува рани!
Гоненият - да крепи утеха!
Голият - да носи топла дреха!
Босият - да ходи с чифт обуща!
Мъдрият - искра да не пропуща!
Честният - със чест да устоява!
Верният - във вяра да успява!
Да е мирна, свидна и честита!
Да ни бъде чудна до насита!
Ясна, ведра... Приказна градина
нека да е Новата година!
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НОВОГОДИШНО, ЗА ЛЮБОВТА!
Тази нощ в сърцето ми преливай,
като извор, който не пресъхва.
Глътките ми щастие отпивай,
та дъхът ми тебе да въздъхва.
Смях ми дай. Задълго да се смея.
Паметта ми обърни в забрава.
Песен ми бъди - да те попея
през искри от пукаща жарава.
Вярно те заричам! Да те има!
Само с теб съдбата е честита.
Бяла си, подобно снежна зима,
но и чудо, скрито в къшей пита.
Топла си, завивка и постеля.
Нежна си, сълзица съкровена.
Свята си, изречена повеля.
Прошка си, едничка опростена.
В празника на лумналите свещи,
щом светът в минута се разтриса нека не с пари и скъпи вещи,
но със тебе Бог да ме ориса.
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