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ПОЕМА 
ЗА ВЛЮБЕНИЯТ МОРЯК

Имало едно време,
моряк проклет в лошо бреме.
Той девойка много обичал,
дори духът му за нея тичал.
Моряк, сиромах беден,
сиромах за богатите плъх вреден.
Баща ѝ на девойката бил богат,
сякаш му се кланял целия свят.
Без пари дъщеря си не дава,
без злато сватба не става.
Девойката към морякът копнеела,
любовта в сърцето си приела.
И двамата се обичали силно
в любовта потопени обилно.
Бащата на морякът казал
път към дъщеря си показал.
С кораб да пътува
и с пари в родината да изплува.
И да се спаси от това бреме,
и девойката вече да вземе.
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Във вечерен час,
готов за пътуване и в свяст.
Морякът девойката целуна
и в моряшко пътуване потъна…

В океана…
душата на мъка опряна.
Морякът пише стихове 
и с тях любимата зове:

И започна пак денят,
стихове в главата ми звънят.
Птичките спряха да спят,
стана дори и обяд.

Сърцето ми за теб тупти,
красиво момиче си ти.
Броя аз до три,
да спиш ти спри.

На слънцето топло ръцете си препичам,
със сърце топло аз много те обичам.
И дори да си на остров Ямайка,
заради теб ще полетя до там като чайка.
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Влюбените са като карибски пирати, 
всичко ще направят,
    само стига целувка да им се изпрати.
Дори с океана ще се справят,
те за щастие се надяват.

Влюбеният ще премине океан,
защото той от любов е пиян.
За теб живота ще си продам
и душата ще си предам.

Ако съм на остров самотен, 
дори в поезията да съм оборотен.
Без теб стихове не мога да продължа,
ако продължа, това ще е лъжа.

Пари ей това сърце,
виновни са твоите ръце.
Пари сякаш ме е докоснала медуза,
Миличка, ти за поезията си муза.

Философът, че съм луд ми каза,
аз ще му покажа, някоя любовна фраза.
Влюбеният може да няма ум,
но в него бунтува нежен шум.
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Аз съм влюбен моряк,
спирам само на твоя бряг.
Ти намери в сърцето ми път пряк,
по-блестяща си от белия сняг.

 Поетът ми рече:
-  Ти стихотворения за света предложи…
Юристът ми рече:
- Стиховете ти закон ги наложи…

       От сърцето ми поезия блика,
аз и ти сме лика – прилика.
Ти в сърцето си ми ей точно тука, 
любовна наука, тя на вратата ми чука. 

Да, аз те ревнувам,
пред баща ти нищо не струвам.
Но в море от любов плувам,
в градове и села за теб ще нахлувам.

Заради теб съм с тези пирати,
защото ти щастие в душата ми изпрати.
Философът тъжно глава клати.
Дано съдбата при теб да ме изпрати.
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В обичта моля за съпричастие,
в любовта моля за съучастие.
Това само от тебе го искам,
ръцете ти в моите ръце да притискам.

И баща ти да не ме одобри,
живота си ще дам за теб дори.
И знам, ти няма да ме зарежеш,
прекрасната връзка няма да отрежеш.

И от отрова ще те предпазя,
и от зло ще те опазя.
Ти си под моето крило,
не може да те пипне никое зло.

Обичам те…
Надежда за живота ми, наричам те !

След време морякът 
                със злато и пари се завърна,
от сиромах в крал се превърна.
Бързо към девойката побяга,
сякаш душата му стяга.
И когато стигна,
от мъка замръзна, дори и не мигна.



� 8 �

Бащата дъщеря си вече продал,
с паричките в ръце седял броял, броял.
А дъщерята рано този ден...
Що за ден непочтен...?!
С ръце силно се молила,
но при неприети молби,
                     тя змийска отрова изпила,
не само тя, 
      но и надеждата с ней се самоубила.
И от морякът повече ни следа,
златото е сладко като меда.
И от далече аз седя,
записвам парата каква е вреда.
Казват за морякът, 
             че в дъното на морето пълзи.
Други казват, че се е удавил от сълзи.
Но в едно съм сигурен,
разумът ми е убеден.
Любовта от мъката повече тежи,
душата на морякът вечно ще тъжи.

Посвещатавам тази поема:
На първата  истинска любов ( I.L.Y.S.)
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ТРИЪГЪЛНИЯТ ЛИСТ – 
ЗОВЪТ КЪМ НЕЙ...

Пуснах в чая си захарна бучка,
ще ви разкажа сега една моя случка.
В кестеняви очи се бях влюбил,
в нейните зеници се бях изгубил.

Та в един петъчен ден – озарен,
избръснат, променен, от срам леко червен.
Аз палци стиснах
и към ней се усмихнах.

Тя на усмивката с усмивка отвърна,
от щастлив, прещастлив ме превърна.
От изсъхнало дърво, аз станах плодовито,
от зелен клас, аз станах жълто жито.

Умът ми помни всичко добре,
сърцето тупти, не иска да спре.
В душата са записани красиви моменти,
записани всички, сякаш на филмови ленти.
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Но моментите нека останат тайна,
скрита дълбоко в любовта – всеотдайна.
Скрита, както плодът крие своето семе,
скрита в мъката – в моето бреме.

Пуснах в чая си бучка – втора,
че е сладко на душата ми, нека се престоря.
 летиш, да си влюбен, на това се отдай,
но знай, че всяка приказка има своя край.

Така и моята приказка свърши,
като крехка фиданка този край ме прекърши.
Ще ме попитате : - „Кой е бил виновен?”
Не съществува отговор, 
                           затова въпросът е отровен.

Нито виновна е тя,
за ней с желание ехтя.
Нито виновен съм аз,
но се обвинявам всеки час.

В една бездънна яма,
ето ни разделени двама.
От гордост потънали до гуша,
въпреки че в ямата е суша.



� 11 �

Но за мен, все пак няма край.
Стих мой, това на ней го предай:
- Ти си мойта приказка безкрайна
и мойта вечна любов – всеотдайна.

Пуснах в чая си бучка – трета,
лек да бъде за душата ми клета.
Сълзата от окото ми се опитвам да не издавам,
с всяка глътка чай бавно се предавам.

Не, на отчаянието няма да се предам.
Че имам чуства – да, на ней ще се издам.
Ще я потърся, дори да ме боли,
защото тя е мойта роза с бодли.

В триъгълен лист чуства ще опиша,
стихове ще напиша.
В триъгълен лист ще е моят зов,
зовът за вечната любов.

Любов, надежда и смелост – 
                              триъгълникът ще издава,
всеки ъгъл това ще означава.
На него ще пише отвори,
отвори и виж, как сърцето гори.
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И когато с любопитство го отвориш,
зимата пак пролет ще сториш,
мъката щастие,
а любовта душевно ястие.

Стига толкова захар, чаят стана шербет.
Не е напразно, стиховете няма да са смет.
Може би съм , като пиян, не мисля трязно.
Нека да съм, като залян, нищо не е напразно.

Има няколко въпроса,
които в сърцето си нося.
Не знам с отговорите ти, 
                     дали пак любовта ще изпитам.
Но съм оптимист, 
        в триъгълният лист това ще попитам:

- Търся погледа ти всеки ден,
имаш ли чувства към мен ?
Търся звездите – твойте очи,
топлотата ти сърцето ми дали ще смекчи ?
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Търся доброто ти отношение,
дали за сърцето си ще ми дадеш разрешение?
Все още в сънищата ми ехтиш.
Дали ще ми простиш ?

Може би за тебе съм мрачен враг,
но имам надежда, дай ми някакъв знак.
Душата си за мен, 
              не знам дали отново би отворила.
С искреност на въпросите би ли ми отговорила?

Ето че си изпих чая,
черен чай,  силен, главата ми омая,
Затворен между чертвъртита стая,
потънал в реалност, аз мечтая.

Плодовитото дърво, плодове ще има,
стига да отмине студената зима.
Жълтото жито ще бъде ожънато,
полето гладко ще бъде изпънато.

От градината ще си откъсна сребърна роза,
животът ще бъде лирика и проза.
Зимата пролет ще стане.
Лятото пролетта ще обхване.
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С есента ще окапят всички листа
и отново ще се повтори песента.
Ще растат, съхнат и пак ще растат тези треви.
Времето не спира, все ще върви.

Ще чакам отговорите ти всеки миг, час,
ще чакам да  чуя твоят глас.
Дори да мине година, век,
ще чакам да чуя гласът ти мек.
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ПЪТНИКЪТ В КОРАБА – 
ЖИВОТ
Щастие потънало в дълбини,
над него мрачните вълни,
животът – кораб погледни
и в мъглата с него тръгни.

С кораба по вълните ще се влачиш
и доброто по чуждите земи ще тачиш.
Ще идеш по земите гост,
сложният свят ще разбереш, че  е прост.

Там ще видиш приятели и врагове,
един към добро, друг към зло ще те зове.
Ще видиш, че мнозина ходят с маска 
и всеки фалшиво ще ти ръкопляска.

Знай, че има много лицемерие,
лицемерието е зло угнетение.
Знай, че да лъже всеки умее.
С нож в ръка ще ти се засмее!
Трудна е братската дажба,
повечето хора предпочитат кражба.
Единият другия ще убие
и с трети ръцете ще си измие.
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Но това нека не те притеснява,
не мисли, че нищо от този свят не става.
Тръгни по тези вълни
и кораба с щастие напълни.

Може щастието да е в морето дълбоко,
но за всяко сърце широко,
то да се търси си струва,
изтеглено от дълбините ще изплува.

Бъди полезен човек,
с характер мек.
Направи от добрини верига,
която дълбините да достига.

Остави по земята добри следи,
човечност все гради,
защото дори животът да ти е век,
без добрини не ставаш полезен човек.

Наистина ще ти е много трудно,
но когато си със съзнание будно,
злото с добро ще смениш, 
стига само в отчаяние да не заспиш.
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Веригата от добрини ще градиш,
стига само в отчаяние да не заспиш.
Нервен, но с търпение ще кипиш.
Светът дори с малко ще промениш.

Хората са толкова жалки,
правят се на големи, но са нещастни, малки.
Мислят, че ги издигат всички злини,
тяхното мислене промени.

Дори да хапят, ръка подай.
Дори да те захапят, потрай.
Дори да са студени като зима,
стопли ги с някоя рима.

Тогава зимата ше стане пролет в Май,
като пролетта да променяш се отдай.
Преди да легнеш поредица от въпроси си задай:
- Ти днес какво добро направи?

Нуждаещия се на гибелта ли остави?
И ти като другите в безчовечност ли се удави?
Светът с малко дали оправи?
Днес добро дали направи?



� 18 �

Знай, че си превъзходен създаден,
винаги на доброто си отдаден.
Но знай, че когато на кораба – 
                                        живот се качиш,
в ниша степен ще се промениш.

Човек само ако е полезен заслужава,
от ниш в превъзходен да става.
Така че към добрините се стреми,
наградата да си превъзходен вземи.

И когато на хората помагаш,
знай, че за своя сметка влагаш,
защото веригата ще стане дълга, голяма,
и здрава, макар и лека като стръкче слама.

Ти няма да знеш кога с 
                       пътешествието ще си готов,
но когато бъдеш готов, 
                       тръгни по зовящият зов.
Едно от платната избери и опъни,
вятъра намери и на кормилото – 
                                     щурвал се облегни.
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Зовът към щастието ще те доведе,
от мъглата в яснота ще те изведе.
Веригата щастието ще изтегли,
корабът напълнен с щастие ще потегли.

Тогава отново на този бряг ще се завърнеш
и Създателят ти с очи ще прегърнеш.
Променяй както пролетта украсява месец Май
и знай, че брегът е твоето начало и твоят край.

Хайде, теб те чака корабът,
от раждането до смъртта ти на добър път.
Ей превъзходен, думите ми запомни,
променяйки света, пак превъзходен се върни.

 Ето отдалече махам ти ръка
и както винаги пак пред Бога ще се врека :
- Всеки добър и полезен е прекрасно творение,
послушай това стихотворение!



� 20 �

ФАЛШИВ МИР ОТ 
ИНТЕРНЕТ

В главата ми сякаш се заби трън
и отидох малко да се разходя навън.
В главата ми имаше страшен шум!
Къде е разумът, къде е този ум?

Пълни с проблеми и страсти,
сервирани горчиви пасти.
Празни без любов и доверие,
скъпи хора с намаление.
И обич да им дадеш като дарение,
да я използват нямат умение.

И гръмове, и трясъци,
и фото шоп блясъци.
Тишина със звуци крещящи,
горящи без огън свещи.

Тук технология, там технология,
станахме болна психология.
Забил се здраво в някакъв телефон,
в собственият си свят, седнал на трон.
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По парка ни говор, ни картина,
сякаш крадец на щастие мина.
Затворен в собственият си свят
не познава нито приятел, нито брат.

Само тъжни спомени,
но кой на кого вреди?
Кълне живота си сив,
но кой на кого е крив?
Седи някакъв неуверен,
но кой на кого е гневен?

Иска с другите да е сприятелен,
но кой с кого е сплотен?
И ето седи в собственият си свят,
и в интернет, търси приятел и брат…

Фалшив мир от интернет.
По дяволите, привет.
Сладък си като мед,
но душата я направи лед.

Интернет и комуникация,
изчезна нашата нация.
Главата затова ме боли,
дали ще се оправи?- Надали…
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БЕБЕНЦЕ

Бебенце подай ръчичка,
моя малка пролетна птичка.
Твоите очички са ангелски цветни.
Блестят, като слънцето в дните летни.

Тати от гурбет ще се върне,
мама в сънищата ще те прегърне.
А когато пак отвън се съмне,
дядо теб в кошничката ще надзърне.

Но ти все пак не се натъжавай,
време е да се нахраниш, хайде ставай.
Мило детенце, изпий си млякото,
за да пораснеш голямо и да победиш злото.

Отвън си играят малките врабки,
нека от прозореца да ти ги покажа.
Но първо да ти обуя твойте чорапки
и една приказка ще ти разкажа.
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Ей там далече поникнало едно семе.
То щяло дърво да стане, но след време.
И ето виждаш там далече,
семето дърво станало вече.

Дядо там люлка ще сложи,
цялото старание ще си вложи.
Тати на люлката ще чакаш,
мама в небето ще виждаш сякаш.
Бебенце, млякото си изпий,
да спиш вече е време.
Спи, спи – Баба ще те преспи,
за да пораснеш, като онова семе.
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СВЕТЪТ Е БАЛКАНА И 
МОРЕТО 

Величествен Балкан,
с природата засмян,
над равнината стърчи.
Над Балкана, орел хвърчи.
На върха, муфлон мучи,
изворът буен бучи.
Птичките пеят,
небесата синеят.
Дъждец сипе, като сълзи,
по чукарите бягат диви кози.
Пеперуда край цветята прелита,
гущер по камъняци скита.
Усеща се горе духа,
там горе на върха,
слънцето света освети
и снегът взе да блести.
Гората е в зелена боя,
в корените се крие змия.
Мечката от меда опита
и по гората започна да скита.
Катеричка лешници събира,
до зимата, тя не спира.
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Вълк по върха броди,
костенурка по гората ходи.
Пъстърва пъргаво плува,
жабок гушата си надува.
Рис врабчета дебне,
дебненето няма да му дотегне.
Кукувица скромно кука,
кълвач по дървото чука.
А на баира зелен,
скача рогат елен,
до него стадо сърнички,
следват елена всички.
Горско мишле се крие,
с шума се опитва да се завие.
Пече топлият припек,
подухва ветрецът лек.
Красотата в приказка ме принесе,
ветрецът на морето ме отнесе.
Слънце блажено пече,
морето синьо влече.
Погледнах далечния небосвод,
качих се на белия параход,
управляван от капитана – пилот,
плува нашия параход.
Носи се по сини води,
с вълни оставя следи,
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гледам в морето, плува медуза.
Балкана, морето е моята муза.
На парахода, тъмнокоса,
почти боса,
черноока,
ниска, не висока,
с пола пембяна,
крехка, засмяна,
влюбена
там където,
е най-буйно морето,
си почива крехко момиче 
и сякаш е в Балкана като птиче,
краде всяко внимание,
тя е красиво създание.
Над морето, летят чайки,
под тях се радват деца и майки.
Отсреща е големия мост,
а в далечината, сякаш е в пост,
застанал е градът,
но там не е светът.
Светът е при Балкана,
Където гората е засмяна.
Светът е при морето,
От красотата му и небето е превзето.
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ЧОВЕЧЕ, 
КОЛКО ЛИ Е ТРУДНО?!

Човече, колко ли е трудно,
утрото да е истински будно?
Сутринта, на спирката да чуеш поздрав,
да видиш старец и да станеш прав,
за да му отстъпиш местното.
„Бог да ти помага!“ – да е твоето мото. 

Колко ли е трудно, човече?
След като стане обяд вече,
човек бонбони, близалки, дъвки да вземе
и като влезне в почивно време,
децата на улицата да почерпи,
и негативните мисли да изчерпи.

Човече, трудно колко ли е?
След като вечер осем часа избие
и човек след като се измие,
пред жена си умората да прикрие,
и да покаже, усмивка пълна с радост,
и да каже, думи пълни с младост.


