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„Думата е страшно нещо, в нея са затворени изразните средства на всички изкуства: бои,
линии, форми, звукове, движения – всичко, стига да можеш да боравиш с тия нейни
богатства...“ Йордан Йовков
Първата ми дума съм произнесла на цели 3 години... Дотогава явно съм събирала
информация за заобикалящия ни свят, уплашила съм се от толкова много цвят и музика и
когато съм събрала кураж и антураж от думи съм започнала да обрисувам моя свят...
Същото чувствам и сега... чак 2017 година... много години след първата ми думичка събрах
плам и смелост да покажа моите картини, нарисувани в сърцето и съзнанието ми.

на любимите ми хора…
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Азбуката от „А до Я“
през моята душа
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Буква „А“

Какво е буква „А“ за вас,
ми шепне вътрешния глас…?
Буква „А“ с какво да те опиша,
моята душа този път облекчено въздиша…
Защото с буква „А“ ще бъде мисля лесно,
надявам се пък за вас да е интересно.
Буква „А“ като бели ангелски крила,
с които по-слънчев и усмихнат е света.
Буква „А“ като аромат, акцент,
тъй важен за афект,
буква „А“ като арт, изкуство,
възбуждащо сетивата с респект.
Буква „А“ като акварел за цветно настроение
през месец май или август,
буква „А“ като апетит, акцент
или плам за актуалност.
Буква „А“ като асо пика, професионалист
и пръв боец във всяка битка,
буква „А“ като арена, където актьор и автор
са в танц със своята визитка.
Буква „А“ като авантаж, ангажимент,
даващ ти желаното предимство,
буква „А“ като авиатор, мечтател смел,
летящ из атласа небесен с безумство...
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Буква „Б“

С буква „Б“ ще влезна смело в битка,
цветно и напук на черно-бялата визитка.
Буква „Б“ като буря, сила бърза и с порив внезапен,
буква „Б“ като баланс, хармония пълна, но често натрапен.
Буква „Б“ като барут, характер с огнени емоции и динамика зареден,
буква „Б“ като бреме, човек без чувства и за действия заледен.
Буква „Б“ като басня, приказка вълшебна и думи добри,
буква „Б“ като борба на инат или с цел да сдобри.
Буква „Б“ като будна съвест, блестящ ум и човек „на място“,
буква „Б“ като божествено тяло, красиво лице, но със сърце злочесто.
Буква „Б“ като баба, родител на деца и внуци за радост майчина и винаги с внимание,
буква „Б“ като беда, бедствие ужасно, сполетяло без да пита, но често с послание.
Буква „Б“ като багрила, алени краски за душа и очи безвременни,
и последно буква „Б“ като бисери, бели седефи с обещания тайни и пламенни...

Набързо и с лекота все още написано
от Момичето Лунатично и много нахъсано…
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Буква „В“

Буква „В“ е трета буква в азбуката наша,
но за мен е първа, казвам без да се изплаша,
защото с буква „В“ започва име мое тъй-обично,
сърце съм дала аз на него безгранично.
Буква „В“ като Веселин,
по-големият ми син.
Буква „В“ като вода, любим и силен елемент,
буква „В“ като воля или груб контрааргумент.
Буква „В“ като валеж от дъжд или сняг,
буква „В“ като вятър, търсещ своя тих бряг.
Буква „В“ като вопъл или вой страховит,
буква „В“ като вик или смях гласовит.
Буква „В“ като вино, румено или пенливо,
буква „В“ като воин, страж или войниче безстрашливо.
Буква „В“ като вяра, надежда истинска и блага,
буква „В“ като винаги виновна, но и много драга.

И последно „В“ като Ваше Момиче Лунатично,
което във Вечността Вяра има и Винаги смисъл намира Във Всичко...
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Буква „Г“

Буква „Г“ е втора тя за мен по важност,
ще заявя пред вас аз смело без небрежност.
Може би ще кажете азбуката тя обърка,
стиха нелесен с какво ли ще забърка?
С буква „Г“ като гордост, с обич излекувана от горделивост,
буква „Г“ като градина, цветна и нарисувана без пестеливост.
Буква „Г“ като герой, юнак или пък гладиатор безстрашен,
буква „Г“ като годеник, момък, изправен пред олтара изплашен.
Буква „Г“ като гълъб, гургулица, носещи радости във вест,
буква „Г“ като глас, грациозност, изваяни с чест.
буква „Г“ като година, луна и слънце
в танц по безконечност с география и време,
буква „Г“ като гранит, твърдост и устойчивост
във вечност, които никой не може да ни вземе.
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