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Елисавета Багряна 

 

ЛЮБОВ 

 

Кой си ти, на моя път застанал, 

моя сън от клепките прогонил, 

моя смях от устните откъснал? 

И магия някаква ли стана? 

Виждам те на старите икони, 

чувам те в съня си нощем късно: 

гледаш ме с очи на похитител, 

а в гласа ти всеки звук ме гали. 

Кой си ти, в духа ми смут запалил - 

Мефистотел ли, или Кръстител? 

 

А сърцето мое доверчиво 

пее - птичка в разцъфнала градина, 

пее - и нарича те: Любими. 

И покорна, шепна аз щастлива, 

както на Исуса - Магдалина: 

- Ето моите ръце - води ме! 

 

 

Избрано от Мария Петрова 
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Пейо Яворов 

 

 

ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ 

 

Две хубави очи. Душата на дете 

в две хубави очи; - музика – лъчи. 

Не искат и не обещават те... 

Душата ми се моли, 

дете, 

душата ми се моли! 

Страсти  и неволи 

ще хвърлят утре върху тях 

булото на срам и грях. 

Булото на срам и грях - 

не ще го хвърлят върху тях 

страсти и неволи. 

Душата ми се моли, 

дете, 

душата ми се моли... 

Не искат и не обещават те! - 

Две хубави очи. Музика, лъчи 

в две хубави очи. Душата на дете... 

 

 

 

 

Избрано от Ивона Петкова 
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Станка Пенчева 

 

 

ТИ 

 

Ти не си просто този, 

когото обичам – 

то е толкова малко. 

Aз те белязах 

със тежко отличие: 

да не бъдеш никога жалък, 

дори когато си победен; 

да знаеш това, 

което и аз не зная; 

да бъдеш по-умен 

и по-добър от мен; 

да се втурваш в света 

като в голяма вода 

и да го преплуваш до края; 

небето с плещи да удържиш, 

когато над мен се събаря, 

и пак силата ти да не ми тежи – 

да си въздух, 

когато криле разтварям! 

  

Нека някой ме мрази, 

нека други ме лъже, 

нека ме предаде приятел – 

само ти, 

ти си длъжен 

да си истински - като злато. 

Със съвършенство аз те наказах, 

върху вярата си те разпънах… 

Ти, 

от мойта любов белязания, 

върви, без да се препънеш! 
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Евтим Евтимов 

 

 

ОБИЧ ЗА ОБИЧ 

 

Аз назаем не съм те прегръщал 

и назаем не съм те мечтал, 

всяка ласка под брой да ми връщаш. 

Мен ми стига, че нещо съм дал. 

Може днес да не дойдеш на среща, 

но след ден, 

но след два, 

но след три 

да потрепне в душата ти нещо 

и за мен да преминеш гори, 

над които небето поклаща 

обгорено от бури платно. 

Може дълго писма да не пращаш, 

но да сложиш две думи в едно, 

та за двеста писма да вълнува 

и за двеста да има цена. 

Може само веднъж да целуваш, 

ала тази целувка една 

до последния ден да гори, 

до последния дъх… и до гроба. 

  

Стига заеми! Стига везни. 

  

Искам обич за обич. 
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Владимир Башев 

 

 

РИСУНКА 

 

Искам да те нарисувам 

не със молив, не със четка, 

с устни ще те нарисувам, 

с благодарните си устни, 

с десет пръстчета възторг... 

Ще започна от лицето, 

ще опиша крехък профил, 

ще наподобя косите 

на ликуващ водопад, 

ще се върна на челото, 

във очите ти ще падна 

и на устните ти тънки 

дълго, дълго ще се спра... 

 

Искам да те нарисувам... 
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Георги Константинов 

 

 

МИГ КАТО ВЕЧНОСТ 

 

Още преди да те срещна в живота си - 

теб съм обичал. 

В древни гравюри и улични фотоси, 

в звездна поличба, 

в шумни площади и празни понятия, 

в цирков спектакъл, 

по телевизия, по телепатия - 

теб аз съм чакал. 

 

Колко години без шум са сближавали 

двата маршрута! 

Колко причини в света са създавали 

тази минута! - 

Нежният сблъсък на влюбени атоми. 

Вик на вселени. 

Още преди да започне съдбата ми - 

ти си до мене. 

 

Ти ме въздигаш по стръмните пътища. 

Ти ме възпираш. 

Мойте кошмари и приказни сънища 

ти режисираш. 

Двама се лутаме в болка и истина, 

в гняв и сърдечност. 

Тази любов е в безкрая единствена. 

Миг като вечност. 

 

 



До 
  последния
       дъх

До 
  последния
       дъх
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Христо Фотев 

 

***  

На М.К. 

Колко си хубава! 

Господи, 

колко си хубава! 

 

Колко са хубави ръцете ти. 

И нозете ти колко са хубави. 

И очите ти колко са хубави. 

И косите ти колко са хубави. 

 

Не се измъчвай повече - обичай ме! 

Не се щади - обичай ме! 

Обичай ме 

със истинската сила на ръцете си, 

нозете си, очите си - със цялото 

изящество на техните движения. 

Повярвай ми завинаги - и никога 

ти няма да си глупава - обичай ме! 

И да си зла - обичай ме! 

Обичай ме! 

По улиците, след това по стълбите, 

особено по стълбите си хубава. 

Със дрехи и без дрехи, непрекъснато 

си хубава... Най-хубава си в стаята. 

Във тъмното, когато си със гребена. 

И гребенът потъва във косите ти. 

Косите ти са пълни с електричество - 

докосна ли ги, ще засветя в тъмното. 

Наистина си хубава - повярвай ми. 

И се старай до края да си хубава. 

Не толкова за мене - а за себе си, 

за дърветата, прозорците и хората. 
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Не разрушавай бързо красотата си 

с ревниви подозрения - прощавай ми 

внезапните пропадания някъде - 

не прекалявай, моля те, с цигарите. 

Не ме изгубвай никога - откривай ме, 

изпълвай ме с детинско изумление. 

Отново да се уверя в ръцете ти, 

в нозете ти, в очите ти... Обичай ме. 

Как искам да те задържа завинаги. 

Да те обичам винаги - 

завинаги. 

И колко ми е невъзможно... Колко си 

ти пясъчна... И, моля те, не казвай ми, 

че искаш да ме задържиш завинаги, 

да ме обичаш винаги, 

завинаги. 

 

Колко си хубава! 

Господи,  

колко си хубава! 

 

Колко са хубави ръцете ти. 

И нозете ти колко са хубави. 

И очите ти колко са хубави. 

И косите ти колко са хубави. 

 

Колко си хубава! 

Господи, 

колко си истинска. 

 

Избрано от Иван Борисов 
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Джордж Гарлин 

 

 

ХУБАВО МИ Е 

 

Хубаво ми е със теб! 

С пламъчетата игриви 

като на мъничко дете 

са очите ти щастливи. 

 

Хубаво ми е със теб! 

Сутрин да ме будиш нежно, 

а след трудния ни ден 

пак да сме в любов безбрежна. 

 

Хубаво ми е със теб! 

Толкоз хубаво, че мога 

и безкрайното море 

да запаля в своя огън. 

 

Избрано от Христо Ефтимов 
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Робърт Бърнс 

 

 

ДЕВОЙКАТА, КОЯТО МИ ПОСТЛА ЛЕГЛО 

 

По пътя ме застигна мрак, 

планински вятър, силен мраз. 

Замрежи всичко ситен сняг 

и без подслон останах аз. 

  

За щастие във моя смут 

една девойка ме видя 

и мило в своя дом приют 

за през нощта ми даде тя. 

  

Дълбоко й благодарих, 

учтиво преклоних чело — 

учтиво ѝ се поклоних 

с молба да ми даде легло. 

  

Тя с тънко ленено платно 

легло във къта ми постла, 

наля ми в каната вино 

и „лека нощ“ ми пожела. 

  

Когато до самия праг 

със свещ в ръката тя дойде, 

девойката замолих пак 

възглавница да ми даде. 

  

С възглавницата във ръка 

се върна тя при мен завчас. 

Със таз възглавница — така 

я взех в прегръдките си аз. 

  

Тя трепна в моите ръце 

и каза, като в мен се сви: 
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„О, ако има в теб сърце, 

моминството ми остави.“ 

  

Тя бе с коси от мек атлаз 

и бяло като крин чело. 

С уханни устни беше таз, 

която ми постла легло. 

  

Бе хладен нежният ѝ крак 

и кръгла малката ѝ гръд: 

две малки, бели преспи сняг, 

навяни в тоя таен кът. 

  

Целувах милото лице, 

косите ѝ от мек атлаз. 

И тъй, с момичето в ръце, 

във сън дълбок потънах аз. 

  

И пред разсъмване почти, 

за път когато бях готов: 

„О, ти, опропасти ме ти“ — 

ми каза моята любов 

  

Целунах скъпото лице, 

очите, пълни със тъга, 

и казах: „Тия две ръце 

ще ми постилат отсега.“ 

  

Тогаз тя взе една игла 

и дълго ши през тоя ден. 

Сама до хладните стъкла 

тя риза шиеше за мен. 

  

Години има оттогаз, 

бледнее бялото чело. 

Но все по-скъпа ми е таз, 

която ми постла легло. 
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Горица Петрова 

 

 

ИСКАМ ДА МИ ПРАВИШ КАФЕ 

 

Искам да ми правиш кафе - 

горчиво, черно, гъсто и без захар, 

часовникът ленив да спреш 

и да откъсваш сутрин вчерашната дата. 

 

Искам да ми правиш кафе. 

Под душа да ми пееш с ноти-капки, 

невиждаща... със босите нозе 

да пия утрото от мокрите ти стъпки... 

 

Искам да ми правиш кафе. 

Със тиха дума, с ласка да събуждаш 

петте ми сетива... море... 

Деня ми с устните си да отключваш… 

 

 

Избрано от Денис Йорданов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Болка 
       и истина
Болка 
       и истина
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Веселин Ханчев  

 

 

*** 

 

Къде си ти? Не свети в твойта стая, 

но зная, че си тук, че си сама. 

Завърнах се. За първи път разкаян. 

За първи път оставам у дома. 

Не е ли вече късно да остана? 

Имъчих те. До смърт те изтерзах. 

Какво ти връщам? Нежност разпиляна. 

Уста с горчиви бръчки покрай тях. 

Какво ти нося? Две ръце, с които 

да те докосна ме е срам дори. 

Къде си ти? Вдигни лице сърдито. 

Възмездие поискай. Удари. 

Вратата черна покажи ми с тази 

немилвана ръка като платно. 

В лицето ми извикай, че ме мразиш 

или дори че ти е все едно. 

Заслужил съм очите ти студени. 

Заслужил съм ги с хиляди вини. 

 

Ти ставаш. Приближаваш се до мене. 

Невидима, ти казваш: "Остани!". 
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Дамян Дамянов 

 

 

НЕ СИ ОТИВАЙ... 

 

Не си отивай! Чуваш ли, не тръгвай! 

Не ме оставяй сам с вечерта. 

Ни себе си, ни мене не залъгвай, 

че ще ни срещне някога света! 

Светът е свят ! И колкото да любим, 

и колкото да плачем и скърбим, 

като деца в гора ще се изгубим, 

щом за ръце със теб не се държим. 

Ще викам аз и ти ще се обръщаш. 

Дали ще те настигне моят глас ? 

Ще викаш ти - гласът ти ще се връща 

и може би не ще го чуя аз. 

И дните си така ще доживеем 

във викове, във зов: "Ела! Ела!". 

Ще оглушеем и ще онемеем, 

ще ни дели невидима скала. 

Ще се превърнем в статуи, които 

една към друга вечно се зоват, 

но вече няма глас, ни пулс в гърдите 

и нямат сили да се приближат. 

Че пътища, които се пресичат, 

когато някога се разделят, 

като ранени змии криволичат, 

но никога от тях не става път... 

 

Не си отивай!  

Чуваш ли? 

Не тръгвай! 

 

Избрано от Марина Петрова 

 



20 
 

 

Блага Димитрова 

 

 

БЯХМЕ НАЙ-БЛИЗКИ 

 

Искаш с теб да останем добри познати.  

Как да разбирам това?  

Длани, които до болка се стапяха сляти -  

да се здрависват едва? 

Погледи, дето до дъно се пиеха жадни –  

леко да се поздравят?  

Устни, които се пареха безпощадни –  

дружески да си мълвят? 

Не, ний не можем да бъдем добри познати.  

Няма среда в любовта.  

Бяхме най-близки... Затова отсега нататък  

ще сме най-чужди в света.  
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Стефан Цанев 

 

 

СТАНИ И СИ ИДИ И НЕ СЕ ВРЪЩАЙ. 

Отричай, ако ти напомням с нещо, 

отричай, че сме се обичали, 

и няма да ти бъде тъжно. 

Ще изгладя с устно от леглото 

отпечатъка на твоето тяло - 

все едно, че те е нямало, 

и няма да ни бъде тъжно. 

Стани и си иди и не се връщай. 
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Блага Димитрова 

 

 

КЪМ НЕЯ 

 

Преди той още да се срещне с тебе, 

аз вече те долавях като гръм, 

далечен, приближаващ, неизбежен –  

ти, всичко туй, което аз не съм. 

 

Дали самата аз не те повиках 

със моето предчувствие и страх? 

И ти дойде до рамото, в което 

аз най-безумните си тръпки влях. 

 

И твойте топли нощи са пропити 

с дъха дълбок, със който дишах аз. 

И всяко твое утро се разпуква 

от моя сън за неговия глас. 

 

И твойта дневна светлина извира 

от погледа, във който аз горях. 

И ти живота мой ще изживееш 

и ще се смееш ти със моя смях. 

 

Но както аз тогава те предчувствах, 

така сега ще ме долавяш ти - 

един далечен глъхнещ гръм след буря - 

той няма никога да отехти. 

 

И все така ще те предупреждава: 

бъди нащрек под тихия покров. 

И ако твоята любов не стига, 

обичай го със моята любов! 

 

 



Полуда, нежност, сълзи и плачПолуда, нежност, сълзи и плач
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Недялко Йорданов 

 

 

ВЪВ НЕОЧАКВАН И НЕИСТИНСКИ... 

 

Във неочакван и неистински, 
почти невероятен час 
през пясъка на всички рискове 
пристигна любовта при нас. 
 
Пристигна и букетче радост 
поиска тя да ни даде, 
пристигна ненадейно, гратис 
и дявол знае откъде. 
 
А ние - зли, недоверчиви - 
със нея тримата вървим 
и питаме се мълчаливи 
къде ли ще я подслоним. 
 
И спираме. И хлопват в мрака 
две независими врати. 
Но тя стои пред тях, тя чака 
и като кученце скимти. 
 
Земята слуша как затихва 
обиденият тъжен вой 
и няма кой да я повдигне, 
да й помогне. Няма кой. 
 
И ето - тръгва с крачки леки 
нанякъде пак любовта. 
А ние виждаме, но всеки 
стои зад своята врата. 
 

Избрано от Марина Петрова 
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Петя Дубарова 

 

 

ПОСВЕЩЕНИЕ 

 

В студените нощи, когато пиян  

сънят се търкаля на моя таван,  

когато луната тъмнее от грях,  

когато увисва над мен моя страх,  

обесен на острия ръб на нощта,  

подавам ти своята бледа ръка -  

на теб - непознатия - смугло красив,  

потаен и питомен, жаден и див,  

едва деветнайсет години живял,  

а всичко опитал и всичко видял,  

подвластен на никого, ничий, сам свой,  

но тръгнал към мене и истински мой  

и падал по пътя си, плакал, грешил,  

но нежност момчешка за мен съхранил.  

Ръката ми - властната - жадно поел,  

единствено с мен ще си толкова смел!  

Ела! Ще измием луната от грях!  

Ще хвърлим трупа на умрелия страх,  

ще пеем с тътнежния корабен глас  

на морската нощ във добрия Бургас.  

А после, когато тя тръгне назад  

и слънцето бликне над нас благодат,  

мечтата надраснал, усмихнат, смутен,  

ще тръгнеш реален до мен в моя ден! 
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Атанас Далчев 

 

 

ПОСРЕД РОВИНАТА 

 

Посред ровината във утрината синя 

лъщи една железопътна глуха линия. 

  

По релсите, обрасли с бурени зелени, 

върви едно момиче с двама зли гамени. 

  

Притиска то под свойта мишница китара, 

която неговите линии повтаря. 

  

Подире му с тревога вика мойта мисъл: 

— Момиче, спри! Момиче хубаво, върни се! 

  

Другарите ти са момчета груби: 

не знаят те що значи всъщност да се люби. 

  

За тях е като ядене това и гладни, 

те с яд ще се нахвърлят върху теб на пладне. 

  

Преди да слезе слънцето на запад, 

с целувки алчни твойте устни ще изхапят. 

  

Китарата и твоята любов ще счупят. 

В реката после ще захвърлят двата трупа. 

  

Момиче, не отивай с двамата гамени! 

Момиче, забрави ги и ела със мене! 

  

Ти ще ми кажеш само малкото си име. 

И после двама мълчаливи ще вървиме. 
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Под стъпките ни леки ще трептят тревите. 

Сами ще разговарят мълчешком душите. 

  

И по траверсите на релсите със здрача 

като по стълба към деня ще се изкачим. 
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Радой Ралин 

 

 

БЕЗГЛАГОЛНО СТИХОТВОРЕНИЕ 

 

Градина, пролет, май, цветя, 

скамейка, шепот сладък. 

И сред цветята Той и Тя, 

любов и тъй нататък. 

 

Поля, природа, красота, 

река, гора, нататък, 

природа, сбъдната мечта, 

възторг и тъй нататък. 

 

Годеж, венчило, поп и брак, 

момент безумно кратък, 

после проза, скука, мрак, 

деца и тъй нататък. 

 

Курорт, море, приятен смях, 

простор, вълни оттатък, 

възбуда, трепет, сладък грях, 

рога и тъй нататък. 

 

Полуда, нежност, сълзи, плач, 

плесник и писък кратък, 

багаж, билет, дете, носач, 

развод и тъй нататък. 

 

Нахалник, пари, кола, 

вертеп и той сред мрака, 

кафе, билярд, квартира, ключ, 

жени и тъй нататък. 
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Бастун, легло, юрган, приют, 

глава с перчем окапал, 

цукало, карти сноп, албум, 

легло и тъй нататък. 

 

Наследници, камбанен звън 

и яма сред цветята, 

лопата, кирка, поп и кръст, 

ковчег без тъй нататък. 

 

Избрано от Иван Борисов 
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Давид Овадия 

 

 

НА СВАТБАТА 

 

На сватбата - в най-хубавия час, 

когато веселбата ще прелива 

и речи ще държат с тържествен глас, 

а може би ще бъдеш най-щастлива - 

 

ще дойда аз - нечакан и незван! 

В миг всеки говор, всеки шум ще стихне! 

И може само някой гост пиян, 

с помътени очи да се усмихне! 

 

С тревога ще ме гледа твоят брат 

и майка ти зад мен ще зашушука: 

"Това е той... това е наш познат... 

Защо ли посред нощ дошъл е тука?" 

 

Лицето на любимия ти мъж 

ще запламти от гняв и от обида! 

И твоят смях ще секне отведнъж... 

А аз ще дойда просто да те видя. 

 

 

Избрано от Мартин Петров 
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Недялко Йорданов 

 

 

 КЛЕТВА 

 

Когато нищо друго няма 

във този свят, разполовен 

на истина и на измама, 

невярваща, ти вярвай в мен. 

 

Дори когато те излъжа 

невъзмутим или смутен, 

заклевам те! и ти си длъжна, 

презирай ме, но вярвай в мен. 

 

Когато вече ни разделя 

безсънна нощ и нервен ден,  

 във понеделник и неделя 

ти непременно вярвай в мен. 

 

Не в здравите ни златни обръчи, 

в хербария ни изсушен 

с реликвите на прашна обич, 

не в спомена, а вярвай в мен. 

 

Защото в битката неравна, 

което водим сякаш век, 

със теб сме станали отдавна 

един живот, един човек. 

 

 

Избрано от Марина Петрова 

 

 

 

 


