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Будително

Посред ветровете на учения,
в Духа на тихо не стоим,
а дойдат ли изобличения,
присмиваме се и крещим!

Десетки сме изчели книги,
от автори презокеански
и чинно сме градили диги,
по ширините ни балкански!

Но явно дигите са слаби,
или Балканите различни,
да не спира да ни граби,
оня, с орди демонични!

Със заемки, с чужди кръпки,
кат катуни сме църквилски,
а помни ни земята стъпки,
на Паисий и Ивана Рилски!

Затрупани под чуждо слово,
нашето си косвено презираме
и свикнали да лапат наготово,
душите ни са пред умиране!

Че Бог е същият, от век до века
и найде ли сърца смирени,
не гледа откъдей човека,
а народи прави възродени!

Малко ли са наште ни окови,
та за още вратове протягаме,
забравили за древните основи,
папагалски диги що полагаме?

И когато утре бурята замлати
и реките вдигнат се със трясък,
къде ли камъните ще запрати,
щом сме струпвали на пясък?

Една единствена е таз Основа,
с Кръв платена на Голгота,
но и цена народът ни сурова,
е заплатил, да имаме Живота!

А днеска уж сме християни,
с компютъри, в Интернети,
а всъщност сме лениви и пияни,
от внесени менте-просперитети!

За кво ли бачо ти Славейков,
превел е Библията на болгарски,
дан‘би за някой Долар Мейков,
да ни граби по лихварски?

За кво ли Симеона бе Велики
и с книжнината – Златен Век
и клани бяха толкоз мъченици,
за вярата в един Богочовек?

Станимир Тахов Стоянов е роден на 29 ноември 1975 г. в град Ка-
занлък, израснал и живял в живописното село Юлиево. Завършва Ме-
ханотехникум в град Казанлък, от 2002 г. живее, работи и твори в гр. 
Прага. Женен за истинска българка, с две прекрасни деца.

Има една издадена електронна стихосбирка от сайта за българ-
ска художествена литература „ХуЛиТе“, публикува стихове във вест-
ниците „Труд“, „Българска армия“ и „Трета възраст“.

Активен блогер, радетел за християнската вяра, българското 
слово и дух.
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Българин

Помниш ли ме, родна майко,
блуден син, или прогонен?
Чакаш ли ме, бедна майко,
с хляб и сол и дом изконен?

16.10.2010 г., Прага

Носталгично 

Обичам страната си родна,
дъхта на Тракийската угар
и вричам душата свободна,
прахта да не иска на друга!

За някои станах предател,
лош другар и отстъпник,
за кой ли останах приятел,
Божий дар и застъпник?

Тук няма ги старите къщи,
на село, с дремещи стрехи,
на Тунджа косите могъщи,
заплетени в детските дрехи!

Как сладки са сините сливи,
на синура в бабинта нива,
усещам сълзите щастливи,
сега във очи да избиват!

Обичам земята си родна,
потта от южното слънце,
отричам съдбата народна,
в гръдта със парещо зрънце!

13.05.2012 г., Прага

Че любовта към Него и Отца му,
не вдъхнови ли Солунските братя,
азбука да съставят чрез Духа му,
за на предците наши племената?

Но днес България не вярва,
във Словото му и затуй проклета,
пъшка, докат всеки я прекарва
и чака все на пратки от гурбета!

Отказах се от чуждите учения
и във Духа ти тихо ще пресявам,
през пластовете заблуждения,
зърната Истина да притежавам!

01.03.2013 г., Прага
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Есен 1
(версия 2007)

Мек, наситен цвят – 
очите ми се напояват,
груб, изсмукан свят -
силите ми се стопяват!
 
Тих, повличащ теч,
мислите ми тънат,
под трамвайния картеч,
релсите се гънат!
 
Чист, напомнящ свод -
очите ми проблясват,
мост, на бавен ход,
грижите угасват...

 29.10.2007 г.,Прага, Стрелецки остров

Глаголно (на всички фенове)

Посях, пожънах и събрах,
живях, почувствах и описах,
видях, отсявах и подбрах,
разбрах, приемах и отписах!
 
Намерих, търсих и прибрах,
падах, ставах и записах,
греших, прощавах и мечтах,
давах, подарих, подписах!

 17.04.2008 г., Прага

Есен 2
(версия ноември 2009 г.)
 
Вятър гони цветни листи,
утро стриже голи клони,
облак рони капки чисти,
Слънце ближе небосклони.

 23.11.2009 г., Прага

Есен 3

Есента ме прегръща,
със жълтуресто-нежно,
песента й ме връща,
във детскуресто-прежно...

 05.11.2010 г., Прага

Пролетно 1
Всеки ден е различен
и сам еднакъв да бях,
той е пак непривичен,
микс от грижи и страх!
 
Във какво съм различен?
Къде еднакъв стоя?
В аромата кокичен!
Във мощта на земя!
 
Всеки цвят е различен
и сам еднакъв да бях,
той е пак мелодичен,
звук от свежест и прах!
 
За кого съм различен?
И как еднакъв стоя?
За живот необичан!
Чрез Голгота една!
 
Всеки ден е различен
и сам еднакъв да бях,
той е пак палитричен,
щрих от прошки и грях!

10.03.2008 г., Прага

Пролетно 2 (безглаголно)
Тлъсти жълти цветове,
хищни блудкави води,
кални черни брегове,
звучни пенести бразди.
 
Бурни сиви небеса,
тлъсти мръсни цветове,
мокра вятърна коса,
черно-жълти брегове.

17.04.2008 г., Прага

Пролетно 3
(на сина ни)

Пролетта ме засипва,
с аромати безброй
и сърцето ми кипва,
във споменен рой!
 
И се смея широко,
очите къпя в цветя
и вдишвам дълбоко,
сякаш сам аз летя!
 
Пролетта ме разтапя,
със лъчи и живот
и в сърцето си капя,
като бял небосвод!
 
И мечтая лениво,
пак за детски бели
и за време щастливо,
когато с нас ще си ти...

 28.04.2008 г., Прага

Дъжд
(село Юлиево)

Падат капки. Плачат листа.
Облаци тътнат. Вятър се смее.
Смучат буци. Пие пръстта.
Стрехи димят. Капчуците пеят.

Бляскат лъчи. Стрелкат се птици.
Хора бягат. Локви се плискат.
Вдишвам озон. Люлеят се жици.
Просто мълча. Мълния близка.

06.05.2007 г., Прага

Корени
Къде е шоколадът от детството,
с миш-маша на баба тигана?
Защо ли е споменът средството,
човек и до днес да остана?
Къде са презрелите ягоди,
на мама ръцете отрудени,
вълкът дрезгав с: „Ну, пагади!“
и очите ми чисти учудени?
Къде ли изгниха ми прашките
и на тати въдици – старите,
от вносни бонбони бумажките
и жълти стотинки в хастарите?
Къде са моретата радостни,
„Жигулата“, едрите праскови,
какво от химерите младостни,
умря във нарядите каскови?
Къде са Балканите, мощните
ширта, от която настръхвам,
къде ли са гайдите, нощните,
щурци, без които заглъхвам?
Къде е реката ми, Тунджата,
течеш ли, а мене забравяш ме
моста събори ли, Тунджата,
или да премина, оставяш ме?
Къде е шоколадът от детството,
с миш-маша на баба тигана?
Защо ли е споменът средството,
дете в този бой да остана?

19.01.2015 г., Прага

Българска кръв
(посвещавам на родното си село Юлиево)

Отгоре Стара Планина,
де Тунджа тялото си вие,
Селце, под Средната Гора,
хе, зад корията се крие!
Със утрини, окъпани в роса
и стрехи, вехтено-червени,
С бездънни, сини небеса
и лястовици устремени!
Кирпичи сухи, зидове от камък
и дворове изпъстрени и чисти,
Край искри от пукащия пламък,
помня думи, невидели листи!
Сред лай и птичешки вокали
и ниви буйнала пшеница,
До тъмно нявгаш сме играли,
на „гоненка“ и „криеница“!
Дори с модерни придобивли,
чертите ти остават древни
И пак под топлите завивки,
заспивам със щурци напевни!
Духът народен в теб тупти,
примесен с кърпени чуждици,
В рефрен от хиляди съдби
и веч, угаснали зеници!
Могъща Стара Планина,
де Тунджа силата си крие,
Под ниска Средната Гора,
едно сърце за тебе бие!

27. 05. 2015 г., село Юлиево
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