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Камбаната

Камбанен звън,
гневен от срам.
Будната съвест
светлик запали
с бунтовен плам.

Камбанен звън –
глас закънтял –
луда река:
зов е за бунт
и за война.

Камбанен звън
с яростна власт
екне сред хаоса
на тържеството
с призивен глас.

Камбанен звън
в радост и мъка,
в устрем и стон.
Сбира за подвизи.
И за поклон.

Огнено причастие

Пърха лудо,
жажда пие
огън
опашат.

Въздух трепва
и просветва –
небеса
кипят.

Блъска...
Трясва...
неочакван
огън
опашат.

И звездите знойни,
вечно
неспокойни,
сластно
ме горят!

Минава момиче

Минава момиче
налято и стройно –
избистрено зърно
от лятото знойно.

Със кошница пълна
от юлската жар.
Кошутена стъпка
и меден загар.

Пренася полето
от радост и песен
с меката стъпка
на тихата есен.

Догонва го слънце –
развихрен ездач.
Ухае момиче 
на хляб и на здрач.

Сълза на тържеството

Ветрове бели
препускат
на бели коне.
Земята
от напъни пука.
А нейде невидима
пак кукувица
призивно кука
с душа на езичник
и с порива див.
Филизи наливат
пролетно буйство
в образ красив.
Целувай сълзата
и красотата
на тържеството
изпий.
До гроба пази
поверие старо,
че всяка жена,
целунала изгрева,
грее от нежност
и топлина.

Помен за прошка

Ти си ни нужен
в нашето ново
тъжно безвремие,
Балканджи Йово.

Твоите рани
твърдина бяха,
за твоята вяра
песни се пяха.

В нашето тъжно
време сурово
паметник нямаш,
Балканджи Йово.

Но гордостта ти
през вековете
редом поставя те 
до боговете.

Прошка ти искаме
заедно с Яна:
за боговете
паметник няма.

Белите ризи на свободата

Вятърът стене, скърца злокобно въже.
Бели ризи във мрака, ризи на буйни мъже.

Вятърът вие и сплита от вяра венци.
Бели ризи във мрака – тръгнаха нови светци.

Тръгват със клетва – изстрел е знакът.
Бели ризи – знаци попътни във мрака.

Знамето вятърът вее над бурни глави…
„Господ България брани!“ – Балканът ечи.
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Знаеше, че трябва да спре, да умре, да изчезне… и после да се омеси, да се създаде от собствения си прах. Страх. Та-
къв страх изгаряше душата й и дращеше очите й! Само ако можеше да спре… и още по-бързо караше колелото покрай 
полегналото тяло на реката.

Петък беше ден на мечтите за очакваната почивка. Работеше до изнемога, защото фирмата беше животът й. Изгуби 
бебето и брака си, но създаде издателска империя. Беше сираче, но стана господар на съдбата си. Много болки прежи-
вя, но не изневери на себе си… 

Кого залъгваше… ?! Колкото се хвърляше в работата, толкова повече удари получаваше. И не се отказваше, и не 
се предаваше, но й беше тясно в този свят. И тогава чуваше шепота на баба си: „Един млад овчар харесал край извора 
чудна девойка, но тя била самодива – неподвластна и волна. Потърсил момъкът съвет от местния мъдрец как може да 
превърне самодивата в своя съпруга. Подучен, той издебнал красивата девойка, докато се къпе в извора, и откраднал 
бялата й риза. Така тя изгубила силата си и се съгласила да се омъжи за него. Красивата девойка започнала да подрежда 
дом, да отглежда деца, но вече не се усмихвала и не пеела; не блестели звездите, докато решела косите си. Ала един ден 
тя намерила скритата риза. В мига, в който я сложила, изчезнала през комина“. Какво очакваше всъщност, щеше ли да 
намери своята риза и кой беше нейният свят, в който искаше да се върне?!

Тъкмо мислеше, че е срещнала любовта на живота си, и се появи Другата. Дойде от неговото минало, заля новата й 
кола с киселина, наряза ръцете й с нож и донесе дъха на ацетон и разлагаща се плът… Как й беше нужно място, където 
да се скрие, да изчезне… да се спаси! 

Ходи при терапевт, в няколко параклиса и манастира и при онази стара туркиня отиде. Жената я държа за ръ-
ката, вървеше по ръба на съдбата и й каза всичко, което вече сама знаеше, но се страхуваше да го назове. Искаше 
да бъде друга, но дрезгавият глас на туркинята я прикова: „Много кафеджийки съм видяла“. Не й вярваше или 
нямаше надежда?!

Беше освободила сълзите си, когато видя до себе си възрастната жена, излязла сякаш от старите снимки, с вързана 
на тила коса. Странницата я гледаше толкова топло, че можеше да потъне и да се сгуши в тези очи. „Поплачи, дъще. Ко-
гато свършат сълзите, продължава животът.“ Без упрек и без съжаление. Дали го каза, или така разбра присъствието? 
Искаше й се да целуне ръка на старицата, но до нея нямаше никой. Бяха само тя и реката.  ◆

Сред оголения пейзаж фигурите в траурните дрехи обикалят из двора като врани по угар. Чува се припяване отвъ-
тре и жените влизат:

– Майчице-е-е-е, мила майко! На кого ме оставяш, майко! Кой ще ме посреща тук, как ще се прибирам в тази праз-
на къща! Отвори си очите, майчице, да ме погледнеш! Не кръстосвай така ръце, прегърни ме, майко. Къща направих 
в чужбина, ама домът си ми ти – жената прокарва нежно ръка по страните на мъртвата. – Искаше да съм до тебе и се 
върнах, но те няма вече! Винаги ме посрещаше с топла пита и блага дума, а сега е студено и тихо. Стани, майчице, на-
пали печката, замеси тесто и ми се усмихни. Виж, погледни ги и децата са тука. Толкова ги обичаше, все за тях питаше и 
очите ти в тях бяха – жената прегръща раменете на двете девойки. Те хлипат и трият очи. – Тук сме, майчице миличка, 
ама тебе те няма-а-а-а…

– Твоят поглед ме водеше по света и ме връщаше. Кой сега ще се кръсти след мен на тръгване и ще ме пази и от пътя, 
и от другите. – Двете възрастни комшийки мълчаливо бършат търкалящите се сълзи по бузите им. – На чие рамо сега 
да ударя глава. Ти ме чуваше винаги, когато плачех; даваше ми сили с една прегръдка; вдигаше ме с усмивка, когато 
паднех…

 Свещеникът, приведен, минава през вратата да прочете заупокойна молитва. Жените запалват свещи и от време на 
време се кръстят, повтаряйки „Вечная памет“.

Всички излизат навън. Жената, която изплакваше мъката си над мъртвата, застава до тъпчещите мъже на двора, 
запалва цигара и отпраща двете момичета настрани:

– Такъв е животът. Аз приключих, достойно изпратихме мъртвата.
Единият от мъжете вади от вътрешния джоб на якето си банкнота от сто лева и я подава на оплаквачката. Бръква 

още веднъж в пазвата си и подава банкнота и на попа:
– Добра дъщеря има баба Станка – плащаше си редовно за всичко.
Есенната мъгла ръми. Съседките нетърпеливо чакат да тръгнат по-скоро. Дошли са да почетат покойницата и да 

използват транспорта до гробищата, че то отдавна няма нито градски автобус дотам, нито близък, който да ги откара 
да почистят вечния дом на роднините си.  ◆
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