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скриха сълзите ú.
– Стига си висяла на брега, няма 

да откриеш златен пръстен във во-
дата – удари я като с нож гласът на 
съпруга ú, вдигнал за момент поглед 
от модерния телефон.

Тя не се обърна. Душата ú спеше 
далече, високо над облаците и инде-
кса на борсата, над омразния съпруг 
и грубостта му.

Морската вода погали нежно очи-
те ú и изтри черните спомени от пре-
дишната вечер. Ароматът на морето 
се завъртя на пръсти и премина през 

душата ú като пролетен вятър. Жена-
та се усмихна, влезе още по-навътре 
в морето и възкръсна сред дантелите 
на вълните като Афродита.

Хората си тръгваха от плажа. 
Беше есен. Жена със сребърни коси 
седеше близо до скалите, почти на 
линията на морската вода. Разгова-
ряше с морето, докосваше вълните 
нежно и им шепнеше ласкаво мили и 
красиви думи.

– Мамо – малко момиченце до-
косна ръката на майка си. – Тази въз-
растна дама защо си говори сама?

– Тя говори с морето, детето ми – 
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Поезия от Борислава Бонева
Усмивката ти е лято
И, когато се усмихваш леко
срещу слънцето застанала,
събрала всичките пътеки
в подножието на пиедестала му, 
помни, че нищо не е важно, 
освен отблясъка му във зениците
в часовете, лениво протяжни,
с накацалите спомени по жиците, 
с дъха на лавандула и пелин
и чувството за полет на глухарчета... 
И не забравяй, в луди треви
расте пулса на лятото. И макар че
не разбираш съвсем, 
не преставай да се усмихваш. 
Усмивката ти е лято във мен. 
Даже, когато не липсваш... 

погали косичките ú майката.
– А защо? – не спираше да пита 

малката принцеса.
– Може би защото са приятели – 

отговори мъдро младата жена.
– А може ли и аз да бъда приятел с 

морето? – не спираше да пита русото 
момиченце.

– Всеки може да бъде приятел с 
него – усмихна се майката. – Ако има 
очи за невидимото и знае езика на 
приятелството.

– Може ли да опитам? – пристъпи 
към вълните детето.

Погледна чайките, после сините 
очи на морето, усмихна се на данте-
лите, които плетяха вълните и раз-
пери ръце като птиците, а после се 
завъртя и ароматните цветя на мор-
ския дъх кацнаха като корона вър-
ху косите му. Душата му се усмихна 
щастлива.

Детето изтича при майка си, а 
после се върна при белокосата жена. 
Прегърна я с малките си ръце и из-
чурулика:

– И аз обичам да си говоря с мо-
рето и чайките. Искаш ли да бъдем 
приятели?

Синевата на небето надникна из-
ненадано в очите на старицата. Тя не 
бе плакала нито, когато я заключваха 
сама у дома, нито когато съпругът ú 
я пребиваше само, защото е изгубил 
на карти, нито когато родителите я 
лишиха от наследство след развода ú 
с насилника. Ала дъхът на морето до-
косна малкото и белокосото момиче 
и като красива дантела покри души-
те им. Сълзите на старицата капнаха 
върху малката детска ръка благодар-
но и се усмихнаха.

Сега освен морето имаше още 
един приятел и светът беше по-пре-
красен от всякога.

– Искаш ли да направим заедно 
пясъчен замък? – попита старицата 
тихо.

– Ехааа – усмихнаха се момичен-
цето, морето и майката, и запретнаха 
ръкави.

Облаците се люлееха безгрижно 
в небето, а ароматът на морската ма-
гия танцуваше около малкия пясъ-
чен замък грациозно.

Да бъдеш истински понякога е 
нужно само да усетиш дъха на морето 
и да станеш негов приятел завинаги. ◆
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Извън материята
Аз съм тази, която посреща
всеки поглед на слънчогледите,
и чиято сянка по стената отсреща
се приковава в залеза на Времето. 
Аз съм тишината, 
 внезапно остъргала
всеки миг до знак за внимание. 
И тъмнината, с костеливи пръсти 
разбъркала
посоките на липсващите разстояния. 
Аз съм нишката червена кръв, 
дето свързва смислите в нишани.
Завързана на възел тънка връв,
която пътека да бъде още рано е. 
Аз съм тази, 
 която обича между раните, 
между погледите и в дъха на нищото. 
Аз съм сляпа неделя. 
 И хала отприщена.
Аз стълбището олющено,
по което към себе си се изкачваш... 

Обикновена история
Тишината е плавна
посока на вятъра
и потъва във хладното
като котва от щастие. 
И се буди вълшебното. 
И въздухът диша
свобода във зеленото.
Един кос пише
в дървото история. 
Но как ще опише
как политам нагоре, 
как по устните имам
прашец от цвете, 
а в очите попива
смехът на небето?
Ще му трябва азбука,
различна от морза,
и да знае, че тука
тишината е розова. 
И много дървета – 
чак до другото лято. 
И едно, две кълбета
от слънчево злато – 
да зашие небетата
с тишина, от която
стрели са крилете
до Там и обратно

Безтегловна

От товара на думите уморих се.
От тяхната сладост чак ми горчи.
Тази нощ безотговорно закачих ги
на лунния рог, защото ми се мълчи.
На звездите подарих красотата им – 
по им приляга – нали са звезди – 
и си си оставих тишината.
В нея със светулките да помълчим.
На раменете на топлия вятър
сложих мъничко от тях – да разбере,
как, понякога, даже от щастие,
нямам сили да разперя криле.
Сред тревите смисъла пръснах
на премълчаните слова – 
в тях до болка да се търсят,
преди да ги отмие дъжда.
В гнездо на кукувица ги подхвърлих – 
във празнотата да намерят подслон.
Чекмеджето на душата си разхвърлих
като пълен и щастлив дом,
във който думите са само
резки върху рамката на вратата – 
спомен колко е голяма
себе си да бъде тишината.
Оставих само няколко думи – магия.
Думички – нежност. И в чудото – 
вяра.
В смисъла им да се открия
и болката си в тях да изгарям.

Семенце от мак и див пелин
И още се виждам – дете тъмнооко,
което камъчета брои,
не се страхува от високото
и с най-ярките бои
рисува облаци от време
и слага рамене на вятъра,
за да може от звездите да вземе
най-усмихнатото щастие.
И още ми мирише лятото
на див пелин, който татко коси.
И си търся още приятелите
с царевичните жълти коси.
И пак се навежда сърцето ми
в шепот от лоза да се скрие.
И ме жулва коприва по ръцете,
кладенчова вода да отпия.
Боса по калдъръма все тичам –
да настигна пътя до черницата,
на черноока череша да заприличам,
да се огледам във най-бистрото

на капка роса. И като маково семе
в шепите да пренеса
наивното време
в стиска царевична коса,
копривено листо и жужене на пчела.
Отвъд покривите да се пресегна –
безстрашно като дете,
а един слънчев лъч да заседне
непогрешимо в моето сърце…

Късчета от времето
В шарената сянка на деня
подгонват часовете пътя
и не дочакват да стъкмя
на въздуха прегръдката,
на възел да завържа
торбата с хляба и мечтите
и в цвят на мисли ръжени
да потопя очите си.
И мяркам само на завоя
опашката лисича на мига.
И става тя посока моя –
на времето на ръба.
Засенчват птици пладнето.
Косо никнат треви.
Чувам как, радостно,
калинка към лакътя ми пълзи.
Кос закотвя клюн червен
във кората на черницата
и се търкулва вътре в мен
ласката на пшеницата.
А по вените ми пъпли
остър мирис на пелин
и в лисичи меки стъпки
ляга лятото да спи.

Дъждът и ангелите
Дали защото Бог разплаква ангели
или прелива от небето умиление,
по покрива на душата ми сламена
търкулва се дъждът във мене.
Расте и се усмихва като бебе,
което още помни говора на вятъра,
и забравя внезапно за себе си,
раздаде ли на птиците щастие.
Покълва в очите ми като мълния,
чийто край е мое продължение,
и като празен съд пълни ме
със хиляди пулсиращи значения.
А долу, в ниското, съвсем до корена,
пресича вените ми някаква усмивка
и зрее мисълта, че ангелите спорят
дали дъждът във мен щастлив е...  ◆


