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Оранжевият балон
 
 
Следобед, някъде към пет,
лети след работа трамваят.
Летиш към мен и аз към теб
(но как го правим, ох, не зная).
 
Небето е прекрасен път. 
Не, всъщност път в небето няма.
Там малки облаци хвърчат,
разперили душа голяма.
 
Усмихвам се. Светът е мил.
И аз съм лека като птичка.
А ти с балон си възвесил
мечтата си за мен - едничка.
 
Подаваш ми я. Грее тя
оранжева като папая.
И аз я пускам. И летя…
(тъй неочаквано в безкрая).
 



Лятна целувка
 
 
Заплита юли зачервен
рибарските си мрежи.
Реди в най-жаркия си ден –
сто пакостни кроежи.
 
И ловко мята.  Аз и ти
сме сръчно уловени…
Под юлските горещини
се гледаме смутени…
 
И някак си, незнайно как,
душите ни се плисват.
Вълнуват се като вода
и още искат, искат…
 
Денят – съвсем обикновен –
под тези летни жеги
излива дъжд над теб и мен…
Морета от копнежи.
 
Мигът е тъй неуловим…
Чадър ли да разпънем?
Не, няма да му устоим –
в дъжда ще се целунем.



Усещане
 
 
Риза на тънко райе... 
Двете ти длани се смеят.
Вятърът вън ли снове?
Нашите мисли лудеят.
 
Всъщност май вече вали... 
Старите облаци кретат.
Няколко бегли стрели, 
няколко дълги кафета.
 
Няколко порции смях... 
Разговор… даже банален.
Няколко мисли на глас. 
Поглед, почти театрален.
 
Риза на тънко райе 
мъжки ухае до мене.
Твоите топли очи... 
Нямаме, нямаме време.
 



Кафе
 
 
Всеки следобед две чаши кафе,
точно както го пия и днес.
Малко цвете, синьо небе,
шоколад…  Сякаш в унес
ти на нашата маса чакаш ме час.
После ме гледаш с поглед безумен.
А се носи такъв аромат
на кафе…, 
че в зениците ти се губя.
 



Градско море
 
 
Следобед, някъде към пет,
когато крача към трамвая
и бързам да се срещна с теб, 
и за морето си мечтая…
 
Ти знаеш, смееш се смутен,
ръка подаваш ми да сляза
и със замах морето в мен
разплискваш… Вече съм на плажа.
 
Коктейл с чадърче, с много лед.
Вълнува се така сърцето.
Следобед, някъде към пет,
на сол ухае край морето.





Синя тъга
 
 
С детски кикот се шмугна 
зад ъгъла 
моето лято –
синя рокля, 
посипана с капки от дъжд, 
зашумя.
И най-жаркото слънце, 
живота ми щедро огряло,
ме потупа по рамото: 
– Спри! Нажежено до бяло е
твоето малко сърце... 
Отмаляло
в очите ми блесна 
последното циганско лято,
миг преди да го сграбча 
със своите топли ръце…
С бързи стъпки по пясъка хукна 
да гони морето, събрало 
най-солената, стара, 
огромна човешка тъга.
– Не ми бягай!... 
Ще хукна по твоите стъпки към залеза…
Парят още по пясъка 
твоите боси крака.
Още чайки и гларуси 
мамят душата ми с крясъка…
Още хрускат на мидите 
мъртвите, черни тела.



Ще те стигна, море! 
Някой ден ще те стигна, завинаги.
Ще прегърна вълните солени – 
ще стана и аз на вълна,
ще се слея със лятното слънце 
и бризът ще гали душата ми…
Ще изпие морето на глътки 
и моята синя тъга...
 



Пасажът на надеждата
 
 
Моретата на времето са в нас –
безкрайни светове от всички грешки,
от упреци, удавени без глас,
от радостни вълни и бури тежки.
 
Изпиват ни с жестоката си паст
на мъртвите вълнения в очите,
изгубили и вяра, и компас
в солените течения на дните.
 
Моретата на времето шумят
и песента им бавно ни залива,
и само като сребърен пасаж
надеждата ни сочи, че сме живи.
 



Неизпратено стихотворение
 
 
„Морето, най-голямото събитие,” 1

и този път се люби само с други.
Отиват и се връщат, а в следите им
събирам песъчинките изгубени.
Така издайно хрускат във обувките
на мили от крайбрежните си плажове,
полепнали безсмислено по банските
на мнимите си гларуси и пажове.
Изписали неписани поеми – 
изхвърлили ненужното си бреме
и с пясъчни въжета оковали
на думите измислените трели...
Аз просто чувам морските фанфари
на техните върховни приключения.
Такава съм – почти безмълвна памет – 
удавена сред чуждите вълнения,
с колекция от много чужди спомени,
парчета от отминали истории...
Там дисектират морските ми корени
в изгубените си лаборатории
най-лъскавите люспи песъчинкови
и всички малки мокри своеволия,
на бризове среднощни и на щормове.
Събирам песъчинките изгубени.
Солени са... горещи и бездомни –
на мили от морето като мене.
Не се забравя. Винаги се помни 

1 „Морето”, Христо Фотев 



далечния му шепот раковинен,
дълбоката му паст, с която гали
и знае да отхапва безобидно
от твърдата обвивка... щом нагазиш
къдриците на плаща му, а после
удавил тялото си в неговото тяло
да полетиш напред през онзи грохот,
съединил единственото цяло.
Морето,
което разрушава замъци...
На летните илюзии сърцето.
Морето, 
на което не изпратих 
прибоите от временните кризи,
неопитомените си приливи
и дъното, в което съм се свила?
Те не попиват в пясъка на плажа
с изхвърлената пяна и солта им...
Но аз обличам морските си ризи
Но аз събирам пясъчното семе.
Навярно мога да спася морето в себе си...
 



Пачуърк
 
 
Не си ли виждал 
колко светло е сърцето ми отвън,
закърпено 
с най-шарените смисли на живота…
То
в сложния си пачуърк –
изписан,
прилича на дъга от акварелен сън,
защото всяка рана 
има смисъл.
 



Градски пачуърк
 
 
И ако небето изчезне, 
сама ще ушия небе.
Ненужните цветни парчета от плат 
ще разрежа на две
и кротко ще седна с иглата – 
старателно бод подир бод
ще нижа, додето ръката 
им вдъхне прашинка живот.
Небето ще светне. А в него 
ще хвръкне градът пощурял.
Ще хукнат децата навънка. 
Ще свирне трамваят заспал
и също ще тръгне по пътя 
край къщи, градини с цветя.
(не знам колко точно парчета 
от плат ще ушия с ръка).
 
А как станах небесна шивачка? 
Напоследък 
всички изхвърлят ненужните вещи 
край старите кофи за смет
После ги разпиляват наоколо. А пък аз за 
късмет 
съм сръчна с иглата.
Научих се как с плат и рими 
да си кърпя душата.
Затова понякога кърпя и 



прокъсаните дънки на големия град.
С по-мек десен. С кадифена панделка. С 
някой нов цвят.
Или просто изрязвам 
черния дим на стария страшен комин,
пантофите грозни на катастрофите,
и нещастния поглед на мрака, 
в който някой някого чака, 
а той не идва.
Зашивам покрив над бездомните в 
нощния час.
Зашивам усмивки на котките, 
нови рокли на дамите в градския парк.
На сираците – майка и татко,
на болните – още живот.
 
Така градът става добър и красив, 
и любим… Сякаш нов.
 
Но аз знам, че това е старият град. 
Защото поглеждам в него 
през всяка незакърпена дупчица плат.
 




