
   

 
 
 
Часовникът надигна глава, огледа се, прозя се и се 
разтърси. Трелите на пронизващия звук се 
разнесоха из стаята, отскачаха от твърдите стени и 
попиваха в съществото на Човека. Недоволен от 
недоизживените си сънища, позволи на съзна-
нието си да застане точно зад клепачите. Все пак 
не си отвори очите известно време, което като че 
бе изцяло събрало врещенето на будилника. Отво-
ри очи, протегна ръка и го изключи. Постоя така, 
вперен в тавана и стана. Обу си джапанките и се 
обърна към вратата по пътя към банята. В 
периферията попадна леглото – там бе останало 
неговото Тяло ... 
 
„Животът е кратка спирка по пътя за Вечността“ 
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 живота труден до сега 
събрал съм много вдъхновение 
понякога така аз - на шега 
наливал съм го в стихотворения. 
В тефтери стари съм записвал 
не една и две мечти, 
там сред неволите орисвал 
съм и дните си сами. 
Сега, навършил четиридесетте, 
реших, че мога да ги пусна 
на воля да летят, защото малкото дете 
във мене вече ме напусна. 
Целта не е богатство, не е несбъднати съдби. 
Един човек да се затрогне и замисли, 
за мен ще е достатъчно дори. 
Все мисля, че не страдам от суетата 
да бъда все харесван и мечтан 
имам три деца - за мен достатъчна отплата 
е да видя аз живота им засмян. 
И пак към темата, извинете, 
отклоних се от основната си цел, 
моля ви, ръка положил на сърцето 
във този "героичен подвиг смел" 
помогнете им да полетят в небето! 
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Някъде в далечната вече 1990 г. се случи нещо 
странно и неочаквано. В един ден ни казаха, че вече 
можем да ходим на училище без униформи! Потрес! 
За няколко дни животът ни се обърна, първо 
усещането за свобода – тъй измамно приятно, след 
това растящият дефицит в магазините. Както 
казваше нашият класен по онова време (г-н. 
Кафалиев) – в магазините продават вече само вит-
рини и ... магазинерки. Всичко друго липсва. 
Та в тези дни на приповдигната еуфория от дошлата 
промяна нещо настойчиво ме ядеше отвътре, дали 
защото съм имал някакво предусещане или просто 
защото съм си опак по природа, но знаех, че нещата 
няма да се променят, знаех, че това презряно минало 
тепърва е пред нас: 
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След „десети“ 

 „         яма униформи вече“ 
викнаха в дружен хор 
Пройчето дори ни рече: 
„с униформи няма вече зор“  
 
Униформи, униформи ... 
какво ли толкоз ви корят? 
Дали след многото реформи 
новий строй ще построят? 
 
Аз не знам и други също, 
Кафалиев вярва в това, 
той изпитва чувството могъщо 
породено от реформистките слова. 
 
Все пак нещо измени се 
просветлиха някои неща 
но аз ти казвам: откажи се 
миналото е пред нас сега! 
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Но всъщност никой не знае какво се крие зад воалите 
на бъдещето. Колкото и да разсъждаваме – единстве-
но експеримент може да ни даде правилния отговор. 
В този експеримент ние сме главното действащо 
лице и животът ни, опънат през полето на времето, 
ни отнася до неподозирани места; и знаете ли кое е 
най-странното - оцеляваме!  
 
Теб мъчил ли те е въпросът какво ще стане ако 
призная чувствата си? Ще се поставя в слаба позиция 
на разкрил картите си играч, всеки друг от масата 
може да използва положението ми и да ме изиграе, 
подиграе или стъпче и то в най-неприятния момент. 
Да-а-а, сериозната дилема иска сериозно отношение. 
Затова един слънчев ден се заех да я разреша – дали 
да напусна зоната си на комфорт, признавайки или 
да се правя, че нищо не се е случило, с риск да 
пропусна възможността си. Ето какво се получи:  
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Самотният Вълчо 

              ивееше нявга вълк единак 
и беше той силен, и беше той як, 
той вършеше всичко по своя закон, 
издържаше даже на полов нагон. 
 
Не щеш ли в гората веднъж той съзря 
на стара полянка вълчица една 
със козина сива като гранит 
и падна той ничком от чувства пропит. 
 
Избяга той бързо от тази гора, 
изчезна и върна се в свойта земя, 
изпи си набързо чаша вода 
и си каза доволен: „край на това!“ 
 
Не щеш ли заспал е Вълчо – герой, 
заспал и сънува сънища той 
всичките вълци – на водопой 
и тя е там, а няма го ... кой? 
 
Събуди се Вълчо, изпи още две, 
удари ги бързо и без мезе, 
но нямаше той де да се свре 
ярост и мъка пак го обзе. 
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Не знаеше той що да направи 
дали пък няма да се опари, 

ако признае всичко пред нея 
красива и умна – приказна фея. 

 
Защото си беше вълк - единак 

не знаеше нищо за този трактат, 
че щом си влюбен ставаш глупак 

и няма отърване, няма как. 
 

Реши той накрая, отиде при нея 
отвори душата си като пред Гея 
разказа и всичко за свойта съдба 
и затуй, че е влюбен във нея сега. 

 
И чакаше той много обиди 

или пък просто усмивки ехидни, 
а тя само каза: „чудовище“ мое 

сърцето ми много отдавна е твое. 
 

Вълчицата беше руса жена, 
руса жена със стройни крака; 

Вълчо пък беше мъж със брада, 
мъж със брада и без рога. 

 
Дано да бъде все той така! 
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И както е казано: Пияните Господ ги пази! Така се 
случва и с безразсъдните – често са закриляни от 
неприсъщи за тях сили и ситуации. И в нищото, 
насред дълбоката зима и вкочаняващ студ на 
междучовешките взаимоотношения, намират остров, 
където да постоплят сърцата си: 
 

Зима 

           ятър духа, дървета се чупят 
земята във сняг цяла се губи, 
зимата страшна добре се потруди, 
успя тя живота от тук да прокуди. 
 
Катерички вече не подскачат, 
липсват нежните сърни, 
мравки пръчици не влачат, 
вълците ги няма тук дори. 
 
Само сняг и студ навеки - 
няма мънички деца. 
И по старите пътеки 
само вятърът опънал е снага. 
 
И във тази пустош горска 
и във тази тъмнина 
къщичка досущ кат’ хорска, 
а във нея - светлина. 
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Топло, сухо, тишина, 
във камината горят дърва 

маса, стол, букет цветя, 
тук живее Любовта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но на всичко идва краят, рано или късно се срещаме 
с него. Особено ако не знаем кога и как да поставяме 
началото. Краят, понякога тъй опустошителен, 
всъщност ни разкрива полета за нови емоции, но 
тогава, като сме в самия край, някой и да ни го 
обяснява няма да го разберем. Скрийте острите 
режещи предмети, предназначени за самоубийство: 
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Краят 

       лънце, пясък, две очи 
гледат нейде във небето, 
вятър, мъка, две сълзи 
сливат бързо във морето. 
 
Пусто, мрачно, празнота 
в мене вътре има. 
Ех, да можеше в света 
да настане вечна зима. 
 
Лошо ми е, ще умра ... 
сутрин рано, късна зима 
аз стоя покрай брега 
лед в сърце ми има. 
 
Слънце, сняг и две очи 
гледат строго във небето 
вятър, мъка и сълзи 
веч не мъчат ми сърцето. 
 
 
Горното стихотворение написах на лист, който след 
това изчезна. Търсих го дни наред, но безрезултатно. 
Реших да го пресъздам. По спомени направих три 
варианта, но нито един от тях не се доближаваше по 
чувство до оригинала. Познайте какво направих 
когато, след дни на търсене в студентската си стая, 
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най-накрая го открих – накъсах бледите подобия на 
дребни парчета и ги сложих в кръглата папка на 
инж. Кошев. 
 
И така, отрезвен от изпепеляващите емоции на 
безрасъдното хлипане по някой, човек бавно и 
постепенно се преориентира в живота си. Вижда 
старите цели в нова светлина, стария си път по 
различен начин, а близкото минало... по-добре да не 
си спомня за него, защото ще го задуши. Все още 
споменът за загубата е много тежък. Но, както е казал 
народът: Когато губиш нещо, печелиш нещо друго! 
Та, защо живеят хората?! 
 
 
 
 

Защо живели тези хора 

           олибка малка в двора, 
а вътре стар креват, 

отдавна няма хора 
във този малък свят. 

 
Човека се помина 

и бабчето умря, 
децата – уж седмина - 

ги няма тук сега. 
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Защо живели тези хора? 
За своите деца? 
За кравата в обора? 
Къде са те сега? 
 
Те ... кравата заклаха, 
отидоха в града 
и чувстваха заплаха 
от своите села. 
 
Но кучето остана, 
то беше тъй добро 
и само то си спомня 
за малкото село. 
 
За дните минали щастливи 
със малките деца, 
за батковци и какички игриви, 
а тъй самотно е сега ... 
 
И кучето като човека 
ще легне в стария креват 
със него ще заспи навеки 
и спомена за този свят. 
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Обичам кучета, личи си, нали? Като ученик имах 
едно безумно интелигентно същество на четири 
крака с името Севуг (думата е на арменски и е 
производна от черно). Покрай това куче приятелите 
ми научиха арменски колкото да разбират 
елементарни изречения и знаеха два пъти по-малко 
от нея (тя беше кучка). Психологията – винаги така 
любим предмет, открих през нейните (на кучката) 
очи; оказа се полезно, познавайки мисленето и - след 
това можех лесно да се оправям с някои хора. 
Сега ще ви занимая с всички тези еднодневни 
красоти, които минават през нашия живот. Така е 
хубаво когато са край теб, така пленяващо, че 
инстинктивно искаш да ги задържиш за цял живот. 
Но ако го направиш, дали ще получиш онова, което 
те е запленило в началото? (знаете поговорката – 
„Човек не може да се изкъпе два пъти в една и съща 
река“) В повечето случаи - не, еднодневното 
очарование е точно в това – то е кратко като 
фойерверк. Нима щяхме толкова да им се радваме – 
ако бяха просто картини в небето и да са там всеки 
път, като обърнем очи за тях? 
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Коледно дръвче 

          лещука, свети и искри 
дръвче зелено в двора 
то цялото гори, 
а край него – пълно с хора. 
 
Шишарки целите в станиол 
гирлянди с цветните хартии 
отпред замръзналия гьол 
отзад – децата мислят дяволии. 
 
Дръвчето радва се, сияе, 
във клоните му пак са цветовете, 
то смее се, макар да знае, 
че утре вече няма да е цвете. 
 
Дръвчето неслучайно е коледно, нали разбирате, по 
Коледа хората отварят сърцата си и правят 
неприсъщи за тях неща, също като на 8-ми Март (и 
за това съм писал стихотворение, но няма как да 
събера всички в една книжка, затова само ще ви кажа 
с две думи – сатира за пошлото ни ежедневие, което 
отбелязва наличието на блестящи жени само един 
ден в годината). 
Но сега ще ви обърна внимание на Благодарността, 
защото тя е нещо много силно. Преди години (почти 
двадесет) не знаех колко сила има в нея, но един ден 
осъзнах, че вътрешно бидейки благодарен на моите 
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родители, така и не съм им го казал. Представяте ли 
си, никога не им бях благодарил дотогава. Човек 
приема за даденост родителите да се грижат за 
децата си и често загърбват, или дори не виждат, 
случаите, когато връзката липсва или е опорочена и 
грозна. Намират се причини и оправдания, и това не 
нарушава света ни, но всъщност не е така, тази 
липсваща връзка ощетява вече порастналите деца от 
важен фундамент. Има много възрастни хора, които 
са били ощетени от обич в детството си, и сигурно 
знаете по-добре от мен – не са най-приятната 
компания, нали? 

На татко 

          ях малък, много любопитен 
защо ли печката е тъй червена 

отвертка хванах, бръкнах – ненаситен 
а тя изгасна от мене уморена. 

 
Какво ли ще стане, изпотих се от страх, 
спрях и помислих дали да кажа на татко 

да премълча ...? това не посмях 
и слязох в мазето в сълзи и с отверка в ръката. 

 
Човекът млад работеше нещо, 
както всяка вечер, така и сега, 
в лявата ръка държеше клещи, 

а с дясната налагаше с чука. 
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Не смеех да му кажа нищо, 
той спря и ме попита какво ми има, 
нещо в гърлото ме заклещи - 
как да кажа за този реотан като пружина. 
 
Сломотих нещо, вече не помня какво, 
татко вдигна ръка, знаех как ще мине, 
а той сложи длан на потното чело 
и попита: Ти добре ли си, сине? 
 
Тогава разбрах – аз имам баща за милиони 
и узнах, че съм повече от неговите камиони. 
 
Сега, след толкова години 
към спомена се връщам всеки ден 
защото знам – и в най-лютите зими 
има кой да мисли за мен. 
 
За него аз съм малкото момче. 
Знам - такъв ще си остана, 
човекът е малък и е нечие дете 
докато сетния му час настане. 
 
Хайриг, пиша - защото не казвам 
чувствам, когато не мисля, 
не всичко мога да показвам, 
но това мълчание ми писна. 
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Обичам ви истински и теб, и майка, 
но не мога да ви кажа и това 

така ще си остана – хвърковата чайка 
за това ти пиша тук, сега тези слова. 

 
Благодаря ви, че ви има на света! 

 
 

 
Оттам до темата за децата остава един хвърлей 
място, а ако мерим по моя – и толкова няма. 
Повечето хора се превъзнасят по детската невинност, 
дори ако питате някой за първото нещо, което се 
сеща като чуе „дете“ -  ще каже „невинност“. Не съм 
съгласен, а вие? Децата не са невинни, те са знаещи, 
но неможещи. Може би един ден ще се превърнат в 
знаещи и можещи, а може и да станат като един мой 
познат – незнаещ и неможещ. Кой знае?! Но всеки 
сезон си има своята красота, както и всяка възраст - 
своето очарование: 
 
 

Сняг вали 

            ихо, тихо сняг вали, 
вятърът тъй кротко си мълчи, 

зимата снега роди, 
а снегът децата ги обича. 
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И децата от града 
все със ясни, весели чела 
са опрели личица 
в заскрежените стъкла. 
 
Тихо, тихо сняг вали, 
нощ е вече, слънцето се скри 
и ти трябва да заспиш 
иначе снегът ще го боли 
ако утре ти не го събудиш. 
 
Тихо, тихо сняг вали, 
на децата по света 
само дай една мечта  
как големи те ще станат 
и ще правят хиляди неща. 
 
Но иди им обясни, 
че е най-добре за тях 
все деца да си останат. 
 
Все със своите игри 
и подаръци красиви 
без надежди, без мечти, 
без стремежи уродливи. 
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Й 

Постепено и, както се казва - в приятна приказка и 
добра компания времето тече неусетно, стигнахме и 
до едно стихотворение, което не знам как написах. 
Всъщност написах е силно казано, просто ми дойде в 
главата и аз го записах – от първия път, цялото и без 
корекции. Тогава, почти на 17 години, ми стана 
странно, че тази тема въобще е заемала някаква част 
от съзнанието  ми, но фактът си е факт - оттогава 
помня въвеждащия куплет и това е единственото 
нещо, което вероятно ще знам и когато деменцията 
ме подгони: 
 

Възмездие 

           естили алчно, мълчешком 
и дом голям градили, 

децата даже в този дом 
от алчност те спестили. 

 
И тъй живели скрити те 

сред къщата голяма 
без вик и стъпки на дете 

без „Татко“ и без „Мама“. 
 

Но ето днес в дома сгъстен 
е шумна всяка стая, 

реват деца и нощ, и ден 
деца навред играят. 
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И само те, еднички те, 
сами са в тази къща 
той все един роман чете, 
тя котката прегръща ... 
 
Лежат на стария креват 
с парчета лед в очите 
съвсем ненужни в този свят 
един на друг сърдити. 

 
Лежат сред страшна пустота 
в ненавист замълчани 
невзели нищо от света 
и нищичко не дали. 
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Затова не е чудно, че като поотраснах, бях твърдо 
решен да дадем шанс на няколко деца да 
понапълнят дома ни. И нормално - след като си дал 
живот, някой да вземе твоя, нали; то така се стичат 
нещата в този кръговрат. 
Чудел съм се какво ще помня преди да настъпи 
онази, другата част от живота ми, в която по цял ден 
ще си лежа ... на два метра под земята? Кои моменти 
ще блеснат с ярка сила преди съзнанието ми да се 
замъгли, кое е това нещо, което е спирало дъха ни 
приживе? 
 

Мозайка в розово и черно 

           анц на девойки с андалуски очи. 
Тореадор твърд като камъните древни. 

Полет на сокол в небето ечи. 
На самотна жена псалмите напевни.  

Бягството на мъж от хищника гладен.  
 

Грохот на дърво, отсечено в гората. 
Шумът на ручей, когато си жаден, 

щипещ от студ до болка краката. 
 

Измамна тишина на морския безкрай. 
Няма риба. Грохот на вълните. 

Тъжен китарист подпява си май 
колко самотни са дните. 
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Й 

Покойник в ковчег, глуха светлина от свещи ... 
Душата спомня си живота, преди забравата да  

срещне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И, като заговорих за Смъртта, не мога да не спомена 
и онази омайна част от човешкото съсловие, което 
като че е създадено единствено, за да сме сигурни, че 
обичаме поне половината свят: 
 
 

Жените 

             рощален вик за сбогом 
тринадесети път 
черна котка мимоходом 
пресича моя път. 
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Седя и мисля си за Рая, Ада 

в главата си се боря със Циклоп 
от силни чувства целия омаян 

забравям личния живот.  
 

Къде е истината, къде е края, 
къде началото на този кръговрат  

дали жената рожба е на Рая 
защо чрез Ада те поставя в мат. 

 
Тъй нежни, силни, умни и лукави 

изглеждат често те отвън 
а вътре – Боже! Гръм да ме удари! 

бодливи, сприхави дори на сън. 
 

Ако приемем, че света е на мъжете, 
че те строят, воюват, властват с векове 

то Тя – красива като райско цвете 
ги води с целувка и ... деколте, 
защото всеки мъж е бил дете. 

 
 
Тази тема ми е любима и мога да я споделям дълго, 
дълго, защото в живота ми е имало и има само 
прекрасни и очарователни жени. От първата – майка 
ми, до последната – съпругата ми, всички са 
стойностни хора, които ми позволиха да видя света и 
през сърцето си. 
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Но няма добра приказка без Приказка. Те са толкова 
красиви и приятни, че човек ги чете с удоволствие, 
дори и като знае как ще свършат. Но приказките за 
пораснали деца малко се различават. При тях 
логическата линия трябва да е по-строга, защото в 
противен случай ще загубиш читателя без време. А 
той – читателят, винаги има какво друго да прави в 
това време, нали? 
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Н 
Приказка 

         якога веднъж, отдавна 
както във всички приказки било 

имало жена прекрасна 
имало и мъж на кон със седло. 

 
Тривиална била историята стара 

жената търсела жених, 
а момъкът в ръка с китара 

пленявал той девойките със стих. 
 

Не щеш ли в царството блажено 
се пръкнал изневиделица и мъж 

говорил мъдро и напето 
и бил добър, и зъл, могъщ. 

 
Красив не бил, но имал мисъл 

понякога по-бистра от вода, 
а нявга, както някой си бе писал: 
от мътното по-мътна тя била. 

 
Препаска носел той на кръста 

тя стягала му стройната снага 
на нея винаги тъй мръсно 

висял къс меч до лявата ръка. 
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Мъжът обичал да воюва 
воювал и със себе си дори 
залагал той и изтъргувал 
не две и три души. 
 
За това ли разказвачът тъй не казва 
жените луднали по тоз 
забравили и момъка с красивата китара 
и неговия кон със алаброс. 
 
А момъкът така се озлобил, 
знаете, че злобата е сила 
представил си, че веч го е убил 
и тръгнал без шега да го пребива. 
 
Мъжът го щом погледнал и видял, 
че работата тука е дебела 
в очите му надникнал и разбрал, 
че или ще се бие или ще го стрелят. 
 
Тогава той заметнал лявата ръка 
озъбвал се отдолу меча бясно 
повдигнал бавно своята глава 
и погледнал тежко, властно. 
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- Момче, не се закачай с мен 

върни се сам и се учи 
учи се как да не попадаш в плен 

на мислите коварни и поспи. 
 

Събуди се и огледай се в небето, 
виж водата и обикни пръстта 

тогава пак ела, тука на полето 
да срещнеш своята съдба. 

 
Урока, който искаш е суров 

не мога аз да ти го кажа леко 
плащът ти ще стане на покров 

затуй върви си надалеко. 
 

Какъв е бил мъжа? 
Зъл и коравосърдечен – едва ли! 

Безнравствен и безчовечен – може би! 
Страхливец в свойта смелост, 

велик човешки колос 
или пък може би поет? 

Това ще кажеш ти четецо, 
на Човекът в теб! 
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‘ 

Дано сте прочели Приказката внимателно, както 
беше казал един човек – „четейки написаното, 
положете онова старание, което полагам, гледайки 
модно дефиле - да виждам само дрехите“. 
Съчетаването на различни образи в едно лице е 
характерно за приказките, но не толкова за „живия 
живот“. За малко хора казват: „То Господ като му 
давал, давал, та чак се забравил!“ Както ги нарече 
една позната, мулти-интелигентните са малцинство, 
ако въобще съществуват, но Животът понякога играе 
странна игра с нас и ние не знаем винаги целта и, 
нито дори правилата, но сме длъжни да 
продължаваме: 
 

  



 

28  Моето име 

А 

Играта на Живота 

          х, тъй обичам нежните капани 
с табелки хиляди отпред: 

„Не преминавай, мисълта ти ще се схване“ 
и тези, които крачат „въпреки“ напред. 

 
Предизвикателството на живота: 

да видиш хиляди неща, 
да вкусиш от плода, затикнат зад Кивот-а 

без да се докоснеш до греха. 
Да имаш сила в мозъка неверен, 

да притежаваш здравата десница на гепард 
да бъдеш вечно неспокоен, нервен, 
защото ти си мъж, жена и свят. 

Да бъдеш нежен като пролетното цвете, 
да хапеш здраво като зимен студ, 

да бъдеш мъдър, свят и двете 
да постигаш винаги, макар и с много труд. 

Да залагаш весели капани, 
да играеш и със себе си дори, 

защото всички сме играчи, а живота ни се кани 
и ние губим винаги, и винаги боли! 

 
 
Наистина обичам Живота, обичам и веселите капани 
и наистина боли, когато загубиш, но едва тогава 
натрупаното знание е тъй ценно. Преди време 
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дялках дървени кръстчета и често се случваше да се 
порежа, понякога леко, понякога по-сериозно, един 
път дори ходих да ми вадят „чуждо тяло“ от окото. 
Като излезе лекарката и попита: „Вие ли сте с 
„чуждото тяло“, - се огледах обезпокоен, на мен ли 
говори, но бях сам в чакалнята: 

- Не, аз имам стърготина в окото! – казах плахо, 
а тя троснато: 

- Е, това не е ли чуждо тяло? 
Май имаше право, а и не беше добра идея да я 
дразня точно преди да ми забие игла в окото, за да 
отстрани „чуждото тяло“. Тогава забелязах чисто 
емпирично, че най-добрите кръстчета ставаха след 
обилна кръвозагуба от моя страна. Като че ли 
заплащах на съдбата всяко едно кръстче със 
собствената си кръв. Знаете ли какво направих тогава 
– продължих и се получиха едни от най-хубавите 
фигурки. 
Темата за болката преминава през голяма част от 
четиристишията. Мислех си защо - не съм нещастен 
човек, не мога да се определя като такъв, по-скоро 
околните забелязват когато не се усмихвам, 
отколкото като съм намръщен. За мен това означава, 
че по-нормалното ми състояние е на весело 
настроение, клонящо към сериозно, дори много 
сериозно, да не кажа твърде сериозно. Но знаете как 
е - когато нещо те мъчи и яде отвътре, трябва да го 
изкараш, иначе може да те унищожи. Хората тогава 
споделят, кои на приятели, кои на случайно 
попаднали пред тях, а някои и по листенца бели с 
моливчета в ръка. А когато си весел – тогава всичко е 
наред, веселият лесно намира своя компания. 
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М 
Това съм аз 

           орето нервно забоботи 
стаена мъка от водата прокънтя, 

че щом морето има си тревоги 
какво ли за човек със простичка съдба. 

 
Е, Шекспир беше казал: 

„да бъде както искаш ти!“ 
сега съм сам, не съм васал 

и пак съм роб на своите мечти. 
 

А снощи аз сънувах сън прекрасен 
как искам кака ми да дойде тук 

и тя дойде така безгласно, 
че онемях и аз изпаднах в смут. 

 
Затуй небето не говори, 

затова мълчи деня, 
защото който проговори 

разваля сумати неща. 
 

Мълчанието е съгласие и злато, 
красива птица във нощта е тя, 

загадка дивна като бездънно плато, 
като река с корито, но без вода. 
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Обичам да съм сам – самотен, 
но да има някой с мен 
обичам да съм весел и сериозен 
и да съм вечно запленен. 
 
Да правя нещо трудно, непосилно 
и да се справям въпреки това 
да падам, ставам и упорито 
да крача със изпъната снага. 
 
Да знам, че крача във пустиня 
в пустошта на хорския живот 
и въпреки това да не уния 
да не се продам за сребърник или кивот. 
 
Аз искам хората край мене 
да са богати по душа 
макар и бедни, земни 
да знаят, че не това 
е важно на света. 
 
Аз искам и накрая, 
затваряйки очи за сетен път, 
да съм завършил всичко тук в безкрая 
и да поема по незнайния си път. 
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С ′ 

Но трябва да призная, че сега, като го чета, ми се 
струва странно как съм искал да завърша делата си 
преди края. Дори и при прецизна планировка, ако 
знаеш deadline-а пак може да го просрочиш, а какво 
става ако дори не знаеш срока? Сега си мисля, че 
единственият сигурен начин да завършите делата си 
е просто да нямате такива. Тогава - когато и да дойде 
краят, вие ще сте си тип-топ, защото не само нас ни 
боли, когато сме изправени пред беди, има и други, 
които страдат заедно с нас. Това са на първо място 
хората, до които сме най-близо, а все си мисля, че ако 
има някой горе, който да ни гледа, и на него няма да 
му е безразлично. На мен не би ми било. 
 
 
 
 

Творец 

       ъвършенството на нещата 
е в изконната им свобода 

и в чувството блажено на твореца 
завършил земните дела. 

 
Чедата свои често плаши 

завижда ли – не знам 
често влиза в чуждите гамаши 

любопитен е, не го е срам! 
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Д 

Чудовището грозно маската свали 
работния му ден бе вече свършил 
две тъжни страдащи очи 
огледаха света, деня привърши. 
 
 
Като поизцедихме екзистенциалните въпроси с 
теологичен привкус, трябва и да обърнем своето 
внимание към слабите и малките, какво става с тях, 
когато останат без закрила, без нашата закрила и не 
говоря за децата, а за онези многото, които спят, 
сгушени до кучето при вентилационните тръби. 
Един от тях беше оградил с найлон пространство до 
вентилационна шахта и спеше. Особено през зимата 
гледките са покъртителни: 
 
 

Джуджето 

         жудженце шарено и кротко 
с големи хубави очи и нос, 
седеше цялото до кости мокро 
и цопкаше с крака си бос. 
 
Край него шареха галактики от хора, 
едни го гледаха с погнуса, други с печал 
дори подхвърляха монети с взор 
преливащ от достойнството на крал. 
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Водата капеше от мокрите му пръсти, 
а слънцето прижуряше врата, 
джуджето бавно се прекръсти 

и с усмивка лека то заспа. 
 
 
 
 
За съжаление това е част от ежедневието ни, но сега 
искам да ви задам куп риторични въпроси. Да 
закачиш съществото си на стената като календар – 
едно от най-трудно преодолимите трудности за 
човек тих и скромен (какъвто някога бях). Сещам се 
поне за един, който ще се опита да опровергае това 
ми твърдение, но моля те, не го прави. Актьорът 
играе роля, ако не го харесате - може да е заради 
сценария, художникът рисува, ако и него не харесате 
- то може да е заради пейзажа, а не заради техниката 
му. А какво прави поетът – отваря душата си, а не 
всички души са за гледане, но ако не го харесате - не 
харесвате него самия, дори повече – не харесвате 
онова съкровено Аз, втъкано в понятието душа. Зато-
ва е трудно, но силите са ни дадени, за да ги споделя-
ме, а не да си ги държим в гардероба. С всичко това 
исках да кажа нещо много важно – носете си новите 
дрехи! 
 
 
 



 

Агоп Ердеклиян 35 

Н 
Мемо 

         а лобното ми място гдето аз умрях 
за хубавата песен, дето там изпях. 
Из чисти мемоари писани със кръв 
печатам календари, закачам ги със връв. 
 
Дали живеем някога, кога ще бъдем ние, 
дали сме прави всякога, мен питате ли вие? 
А кой къде е повече, кога е по-богат 
със сърце и с мъничко моливче 
или без тях, но с цял свят? 
 
 
 
И ако си стигнал до тук, скъпи ми читателю, то се 
чувствам пребогат, а ти заслужаваш една роза. Може 
би обичаш друго цвете? Нямаме късмет, аз обичам 
рози. В живота ми винаги е имало много рози – 
майка ми, прабаба, леля, братовчедка, а от скоро 
(близо 12 години) и една дъщеря – всички те носят 
името на това прекрасно цвете. Мога дълго да 
обяснявам защо розата е идеалът ми за цвете, но това 
може да не е така за теб, нали, а аз не искам да те 
променям, за нищо на света, защото всеки от нас е 
съвършен, макар и по свой си начин. Ето ти една 
роза от мен:  
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Е 
Една роза 

        дна роза - всеки ден 
една роза - за спомен е от мен 

една роза - като смъртта 
една е тя - по-силна от слова. 

 
Червена роза искам да ти дам 

като кръвта червена и мека като длан 
и ако замръкна аз без тебе сам 

нека тя да бъде пропуска за твоя храм. 
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Ч 

 
Тук под „храм“ имам предвид съкровеното място, 
където влизаш винаги, когато търсиш уединение. 
Сега се сещам и за още едно такова място вкъщи, там 
има казанче с вода и както е казано във вица: „...и 
докато се наведа да пия, тя взе, че свърши...“. Нямам 
предвид това място, а онова вътре - скрито и 
съкровено, тайно и затворено за всеки друг, освен за 
самия теб. Много ли искам? Може и така да е, но 
всеки от вас има място в моето съкровено място, 
истина ви казвам, защото знам закъде съм тръгнал и 
знам, че ще стигна там, но докато това се случи 
искам да даря онова, което съм набрал по пътя си. 
 
 
 

Смъртта 

        ерна малка лъскава кутийка 
скрила е звука от моите уши 
тихо мърка затворена с топлийка 
приютила хиляди души. 
 
На бюрото ми стои и чака  
отговор на моите въпроси 
щом узнае ги ще скрие всякак 
и душата в мене що никога не проси. 
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Всъщност твърдо вярвам, че знанието е висша 
ценност. Толкова висша, че се нарежда почти до 
хуманността (по-редно е да кажа човечността, но не 
знам дали и ти използваш такава терминология). 
Също вярвам, че за срока ни тук, сред тези 
прекрасни хора, трябва да научим колкото можем 
повече и имам предвид както знания, така и умения. 
Ценността на живота ни се определя от това колко 
хора ще си спомнят за нас след сетния ни час, но ще 
го правят с благодарност. Имаше една поговорка – 
„Конят можеш да закараш насила до реката, но 
насила не можеш го накара да пие“. Всеки човек има 
различни нужди - и дори и за някого те да се струват 
елементарни, то за човека, който е обладан от 
проблема, това е всичко, това е целият му свят. Няма 
да му помогнем ако го ударим по главата с 
решението, не и ако човекът не съзре до степен сам 
да реши проблема си. И повярвайте ми, това е най-
голямата отплата – да видиш някой превъзмогнал 
проблем със собствените си сили. Нека да не ти 
благодари - ако това ще му помогне да натрупа 
капка самочувствие си струва. Та знанието, което ти 
е необходимо не само за да решаваш чуждите 
проблеми от своята позиция, а да намираш решения 
от погледа на човек, засипан от ситуацията. 
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В 
Знание 

           библиотеката е тъмно, страшно, 
камината отдавна само си дими 
бюрото старото е цяло прашно, 
а лавиците ги от тежестта боли. 
 
Знанието, заровено в недрата 
на тази стая, е заключило врата 
за всеки дирещ щедрата отплата 
от несъвършенно-земните дела. 
 
Един единствен таз врата отвори 
камината почисти, лавици подреди 
избърса прах, зачете, проговори 
с езика на безбройните мечти. 
 
Вратата плавно се затръшна 
и той не пожела да напусне този свят. 
Остана там и за познанието външно 
бе посветен като негов брат. 
 
Коридора още не е забравил 
стъпките на тоз младеж, 
а мина миг откак се бе превел 
Буда над ключалката с копнеж. 
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В 

И от темата за Буда лекичко се възнасям към темата 
за Бог, има ли го, къде е, какво прави, защо си 
мислим понякога, че сме оставени сами на милостта 
на природата и другите. Един ден реших, че е 
крайно време да отговоря на тези въпроси, така ще 
посоча проблема веднъж завинаги и ще вкарам 
нещата в ред. 
 
 

Творение 

           небето Господ пише своето есе 
на тема: „Живот, човеци, патки и теле“. 

Поти се Господ, пада дъжд солен. 
Изведнъж, от идея щура осенен, 

запрята мозък и ръкави 
и с проблема почва да се справя: 

„Така – а – а, тъй, днес е понеделник, 
есето ми го искат чак за седмия ден, 

така аз мога чак до шестия си делник 
да направя свят и да си го опиша –  

ясно като ден!“ 
 

Започна той, работи здраво, здраво, 
направи го – Света до петък бе готов. 

И от едно парче материя кораво 
издигна свят с принципи суров. 
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Събота почива, гледайки в безкрая 
мисли, чопли нокти и заспа 
в неделя сложи точката на края, 
а в понеделник ... лаврите обра. 
 
Захвърлено в скрина „Творение“ твореше 
своите измамни, хубави или измислени дела 
а Господ тихо, кротко спеше 
и сънуваше кошмарно – грозни сплетени тела. 
 
Събуди се преди закуската с мляко, 
разрови старите играчки в скрина, 
откри „Творение“, а то беше като всяка 
зарязана играчка – с прекършена душа. 
 
Последва, мисля знаеш, потоп, завет и нещо след  

това, 
което всеки знае или би могъл поне  
очакване, надежди, мъка, радост, смърт и самота. 
А Той е горе и пак закусва в синьото небе. 
 
 
 
Моля простете ми лековатия прочит на темата за Бог, 
но обещавам да се реванширам със следващото 
творение, то касае преживяване, гранично със 
смъртта, което ми се случи в планината. Знаете, там 
могат да станат необясними неща, едно такова 
описвам тук. 
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С 

‘ 

‘ 

Палатка 

       ъбудих се рано, някъде в пет, 
погледнах небето - красиво в звезди, 

обърнах се ничком - студено навред - 
от мраз дори глава ме боли. 

 
Краката - на камък, главата - на лед, 

звездите блестят на готово, 
ужас обхваща и стяга в корсет 

... палатката липсва отново. 
 
 
Всъщност палатката бе там, но студът бе с по-
настойчиво присъствие. От този случай ми останаха 
куп поуки, но най-важната от тях бе да се грижа за 
топлото, тоест преоткрих топлата вода – „Лятно 
време с абичка, зимно – с торбичка“. 
Наскоро си говорихме с дъщеря ми, че всеки човек е 
цар в своя свят. Но световете ни са различни, нашите 
с нейния имат много общи територии, презастъпват 
се много, но въпреки това са различни и нейният си 
има за владетел нея, а в моя - аз определям 
правилата. И когато намеря бисерче, скрито под 
цвете, не мога да и го дам, защото това е част от 
устройството на световете ни – само информацията 
преминава свободно от един в друг свят. Така аз мога 
да и кажа: - Знаеш ли какво прекрасно бисерче 
намерих, под жълтия цвят на това цвете, ако искаш 
провери при теб. А тя ако иска - да провери и да го 
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И 

‘ намери. Моята информация ще и спести време за 
търсене, но търсенето и откриването са за всеки от 
нас. Всеки кове собствените си правила, всеки 
открива собствените си богатства и съкровища и 
никой не бива да се опитва да ги изсипе с 
трудовашка количка в земята на другия. Но може да 
сподели опита си, току-виж бил полезен за другия 
владетел. 
 
 

Нещастно 

           етях веднъж над поле от хора. 
Работеха уморно от росата до звезди, 
наведени над работа не гледаха нагоре 
как слънцето се смее и блести. 
 
След работа - към къщи взора си отправят 
- хладилник, телевизор и коли 
във бързане усмивките забравят 
дали защото тъй ги по-боли? 
 
Летях, веднъж ли бе или пък два ли 
над хората, прегърнали съня 
защо нощта мечтите пали 
но гаснат те в лъчите на деня? 
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‘ 

Волю или неволю съдбата ни е дала един на друг и 
както е казано: - Роднините никой не си избира. 
Остава да се радваме, че са ни се случили хубави 
спътници в живота. Но знаете ли как се чувствам, 
когато, по тякаква причина, остана без тях? Особено 
без децата, знаете ли? Ако нямате деца не знам как 
ще го обясня по-достъпно, но да пробвам – имате 
вкъщи картина прекрасна, окачена на стената, а от 
двете и страни колони – от уредба, от която си 
пускате любимата песен още с отварянето на очите. 
Поглеждате картината, която изпълва съществото ви 
с приповдигнато настроение, а музиката бетонира 
усещането. Чувствате, че вече има за какво да станете 
от леглото, има защо да отидете и да се изправите 
срещу проблемите. А какво ще стане ако една 
сутрин се събудите и нищо от това не е там, дори не 
е в къщата ви, дори не е в града. То пак съществува, 
пак разлива и разтапя, но незнайно къде. Пусто! 
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Ш 

Шест мънички ръчички 

        ест мънички ръчички отново липсват в моя  
ден 

и ако в делника си устремен мога аз да го забравя, 
то нощта навява празнота и духом ощетен 
чакам къщата да се напълни пак с деца. 
 
Радост, смях и красота, това отиде си със тях, 
остана къщата сама, изпълнена със спомена за  

смях. 
Нищо никога не е случайно, вярвам силно във това 
оставих аз преди години подобна самота. 
 
Шест мънички ръчички - в едно са три сърца  
дано пораснат тъй добри каквито са сега. 
По пътеката неравна ще ги чака самота, 
но зад всеки ъгъл пак ще срещат своята съдба. 
 
Три островчета на човечност - дано останат все  

така 
в дните преброени мога само да мечтая 
да бъдат умни, силни и добри, остава – красота, 
която дава се на силните с добри дела. 
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З 

Продължавайки темата за добросемейните взаимо-
отношения (като има добросъседски, защо да няма 
добросемейни) трябва да кажа и за вярването си 
относно една от функциите, които са ни вменени 
бидейки хора, а вярвам и Човеци – да озаряваме, да 
правим живота на другите край нас по-лек и красив, 
но не по шутовски начин с евтини забавления, а 
искрено, с вяра, че всеки ще намери причина вътре в 
себе си да засияе. 
 
 

Звезди 

        вездите пеят стара песен за Човеци 
как те паднали на нашата Земя 

и, разделени, са забравили навеки 
как да се родят като звезда. 

 
Забравили за дом, за чест и добрина 

се скитали човеци по Земята 
пътували и в тази самота 

били щастливи – сами със себе си в полята. 
 

Веднъж девойка млада преоткрила 
в любимия си взор от слънчеви бразди, 

тогава Любовта и двамата дарила, 
възнесли се и станали звезди. 
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Д 

Затуй са много днес звездите на небето 
и пеят песни за човешките дела, 
за хора що се лутат по полето, 
но могат горе ярко да блестят. 
 
Едва сега започнах да се усещам родител, не като 
ангажимент или тежест, не, а като титла, орден. Сега 
децата започнаха да живеят своя си живот, който все 
повече намаля пресечното пространство с моя. Те все 
повече се окопитват и залостват свои закони в 
техните си царства, вярват си в силите и 
експериментират да са царе. И сега, като им отивам 
на визита, усещам уважението, което имат техните 
поданици към тях самите. Странно приятно усещане 
– те се гордеят с моето дете. 
 

Тримата злодеи 

          ве весели сърца 
оплели пръсти крачат в битието 
три малки чудеса 
летят край нас и блъскат се в небето. 
 
Загледани в тяхната игра 
се чудим на живота им прекрасен 
кои са те, нима са нашите деца 
или чрез тях света ни става ясен? 
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К 

А тримата летят, завличат ни във полет 
отнасят ни далеч, далеч напред 

и ние с тях сме там, където няма пролет 
и лято няма, но има лед. 

 
А малките злодеи в игрите безконечни 

със смях и щастие обливайки леда 
постоплиха студа в душите им човечни 

докараха и пролетта, защото са деца. 
 
 
 
Затова искам да постигам още много неща, искам да 
заграбя и да раздам, но не за мен, не - за тях, за вас, за 
теб. 
 
 

Искай… за другите 

           огато искам, искам всичко, 
което мога да даря, 

защото думите, нацепени на срички, 
не са красиви като слова. 

 
А тя приема и дарява тя отново 

това, което съм посял, 
онуй, което искал съм го много, 

но да го имам тъй не съм посмял. 
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Когато искаш, искай и живота. 
Пожелай съдбата си, прегърни смъртта, 
защото те са твои, твоята Голгота 
и триумфът твой са в твоята глава. 
 
На този свят дарени са ни дните  
за другите, с които да ги делим  
за тях получили сме силите,  
за тях си струва да ги дарим. 
 
 
 
И какво най-много би искал един човек освен да 
срещне и открие друг човек, който да го разбира, 
когото да разбира, който да е странно интересен, 
който да не е лесен и в неговата съдба да стои твоето 
име. Но, докато разпознаеш човека, колко ли пъти си 
смятал, че аха-а-а, вече си го напипал, с малки 
недостатъци, но кой си няма?! Истината е, че онзи, 
твоят, си ги няма, и то не защото е абсолютно 
съвършен, а защото ти самият не си съвършен, но се 
опитваш, и той се опитва, а ти му помагаш и той те 
подкрепя. 
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Г 

′ 

′ 

Красота с много лица 

       ледам – някой чука на вратата - 
строен, гиздав и напет, 

Зимата събра снага и вчеса си косата 
Пролет влезе със зелен корсет. 

 
Къде отиваш, хубавице беловласа?  
Нима разлюби моят мъжки дом? 

Не мога да деля със зелената украса 
една земя и един подслон! 

 
А Пролет цялата в цветя, безумно е красива 

в предверието стои и тихичко се смее 
очите и зелени, бляскави, игриви, 

а гласът и звънти като че пее. 
 

Стоя, разкъсван съм от двете - 
по бялата сурова зимна красота, 

по пищното зелено цвете, 
а сърцето ми се къса и страдам аз от дън – душа. 

 
За кратък миг домът ми бе побрал 

една и съща красота, но с две лица 
и в този миг, която и да бях избрал 
щях да бъда сам в нощта или в деня. 
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Тогава аз не знаех и не вярвах, че ще срещна 
едно лице събрало всичко ценно на света, 
едно телце за мене винаги горещо, 
една душа, дарила моята душа. 

 
 
Следва едно особено любимо творение. Причина бе 
мой близък приятел - след дълъг разговор и като не 
успях, според мен, да предам моето виждане, вечерта 
се събудих по никое време със стихотворението в 
главата. То искаше да бъде записано и така станах 
към 2 часа след полунощ и започнах да го записвам. 
Лично аз го приех като кратко определяне на 
понятия и ръководство за експлоатация на мен 
самия. Първо: определителното „мъжа ми“ и „жена 
ми“ винаги са оставяли горчив вкус. Изконният ми 
стремеж към свобода винаги е въставал пред 
подобни изказвания, но повечето хора не влагат лош 
умисъл, нали? Опитвал съм се никога да не нарека 
Гергана с такова определение. С времето хората край 
мен свикнаха, приеха го като една от странностите 
ми, но ощетяването на свободата на човек е много 
голямо зло. Не искам никой да ми го причинява, не 
искам и аз да съм причина някой да се чувства 
ощетен. Та толкова за „моята половинка“.  Но как да 
кажа на някой, който не е сигурен, че е срещнал 
своята - дали е тя или не, нима мога, нима имам 
право. А и да кажа, кой ли ще ме послуша? Но поне 
трябва да опитам, човек съжалява за нещата, които 
не е направил, а не за онези, които е сторил, нали? 
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Жена 

         з жена си нямам, 
жената има мен 

и заедно сме двама 
един на други в плен. 

 
Наскоро ти ми каза 

"Жена си ще променя!", 
а как променяш роза 
ако си равен с нея, а? 

 
Картина, стих - разбирам 

ако са от твоето перо, 
жената дивна може да се сбира 

единствено под божие крило. 
 

Щом смяташ да променяш, 
то нещо куца в този ред, 

така след време ще изменяш 
на себе си, на нея, на вашия обет. 

 
Но как ли можеш да познаеш, 

че тя единствена е Тя 
Жената що приятно винаги ухае 

и в душата си е скрила твоите цветя? 
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Ако ръцете и очите казват "Тя е!", 
а мозъкът мълчи, омаян от дъха и, 
ако в дланите и има чест и част от твоя дреха, 
ако в сърцето си за теб таи утеха, 
ако се смее като камбана нежна 
и очите и пламтят със твоите очи, 
ако гърдите и се повдигат белоснежни 
приютили твоите коси. 
 
Ако искаш да остарееш с нея 
и когато немощ срине твоята снага 
да и кажеш пак: "Любима моя, 
ще те посрещна пак и след смъртта!" 
 
Тогава и едва тогава срещнал си Жена. 
 
 
 
Прочетете го пак, последната част с ако-тата! 
 
Харесвам го, все едно го е писал някой друг. Зад 
всяка дума има скрита по една страница обяснения, 
които обаче само надничат, като са избрали само по 
един свой представител. 
 
И, воден от тщестлавие и подранил нарцисизъм, 
един ден реших да кажа две думи за себе си, 
всъщност тези самоопределения ми помагат да 
погледна през собствените си очи, но назад във 
времето. И знаете ли какво, откривам, че съм 
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порядъчно праволинеен, бих казал тесногръд в 
следването на определени модели. 
Човек се ражда с името си и дълго време се 
отъждествява с него. Оттам започва всичко, но не 
свършва там. Бих казал, че по това време съм бил 
повлиян от Даоизъм, но всъщност не беше така. Това 
е една от философиите, които разпознах преди 20 
години, защото вярвам, че знанието ни се разкрива 
като прозрение за нещо, което сме знаели и по-рано. 
Четете нещо и казвате – Това го знам! Така е! Няма 
нужда някой да ви убеждава или да настоява, то си е 
така и точка. Или виждате човек, а сте убеден, че го 
познавате. Не знаете подробности за живота му, но 
знаете какво харесва, каква музика слуша, кой цвят 
му е любим. Всъщност това са важните въпроси, 
нали, а колко хора, запознавайки се, питат като по 
учебник – как се казваш, от къде си, какво работиш, 
къде живееш. И те носят информация, но една 
стотна от първите три плюс още един – какво 
мечтаеш? Това е най- силният въпрос, но отговорът 
му се дава само ако си много близо до човека. 
 
 

Кой съм аз 

          ой съм аз - аз съм никой 
човек със име само съм, 

но името не можеш да подминеш 
дори да го чуеш и на сън. 
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Не трябва знания да отстоявам, 
не бива да нося и злини, 
само пътека една да изправям 
дори и когато ме боли. 
 
И никой не съм, а съм и всичко, 
защото не искам да съм 
и няма как да падам ничком 
пред грейнали звезди навън. 
 
 
Няма как човек да разбира децата ако не е съхранил 
детското в себе си, надявам се никога да не го загубя. 
То носи толкова енергия, желание за живот и 
експерименти, за пакости безброй, защото така само 
може да прецениш границите на нещата, а който не 
достига границите никога няма да може да ги 
прескочи. 

 

Очите на дете 

       таена обич лъха от лицето 
с червени бузи, поглед чист 
очите на дете ме гледат от небето 
и дават ми покой зеленолист.  
 



 

56  Моето име 

Гласът се смее в топли, звънки ноти, 
рисува свят на волна, слънчева игра, 

детето тича във реката с мокри боти, 
защото тъй познава то света. 

 
А вечер крие се от Сънчо златен, 

нощта влече със страшната си тъмнина 
и тя е част от живота непонятен 

и от веселата му игра досами ръба. 
 

Дали си спомням свойто детство? 
Сега е част от мен изцяло 

с безброй красиви спомени в наследство 
и белези по старото ми тяло. 

 
 
По следващото стихотворение ми е трудно да пиша - 
не че не знам какво, но не знам как. Дано бъдеш по-
снизходителен с мен, скъпи приятелю (извини ме за 
обръщението, но аз вече те чувствам приятел, не 
знам ти как си по тази права – странник – познат – 
близък – приятел, но аз вече отворих последната 
врата), но стихотворението е само с една малка цел – 
да накара мен, и всички хора като мен да не заспиват 
първи когато са с любимия си човек. Само това! 
Защото като си с него сърцето ти ликува, бушува и 
не ти дава да заспиш. Уханието на другия пропива 
във възглавницата ти и макар, че ти е спокойно и 
леко, искаш да се любуваш на всеки миг с него, а как 
да се любуваш, ако вече си захъркал?  
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С 
Самодива 

        утрин топла, цвят зелен, 
птички пеят някъде по двора.  
Спиш в ухайна унес ти до мен 
в света ни няма други хора. 
 
Денят започва тихо със игра 
на топли чувства и омая 
потъвам пак в дълбоката вода 
на твоя образ във безкрая. 
 
Не искам да те плаша, скъпа моя, 
не искам да затворя и очи, 
самодивите убиват винаги героя 
щом до тях веднъж заспи. 
 
 
 
Да, една жена е способна да убие мъжа ако реши, че 
не е ценена, всеки човек би постъпил така, нали, но 
може би не и децата. Те тепърва научават кои норми 
на поведение са допустими, кои желани и с кои 
трябва да свикнат въпреки тяхното си вродено 
нежелание (като да не си вадят гащите от дупетата). 
Но с времето те свикват, а и ние покрай тях и то до 
такава степен, че забравяме какви са били. А 
понякога ми е толкова тъжно за малкото бебе Буда, 
което имахме вкъщи. Сега е голямо момиче, почти 
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жена, а тогава беше малка, мъдра, мълчалива и 
засмяна статуетка, която попиваше разговорите ни, 
емоциите ни и ни възнаграждаваше със своето 
присъствие. 
 
 

Децата в тях 

         реме ще мине, друго ще има, 
от новата мебел ще станат трески 

зима в пролет лесно се сменя 
щом на децата гласът прокънти. 

 
И лека полека те ще растат 

ще стават големи, ще стават добри, 
омаяни в приказки за власт и за път 

ще мечтаят за красиви, далечни земи. 
 

И колкото по-лека, толкова по-добра 
като полет на стрела покрай детето 

бърза, звучна, невидима красота 
ще пали света на момчето. 

 
Момиче – принцеса с много цветя 

за замъка свой ще бленува 
огледало, в което оглежда света 
и всяка малка пъпчица бичува. 
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А ние, ние отзад ще мечтаем 
за вчера, за децата в тях, 
защото току да ги опознаем 
и излетяха те със своя смях. 
 
 
Както казах и по-рано - детското в нас е водещо и 
трябва да е, започнем ли да се приемаме на сериозно 
спукана ни е работата. Само един може да се прави 
на сериозен и  той е вероятно някъде там – горе. 
 
 
 

Неочаквана среща 

         езнайно кога животът ще чукне сетната си 
нота, 

звукът тъй кратък във нас ще закънти 
ще се отвори в бяло последната и порта 
не го ли чуваш, детски смях звънти? 
 
Творецът на всичко и всички се смее високо 
и жадно отворил очи и сърце 
прегръща детето във нас, защото 
самият той е малко дете. 
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За мен разковничето е в мига на потапяне. Тогава, 
когато се сменя гледната точка на човек. Когато 
водата ти е стигнала гърдите и ти е студено, дъхът ти 
спира, изправен си на пръсти, но въпреки това 
вървиш към дълбокото, защото след малко ще се 
превърнеш в морско същество. Ще разбереш какво е 
от другата страна на медала, защото, съгласи се – 
винаги има и друга страна, а как да я видим, ако не 
надзърнем, не смигнем на живота, за да го разсеем и 
да си вземем това, което си искаме. Моментът прави 
миговете, а те пълнят дните ни със съдържание. 
 
 
 

Някъде там далеч 

        якъде там - далече, далеч, почти до морето - 
сърцето на дракон препуска във детска снага 

детето се смее с усмивката моя и тича в полето 
и там е по-добре от тук и сега. 

 
И някъде там щастливото слънце блести над 

реката. 
Въздухът влажен и чист - с омайно красиви цветя, 
тревата блести във роса и жули до болка краката, 

затичани в диря да гонят и търсят света. 
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И те са спокойни и будни, почти кат’ морето 
бандити в изгладени дрехи, с почернели лица, 
не търсят те щастие и власт, защото детето 
живее живота си тук и сега. 
 
И някъде там далече, далеч, почти до небето 
хвърчило с усмивка във облаци бели лети, 
въженцето тънко свързва душата в детето 
с щастливи и смели високи мечти. 
 
И ние – децата във минало време 
за утре се грижим, за вчера скърбим 
кога сме поели тежкото бреме? 
Защо сме решили да не летим? 
 
А децата ни жадни за чувства и радост 
търчат пред очите, огласят града 
за миг се поспри, направи ли пакост? 
- Щастлив ми бъди, но тук и сега! 
 
 
Щастието винаги е споделено, ако си нещастен не е 
задължително друг да разбере, но ако си щастлив, то 
със сигурност ще го изкараш през носа на някой 
сърдитко. И си спомних един самотен човек, когото 
познавам. Той чете. Да, чете, много и различни неща, 
там в книгите е герой, там живее съдбите на своите 
любими образи, а в живота си – чете. И в метрото 
познайте какво прави, познахте – чете. А чудесата се 
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случват на всеки, който вдигне поглед и има очи да 
ги види. 
 
 

Книжният герой 

           мълчание книжовно свели своите глави 
момиче и момче грижовно се поклащат в такт 
метрото ги отнася в едно със техните мечти 

в живот самотен с този влак. 
 

Красиви мисли ли четат  
или истории без край? 

Не знаят ни къде е днес светът, 
ни защо им е сърдит открай. 

 
А трябва просто да поспрат 

във този миг се случват чудеса, 
когато пред тебе няма път 

и Ти си там, единствена в света. 
 

Момчето се обърна, поглед впи 
в момичето на книжния герой, 

а то побърза и се скри,  
но веч не бе само, а с него бе и той.  
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Неминуемо човек живее със спомените си така както 
и с представата си за бъдещето. Преди време искахме 
да разширим къщата ни с още около 100 – 200 
квадрата. Бяхме преценили, че нямаме спретната 
подредена всекидневна, кухнята ни е на вили и 
могили, защото съвместното съжителство на пет 
човека винаги крие своя хаос, но не го направихме. И 
знаете ли защо, защото си представихме в тази 
голяма къща да останем да живеем сами с Гергана. За 
какво ще са ни стаи, трапезарии и холове, ако няма 
хора, които да приютят? Вероятно ще ни навестяват, 
сигурно толкова често колкото ние навестяваме 
нашите родители – три, четири пъти в годината. 
Защото животът се върти, нали и току виж 
започнали да дълбаят дървената купичка, от която 
ще ни хранят на старини. За тези неща не мога да 
съм весел, вероятно и не трябва. Не знам какво ще 
стане след години, но сега трабва да давам най-
доброто, на което съм способен, а след време – 
времето ще покаже. 
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Старостта е самота 

           огато вечер с великия Морфей 
започвам да потъвам във съня 

тялото е морно, но духът ми пее, 
защото ти до мен си във нощта. 

 
Децата ни оттатък вече кротко спят. 
Доволни ли са днес, щастлив ли бе деня, 

дали със утрото в просъница едва 
ще чуем пак "Обичам те!" от техните уста? 

 
Дали след много дни, години 
в самотна къща ще живеем 
и в този дом на мили думи 

дали сами ще оцелеем? 
 

Сега е утро, свежо след съня 
децата ни - в усмивка наредени 
уча се от тях на малките неща 

как да съм щастлив, когато са до мене. 
 
 
 
За следващото стихотворение ми помогна моя 
приятелка от социалната мрежа (да ми е жива и 
здрава, вечно ще съм и благодарен за това). Коя е тя 
ли? Не я познавам, приятели сме, но никога не сме се 
виждали, въпреки това я харесвам, и тя харесва 
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нещата, които пиша. Другото просто не може да го 
види, ако можеше - щеше и него да хареса, убеден 
съм. Та тя един слънчев ден качи първия ред от 
първия куплет на стената си, бях очарован, такъв 
заряд имаше само в този един ред, че можеше да 
запали въображението на всеки. Даде ми разрешение 
да го използвам, а аз и върнах целия куплет. 
Останалото го посветих на Гергана. 
 
 
 
 

Защото те обичам 

      аша слънце, глътка обич, щипка нежност, 
сладък миг 

животът ми със теб - вселена цяла сбрана в  
радостта, 

хармония от нежност, поле в цветя, сърдечен пик 
ликувам със душа, омаяна в страстта. 
 
Когато си край мен, светът започва да бледнее 
в очите ти се вглеждам и потъвам в тях 
в ушите ми звънтят звънчета, феи пеят, 
а в устните напира смях. 
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- Защо се смееш? – ти ме питаш пак. 
- ЗАЩОТО ТЕ ОБИЧАМ! – искам да 

мълвя 
но това на ум изричам, като глупак мълча: 

- Защото ти се радвам! - сричам, и пак на ум: 
„ДО КРАЯ НА СВЕТА ЩЕ Е ТОВА“. 

 
 
 
 
Един ден бях в студентска столова – обядвах. Това 
беше един от редките вече моменти, когато отивах и 
се нареждах на щанда за свободна консумация, 
взимах си храна, за каквато като студент можех само 
да сънувам и сядах важно сред куп чуруликащи 
студенти, кълвящи яденето като учебници – 
разсеяно и по малко. Там ми направи впечатление 
една жена – бе изстрадала, със свенлива усмивка, 
много внимателна, изглеждаше крехка. Ясно личеше, 
че преди време е била красавица, но сега, с времето, 
бе повяхнала. От това страдаха маниерите и, 
походката, въобще цялото и същество. 
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Старата роза 

           рецъфтяла роза днес видях омайна 
с повехнали листа и тъпички бодли 
красива е била и сигурно ухайна 
младостта едва прозираше през нейните очи. 
 
Усмихваше се тъжно и едва – едва 
кокетничеше с птичките от двора, 
а те поглеждаха с наклонена глава 
и литваха към веселите хора. 
 
„Ужасно е да бъдеш стар и сам“ 
си мислеше горката роза сред цветя 
и нищо от предишния и плам 
не и помогна да живее в сивота. 
 
Вчера пак погледнах там, където 
розата бе свела своята глава. 
Повехнали листа, втренчени в небето, 
подухвани от вятъра се риеха в пръстта. 
 
 
И малко след това изпратихме децата ни на лагер, 
скаутски лагер. Сещате се - да палят огньове, да 
живеят на палатки, да се мият в реки и потоци. В 
нашата реалност това вече е химера, та от всички 
изброени неща спаха една вечер на палатка, но пък 
палеха огньове всяка вечер от изпопадали дървета. 
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Аз изтраях точно четири дни и на петия направихме 
визита на „добра воля“. Влязохме точно когато 
приключваха вечерята си. Зарадваха ни се, бяха 
изненадани и развълнувано ни казаха, че сега имат 
други ангажименти и трябва да отидат при 
ръководителите си. Така е редно, така трябва, 
трябваше да отидем, но те не трябваше да ни 
обръщат повече внимание отколкото на преките си 
ръководители, защото са на лагер. И въпреки, че 
знаеш, че така е редно, някак все си се надявал на 
нещо друго като че ли? Знаеш, че децата ще 
порастнат, ще излетят, но се надяваш на нещо друго 
... или не искаш да мислиш за това. 
 
 
 

Сами 

       амотна къща в двора се белее. 
Прибирам се, и само тишина ... 

Стоим с Гергана, тихичко се смеем, 
но няма ги тези три добри лица. 

 
Гласът им чувам по телефона, 

един път вечер - точно преди съня, 
един път сутрин, щом очите си отворя, 

но това е нож, пробождащ две сърца. 
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Макар да знам, че тъй е редно - 
децата да ги няма, сами да порастат. 
Не мога да затворя във сърцето си последна 
надеждата, че ще са тук със своя звънък смях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но основата на всичко остава обичта, и то не 
имагинерната алтруистична любов, така описвана от 
много хора, не – обичта към него и нея, които сега са 
до теб. Виждали ли сте как с лека ръка прощавате на 
някого, когото обичате? А как му се радвате, как се 
усмихвате всеки път, когато погледът ви мине през 
него? Времето е по-красиво когато сте заобиколени 
от хора, които ви обичат, животът ви е по-лесен, 
дори и трудностите, които винаги се изправят пред 
нас, се преодоляват, когато ги погледнете с обичливи 
очи; та те са тук, за да ви научат на нещо, да ви дадат 
нещо. Просто това е начинът, често единственият, по 
който могат да ви го дадат – като го хвърлят на пътя 
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ви и да трябва да го вдигате от там. Много има 
писано, казано и споделяно, но едно нещо, 
изстрадано, мога да добавя и аз – всичко е в главата 
на човека. Всяка горест, болест и сполука са се свряли 
в малката пролука между нашите уши – там е 
красотата, но и от там боли. 
 
 

Обичам 

                  ай-обичам, като обичам да обичам... 
както никой до сега 

и във себе си да вричам причината за любовта. 
 

Най-обичам да се вглеждам в тези хубави неща, 
които правят и за мене, и за тебе по-красив света. 

 
Най-обичам де се видя в жадните очи, 

които ме прогарят тъй дълбоко, че сърцето ми 
бучи. 

 
Най-обичам да запея с цяло гърло и душа, 

а пък тленното ми тяло да се слее със света. 
 

Най-обичам да се вслушвам в детските игри - 
там започнал е живота, там ни връща когато най- 

боли. 
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Най-обичам да се смея и на себе си дори 
със усмивка се посрещат лесно трудните беди. 
 
Най-обичам да те гледам, тихо, кротко със любов 
и във този миг на вечност, знам че вече съм готов. 

 
 
 

Един най-близък приятел ме пита – „За какво си 
готов?“ На най-очевидните въпроси се отговаря най-
трудно. Как да обясня за какво, то щом любовта е 
станала тиха и кротка, какво да обяснявам за какво 
съм готов? Но като контрапункт на нещата, които ми 
трогват сърцето със своето великолепие, има и 
такива, които ме разтърсват и са го правили още от 
съзнателните ми студентски години. Тогава имах 
удоволствието да познавам индивид, който имаше 
диаметрално противоположната на моята 
философия. Ако моята налагаше да запазя 
индивидуализма си и да търся начин да се 
разгранича, то неговата бе буквално „прави като 
другите и в никакъв случай не се забелязвай сред 
тях“. Често съм говорил с него защо следва този 
странен (за мен) модел, докато един ден не ми каза, 
че това е насадено от баща му като особена ценност, 
която трябва да следва ако иска да има лесен живот. 
И какво си доказах, пак старата истина, че ако искате 
да видите в корена на една аномалия, трябва да 
можете да се върнете до детството на човек. 
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Кърмаче / Пеленаче, пеленаче ама плаче за 

карначе 

         ъв лето 1972-ро 
в дом един роди се син. 

Яви се и започна да реве. 
Рева, рева и пак рева, 

кърма му дадоха – не ще - 
плюе и не спира да реве. 

„Бре“ – завайкаха се лекарите прости 
и попа викнаха на гости. 
Попчето от наш’те беше 

та се много не боеше 
хвърли поглед към кърмачето осрано 

и заключи рано, рано: 
в него са се вселили злите сили, 

трябва да му резнете езика 
барем лошото от там да не заблика. 

Но пък никой не посмя 
да направи сам това. 

И не щеш ли ... ТИШИНА ... 
Нейде в кухнята тече чешма, 

вънка клати се трева, 
а във стаята надигнало глава 

бебе пие от шише вода. 
Докторът гледа потресен детето, 

защото знае - водата в шишето 
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огнена нейде я наричат, 
а у нас като ракия я изпичат. 
Брей, това дете осрано 
почна да си пийва рано, рано! 
 
 
Сега разбирате, че познатият ми обичаше да гледа 
света през дъното на чашите, но всеки с  ценностите 
си, важното е да не си пречим.  
Както той смяташе, че бидейки неразличим от 
стадото, ще е най-добре, така пък аз съм изповядвал 
виждането, че човек е и трябва да бъде център на 
вселена. Но тъй като всеки човек е такъв, то трябва да 
се отнасяме към другарчето си с респект както към 
друг център на вселена.  
Тъжно е като виждаш хора, които са се отказали от 
тази превилегия в името на нереални ценности, 
решили са да превиват врат и да правят всичко, за да 
оцелеят, борейки се сами срещу целия свят, но 
тихичко, под сурдинка, само вечер късно. Знаете 
синдрома „Началникът ми е тъпанар“ – ще ви 
изненадам ли ако кажа, че не е? И той е човек като 
нас, и той си има своите проблеми, и своите 
началници, и ако смятате, че не постъпва винаги 
добре, то кой успява? Безгрешни няма, но в стремежа 
си да се развиваме, не бива да допускаме едни и 
същи грешки по няколко пъти. Само това е 
критерият ни за ефективност и за устойчиво 
развитие. 
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Център на Вселена 

       овек е център на Вселена, 
а другите край него се въртят, 
от теб зависи тя да е засмяна 
и хората от труд да се потят. 

 
Когато нощем слънцето залезе 

и останеш сам със собствените си мечти 
помни, че в този свят обречен 

сам не си и никога не бил си сам дори. 
 

Помощ иде когато най-не чакаш 
приятел се познава в успех 

доброто ще те спре когато падаш, 
а злото аз от себе си отнех. 

 
 
И дойдохме до едно красиво начало със самотен 
край. Причината е прозаична – първите два куплета 
написахме със сестра ми много години назад, а 
няколко месеца по-късно, обладан от самотата на 
поредната раздяла (какво толкова съм ги страдал 
тези неща, не знам :-), дописах и другата част. Не съм 
поет, но ако бях, щях да напиша няколко 
възвеличаващи думи за стъпката. Докато го четете 
обърнете внимание не само на думите, но и на 
мелодията на стъпката. В началото лека, ефирна, 
лежерна, постепенно се сгъстява като мрак над 
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главите и накрая завършва с най-изпадналите 
алегории – чаша и за да не е съвсем профанско – 
малко шампанско. 
 
 

Сън 

     морено Слънцето заспа във планината, 
със мъка то събра последните лъчи, 
съблече си одеждите и легна на кревата, 
преплетен от цветя и от мечти. 
 
Събра кураж Луната - яви се на небето 
и на звездите пъстри стана пак ортак, 
пътека лунна от небето до морето 
във нощен час яви се пак. 
 
Тогава двамата дойдоха, 
притиснаха се тихо с душа 
реших и аз да ги докосна, 
но нямаше ги – това било лъжа. 
 
Море, звезди и нищо по-красиво 
не бе останало край мен 
само чашата и виното пенливо, 
които са със мен и нощ, и ден. 
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В онези години, изкарани сред ветровете на 
студентските общежития във Варна, имах щастието 
да си комуникирам с морето много често. Звучи 
налудничаво, но не е, сега ще ви обясня. Първата 
година попаднах в алтернативна реалност – 
момчето, живяло в къща с двор в центъра на малък 
град, на първия етаж, бе запратено да живее на 
дванадесети етаж на оглозгано и сръфано от студове 
бетонно нещо. То имаше тераса, на която в началото 
не смеех да изляза, защото имаше няколко ръждиви 
перила и, въпреки бетона около тях, имах чувството, 
че цялата ми смелост се просмуква през ръждите и 
изтича в простронството надолу. Но както е казано - 
всеки медал си има две страни и другата, по-
красивата бе, че от там се виждаше цялото море. 
Тогава за пръв път го видях – Морето. Дотогава бях 
виждал само плажа, често гарниран с лентяи или 
викащи деца, но морето никога не бях усещал по 
този начин.  
 
 

Не тъгувай 

         е тъгувай за морето, че солени са вълните, 
мен послушай и изтрий от очите си сълзите 

вледени ръцете и не чувствай пак скръбта, 
с лед обвий сърцето и се вгледай в тъмната вода. 
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Ти, човеко, там на кея, виждал ли си морска  
тишина 

как стоиш ти сам насред морето, а край тебе само  
черната вода ... 

Да усещаш, че пътуваш, но не знаеш накъде 
само някъде над тебе туй размацано небе 
 
Не е лесен тъй живота сред неволи и лъжи 
и да знаеш за морето – гроб на хиляди души. 
Ето пак тече живота – радост, мъка, самота 
само ти и твоята Голгота, съществуват на света. 
 
 
 
И от темата за безкрайното море ще ви потопя в 
живота на един друг мой приятел. Безкрайно хубаво 
момче, всичко си имаше, някои неща можеше, други 
правеше добре, но девойките не го долюбваха. 
Всъщност привличането между хората е тънка 
материя и е по-добре да не навлизаме в нея, но 
единственото, което можех да кажа тогава, във 
вихъра на моето студентстване бе, че е много кротък. 
Жените не харесват кротките мъже, няма 
предизвикателство, та той вече си е укротен, 
питомен, за какво ти е?! Дивият е интересен, може да 
те ухапе, ритне, но един път като му сложиш хомота, 
след това гордо го показваш пред другите, 
демонстрирайки колко си умела. 
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На Него от Нея 

а Нея от Него – момчето, 
седящо само във нощта; 

и радост и болка горят му сърцето, 
но то е самотно сега. 

 
Само е на кея, само е на плажа 

само е във морска вода 
само ще си бъде, какво да ти кажа 

само, а без капка вина. 
 

На Нея от Него ... 
момчето със детска душа, 

което седи си пак край морето 
и чака да дойде Тя. 

 
А колко ли пъти вървеше момчето 

и гледаше в свойте крака. 
Не искаше вече да виждат детето 

във стройната мъжка снага. 
 

И днес, ако тръгнеш от тук до Аляска 
ще видиш момчето само, 

което се радва на всякаква ласка, 
но пак само си е то. 
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Само е на кея, само е на плажа 
само е във морската шир 
само ще си бъде и как да ти кажа 
защото живее във мир.  
 
 
Сега знам, че почти няма едновременно буйни и 
готини хора. Вероятно и едновремешните девойки, 
сега вече жени, търсят други качества, но времената 
и нравите са неразривно свързани, както са 
обвързани и нашите заключения със степента ни на 
развитие. Но нищо не може да се сравни със самотата 
на спокойствието. Късно вечер, всичко спи, сам си, 
буден, паднали мъгли, в топло яке и с мечти, чакаш 
утрото да дойде. Така бих преразказал много вечери 
изкарани на смяна като пазач и охранител. 
Студентите трябва да се прехранват, а най-сладък е 
хлябът, който сам си си омесил. 

Пазач 

           ъдарин млад със якенце зелено 
дебело като нощна тишина 
небето – черно, а морето е облено 
от сърпа на бледо-жълтата луна. 
 
Морето пак си пее свойта песен стара 
едни във нея чуват зов, а други – Любовта. 
Пазачът ням си спомня тъжната китара 
как някога е пял за свойта самота. 
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Как във времето предишно тъй отдавна 

той нямаше другар, човек любим 
и не че търсеше жената славна 
и не че не остана просто мим. 

 
Сега е нощ, нощта е цвете 

уханно като роза в майски ден 
той вдишва, нещо секва в дробовете, 

в сърцето, във душата и то му казва: 
- Ти си в плен! 

 
Пъдаринът е млад, зелен във плен чаровен 

със хубавата Нощ е той сега 
и пак е сам, но веч не е самотен 

и веч му плащат, да не спи до сутринта. 
 
 
 
Пак някъде в онези години гневно се заканвах на 
света, че не е справедлив, и не може то така. Вярвах, 
че истината ще изплува и ще промени ситуацията, 
ще просветли хоризонта и ще пусне лъвовете от 
зоопарка. Защо лъвовете ли? Седях на огражденията 
и ги гледах – удърпани в клетки се въртят и като 
видят, че ги гледаш от упор, се стремят да те 
прогонят, но пак в клетките седят. Жално ми ставаше 
за тях, не бива такова животно да е затворено за 
едното човешко любопитство. 
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Векът на любовта на Нарцис 

          атос, жажда скрити в куха буца лед 
клоунството властва в този век навред. 
 
Вече имам чувството коварно, подло, 
че зад всякакви слова се крие все една врата, 
а тя ще води там надолу 
в черна, влажна, тягостна маза 
на човешката душа. 
Вече няма благородство, няма красота 
само страх, омраза и лъжа. 
Всеки е най-големия в света - 
дарява власт, заклева се в любов,  
с властта дарена е готов 
да направи и живота по-суров. 
 
Никой вече не признава битките вековни 
на мъжа с мъжа, често водени в името на любовта. 
Сега се точат остриетата отровни 
и се поставят скрити по пътя ти така, 
че сам да се порежеш, 
а веднъж омаломощен вече си невежа 
ранен в ахилесовата си пета. 
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След това започва боят,  
той се сипе върху твоята глава, 

а щом веднъж са скършили ти боя  
се гърчиш сам на черната земя. 

 
„Слаб ли си – умри,  

силен ли си – си презрян 
трябва да си като мен,  

но на повече несгоди в плен.“ 
 

Половината са с влогове,  
а другите са много слаби, 

половината са Богове,  
а другите са Раби. 

 
Но всички те се лаят, хапят и ругаят 

мразят се и се омайват 
колко много се обичат 

и във вярност си се вричат. 
 

Жалко, тъжно, тягостно дори 
в този свят на толкова добри мечти 

живеят хора забулени в нощта 
незнаейки благородство и добрина. 
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И сега, като оправихме света, остана да подредим и 
хората с техните цели, а след това алегорична 
приказка, но тя е след рекламите ... шегувам се, едно 
от малкото неща, които трудно понасям, са 
рекламите – чувствам ги обидни както за мен, така и 
за хората, които са ги правили. Но светът ни се е 
подредил край тях и гледа, и чака, а някои се движат 
активно, опитвайки се да променят ситуацията, 
дерзаят, но в стремежа си не бива да губим мярка. 
Както е казал пияницата – Всичко трябва да се прави 
с мярка, моята е седем големи. 
 

Надпревара 

           акво съм аз, поет или работник 
ковач на своята съдба в немощ? 
Дали съм малък, зъл или голям бунтовник 
или вампир сред кървавата нощ? 
 
Животът кратък тика ревностно човека 
по стълбичката стръмна към върха 
и този, който стигне своята пътека, 
си се справя сам, вървейки към целта. 
 
Онез, чието място вечно незаето 
подминат в устремния бяг, 
загубват себе си, а после битието, 
защото падат от върха в лепкавата кал. 
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Движението напред заема една съществена част от 
творчеството ми, явно е важно за мен, дали е важно и 
за други? Вероятно, защото ние волю – неволю се 
движим най-малкото по оста на времето, някои 
много обичат да се движат и в пространството. 
Постоянно виждам мои приятели със снимки пред 
забележителности, които не знам къде са, а някои 
имат и безочието да пътуват до места, които не мога 
да изрека. Така или иначе движението е заложено в 
нас, но при него, според мен, е много важно да не се 
затварят вратите след нас. Хората са ценност сами по 
себе си и ако някога някой ме е извадил от 
равновесие, това не го прави по-малко стойностен. И 
макар че понякога е трудно, а понякога изглежда и 
направо невъзможно, съм си налагал да оставям 
вратите отворени. 
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Разрушените мостове 

        ората разцъфтя и блесна в мрака тъй потаен 
войската бе строена в плътен блок. 
Отпред изправен, строен, силует изваян 
на човекът млад и тъй жесток. 
 
Бяха вървели сред хорска пустота месеци наред, 
за да посрещнат поредния си неизвестен враг, 
бяха пребродили всичките земи навред 
и сега стояха в тоз окалян и порутен свят. 
 
Врагът ей там, на птичи поглед бе пред тях 
блажено спящ под изгрев властен и спокоен, 
а войската бяла непознала смисъла на грях 
е готова да нападне като дъжд пороен. 
 
Не можеше да спре нещата принцът незлоблив 
трябваше и щеше да върви напред 
светът зад него бе отчайващо страхлив, 
а той бе поел по своя път и под свой обет. 
 
Напред към сянката на своите дела, 
защото бе рушил столетните мостове,  
свързващи духа с ума. 
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Й 

‘ 

Знаете ли какво е общото между това и следващото 
стихотворение ... нищо! Вие сте умни (иначе щях да 
съм ви загубил някъде между третото и петото 
стихотворение) и вероятно ще намерите някаква 
връзка, но за мен няма – това е просто удоволствието 
да решаваш проблеми в контролирана среда, 
познавайки всичките и закони – да решаваш задачи. 
 
 

Отживяно 

           онякога ми липсва красотата, 
втъкана в цифрите изписани безброй, 

на фона бял със синьо по листата 
и смисъла дълбоко скрит на тоз порой. 

 
Делиш, повдигаш и събираш, 

разкриваш тайните на мислен свят - 
привеждаш, мислиш и откриваш 

реалност там, където нямаш даже враг. 
 

 
Природата и нейните закони са по-различни и не на 
всеки от нас е дадено да ги познае. Тези, които имат 
повече опит в правилните тълкувания, са мъдрите 
сред нас, останалите сме просто търсещи истини. Но 
взирането в проблемите е невъзможно без тяхното 
осветляване, без слънцето, което съм забелязал - има 
странно влияние над мен. Когато го няма ми е 
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подтиснато и тъжно, а като се появи ми се прояснява 
и настроението. Не съм мъдър, мъдрите са винаги 
спокойни и замислени, тежко пристъпят, сключили 
ръце зад гърба и се поклащат като преяли лебеди. Аз 
съм зависим – от слънцето, за щастие то знае, и на 
всеки мой специален ден прави чудеса от храброст, 
за да разкара досадните понякога облаци и да ми се 
покаже. Какво му трябва на човека – само да знае, че 
вселената е с него, нищо повече! 
 
 

Есенни дни 

             ъжно някак си минават дните 
с окапали листа, а утрините в мрак 
защо, не зная, мълчат и всите 
мъдреци на този свят. 
 
Безброй задачи, влачат ни нозете 
напреде уж вървим, горим във огъня им пак, 
но няма топлинка да сгрее ни сърцето, 
защото в този огън има само мрак. 
 
И топлата душа във нас се свива плахо 
всред толкова оглозгани съдби 
страхува се за себе си горката 
незнаейки, че в страх минават трудно тези дни. 
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А слънцето ей там - зад облаци наднича 
провира се, разбутва ги, блести 

лъчите му ни галят, а светлината ни се врича 
и леко, постепенно, спира да боли. 

 
 
 
Като се заговорихме за слънце и се сетих за едно 
стихотворение, писано по време на караул. Знаете ли 
какво е караул? Да? Не? Тези които знаят да разка-
жат на останалите, аз се заемам да ви въведа в 
казармената тематика само с едно-единствено сти-
хотворение (имам още много, така че дано разберете 
от първото). 
 
 

Караул 

        лънцето прижуля леко и приятно, 
вятърът подухва пак от към съня, 

а тук седим съвсем не в час и неадекватно 
си чешем с ярост и главата, и врата. 

 
Зелено царство нас е обградило, 

кърлежи, змии и кучета в несвяст 
налитат, хапят и отлитат диво, 

защото ние сме в караулната им паст. 
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И пак живота е тъй честит и равновесен 
смъртта – далечна и нежелана, 
защото тук за нас светът е лесен, 
а измислена е наш’та стража и отбрана. 

 
Деца сме на бъдещето и на света 
вакхалните ни нощи са току пред нас 
само дайте шанс да се самоспасява и мира 
и ни пуснете да летим на тез крила. 
 
 
 
Казармата е крайност, често е символ на безсмислие, 
загуба на ценно време, изстъпления на низости в 
човешката душа, а понякога и на възходи. Странно 
място, но като всяка вселена и тя си има своите 
правила и закони, и, веднъж усвоени, виждаш, че 
това, което ти се е струвало хаос и самоорганизиран 
безпорядък, всъщност се подчинява на строги, но 
странни правила. Ето някои от тях: 

- Щом е мокро, значи е чисто! 
- Щом се вика, значи всичко е под контрол! 
- Щом се тича, значи се върши работа! 

Но за разлика от студентските години в казармата 
няма глад. 
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Гладът 

ладен съм, умирам ... 
корема ми надава тъжнен стон 

и както силно подозирам 
мога да изям и слон - балон. 

 
Гладът ще ми даде мощта необходима 

да си намеря нужната храна, 
която бавно и необяснимо 

ще ми помогне да се успокоя. 
 

Странно как се получава, 
че нуждите първични надделяват 

едва тогава разумът ни зазвучава, 
защото хищникът във нас ли повелява? 

 
 

И като се извисихме до чисто физиологичните 
потребности, които се съчетават с менталните ни 
нагласи, правейки от нас това, което сме, не мога да 
не спомена едно насекомо, което като малък ме е 
удивлявало. Светулката – много мистерия и загадки 
имаше покрай нея, а едно време летяха на воля, в 
шепи ги взимах. Свети по малко, почти да изчезне, 
след туй като лампа се скита и смее. 
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Светулка 

         оли ни за чуждите деца, 
боли ни за тези жални хора 
потопени до очите в глупостта 
на Рая, чакайки в двора. 
 
Бавно, бавно се потапят във водата 
тялото им тръпне от студа 
главата им на повърхността 
среща само плътна тъмнина. 
 
Защо ли знанието протрито 
обвило нашите тела 
бяга твърде упорито 
от умната глава? 
 
Защо ли щастието крехко 
като светулка в нощта 
показва пътя твърде често, 
но за да прогледнем не достига светлина? 
 
 
Разбира се на всички тези въпроси - така елегантно 
зададени, знам, че вече знаеш отговорите, но съгласи 
се, че е много по-лесно да задавам въпроси, 
отколкото да отговарям, нали? Имахме един 
преподавател по английски език – Мосюто, 
благороден стар господин, беше и полиглот, но най-
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важното – имаше подход. Никога не носеше учебник 
и искаше най-близко стоящият да му услужи с един, 
молеше за това, след това искаше да чуе 
„Заповядайте!“ на английски и така започваше всеки 
час. Познайте кой му подаваше учебник, аха, така 
беше, защото седях на първия чин - до прозореца, в 
ляво. Та Мосюто казваше – „Научете се да задавате 
въпроси и да слушате, по-лесно е, отколкото да 
отговаряте!“. Но това е в идеалния случай, всеки 
друг път ще трябва както да задавате, така и да 
отговаряте. А трудно се отговаря, когато се опитваш 
да постигнеш нещо непосилно, когато си се кон-
центрирал, напрегнал си волята и мускулите и, аха 
да вдигнеш някаква тежест и – „Гледа ли вчера 
филма?“. Всичко отива по дяволите, хайде сега се 
настройвай и нахъсвай, концентрирай и напрягай. 
 

Пътничето 

      веткавица огря злокобната нощ, 
вятърът кърши снага, природата се ражда, 

дъжд вали като из продънен кош, 
а хаоса крачи и семена засажда. 

 
Пътник млад приведен върви 

въздуха пори с широки рамене 
рядко се спира, поглежда встрани, 
а след това нагазва в калта с нозе. 
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- Къде си тръгнал, млади човече 
защо се бориш с този луд свят 
не виждаш ли, обречен си вече 
откажи се дорде си силен и млад! 
 
- Благодаря за съвета, не мога, 
направен съм аз напред да вървя 
нечестността да всява в сърце ми тревога 
и да искам света да променя. 
 
- Ти глупав ли си или си полудял 
не знаеш ли какво те чака в тази гора 
ако оцелееш здрав, жив и цял 
трябва да си благодарен и на горските цветя! 
 
- Благодаря на този, който помага, 
цветето мирише, добре, но какво от това 
ако имам алергия към тази досада 
или пък ми е запушен носа? 
Не, пътят е труден, но все пак е път 
ако пропадна значи е трябвало да се наведа, 
а не да крача срещу дъжда с цяла снага. 
Ако победя ще дам бисера от короната 
на всеки, който има добрина, 
защото за кого е най-сладка бонбоната 
за възрастните или за невинните деца?! 
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- Добре, върви човече, гори, 
във огъня стоманата се закалява, 
дано отключиш залостени врати, 
дано отсееш житото от плявата. 

 
Във този свят няма зверове 

само сили, стихии и луди, 
причудливи и нови светове 

и цели, над които човек да се труди. 
 
 
 
 
 
Неминуемо човек си задава въпроса: „Какво става 
като си вървял, вървял и си пристигнал?“. Всъщност 
къде си пристигнал, къде си сложил точката, края? И 
ако предположим, че точката е в часа на смъртта ни, 
то това ли е краят? Често се обръщам и поглеждам 
назад, и знаете ли какво виждам – задната гума на 
колелото. Шега! Всъщност за вас шега, за мен е 
истина. Единственото, което мога да кажа със 
сигурност е, че времето е минало. Надявам се да не 
съм се променил много за другите, защото това ще 
означава, че могат да се опрат на мен. Същевременно 
разчитам и да съм се променил коренно, но вътре в 
себе си, защото искам такава промяна и постоянно 
работя за нея. А вътрешната промяна води и до 
външна такава, така че и външно трябва да съм се 
променил, и като гледам - да, така е, косите ми са по-
бели. 
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Какво ли ще оставя на света след мен 

        емята се върти без спир, 
сърцето бие в ритъм точен, 
но няма за душата мир 
и стил измислен, и нарочен. 
 
Какво ли ще оставя на света след мен 
дали от суета или от желание за помощ  
от сълзите ще напълня водоем 
за жадните за зрелища и пошлост? 
 
Или във търсене на правилния път 
ще срещна изненадите приятни, 
от които трепти душата и сърби носът 
и тях ще дам на своите събратя? 
 
Дали нарамил своите години, 
ще понеса тъй лека тежестта 
на минали сурови зими, 
дарили мен и с мъдрост за света? 
 
 
 
 
 
 
 



 

96  Моето име 

В 

И неусетно стигнахме до края – същинския, този 
който ще ни каже сбогом един на друг, този, с който 
аз ще се оттегля от твоя свят, и ще те върна на 
делника ти. А ти можеш само и единствено да ме 
носиш в спомените си.  
 
 

Жълтото листо на есента 

            живота ни се случват много хубави неща, 
но има и моменти тъжни - като есенни листа - 

безжизнени и бледи по плочките лежат 
и чакат да ги свият в плитък, мрачен кът. 

 
От гроба ще поникнат едва през пролетта 

красиви, срамежливи, весели цветя. 
Листата се сбогуват, затворили очи, 

децата са по-важни, за тях си струва да боли. 
 

Едно листо подскочи, опита се да спре, 
ръка напред насочи в безкрайното небе 

и в този жест на уплах аз себе си съзрях, 
нима и аз съм плах, дали не ме е страх? 
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Децата ни страхотни, за тях аз бих живял 
да бъдат благородни, за това съм си мечтал. 
Защото в тази битка, в която щат-нещат  

участват те 
наградата е плитка, а сгрешиш ли - режат ти нозе. 
 
Умерен оптимизъм, поглед на орел, 
мисъл бърза, бистра, по характер - смел. 
 
Това е малка част от свойствата на цвете, 
които ще пропият от калта, 
пръстта, в която се превърна 
жълтото листо на есента.  



 

98  Моето име 
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ЕПИЛОГ 
 
 

Обичам те! Обичам се! 

ледам те в очите тъжни, 
изпълнени с дълбока добрина 

и се питам: Бяха ли те същите, 
когато те видях на края на света? 

 
Гледам и ръцете ти разперени 

във възторг, с прекрасен маникюр 
и се питам: Ще ме прегърнат ли те мене, 
бедният, както там, на прашния бордюр? 

 
За толкова години под една Луна 

променихме ли се поне веднъж? 
В тебе виждам силната жена, 

дали и аз съм станал силен мъж? 
 

Знам, че вече не живея за борба, 
нито дори за победния триумф 

и усещам, как не мога света да променя, 
но не страдам от това, нито моят ум. 
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′ 

Белите коси завладели са полето, 
снегът навява спомени и мъничко тъга, 
пътят бе красив, запознах се и с Морето 
ще съм му вечно благодарен за това! 
 
И пак стоя и мисля за света, 
за многото неща недонаправени, 
за нас, за тях – прекрасните цветя 
повяхващи сами и неизбавени. 
 
Мастилото свършва, на вкус горчи 
какво ли да оставя за спомен тук след мен? 
Почитай се, Обичай се и се Учи, 
и на Живота си бъди най-верен фен! 
 
Сутрин се събуждай с песен в сърцето, 
живей деня като последен ден, 
работи, помагай и запази детето, 
така ще чуваш вечния рефрен: 
 
Човеко млад, ти си съвършен, 
но за да си чист в ежедневния въртоп 
кажи: Обичам те! Обичам се! 
    Агоп  

 

 


