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МЪЛЧАНИЕТО

Мълчанието
тежи като рало и
разравя ума...

* * *

Усещам тялото си 
като пръст и топлина, 
които ме извайват – 
атлазена и гладка...

Усещам всеки мускул,
кост, докосване...
и всяка болка, 
трепване, копнеж...

Усещам кислорода 
дълбокото му 
сливане с кръвта и  
милионното
докосване на 
капилярите...

Усещам и войната 
в себе си – смъртта на моите
войници... и на победените.
Мълчание...
Усещам битката на мислите
в главата си.
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Усещам битката им в клетките – 
как подълбоко се вкопават, впиват се
в пихтиестото бяло на аксоните.
все подълбоко се прегръщат,
преглъщат ме... замерят ме с импулси
отчаяние и с корените си–дендрити
все подълбоко пият от душата ми...
Все подълбоко... удушават се...
И милиони примки на разюздани ласа
се впиват във врата ми... бесят ме...
Обесена от собствените клетки 
жива съм.
Усукват ме с въжетата – неврони...
люлеят ме, замерят се с главата ми...
търкалям се в краката си...
И пак съм жива.
Ще се изправя, ще вървя нататък...
Където пак ще има „после“...
И „после“ пак ще бъде отговор, не бездна.
Мълчание...

* * *

Прозорецът се
превърна в картина. Спи
животът – далеч.

СЛЕДИ ОТ СТЪПКИ

Градът заспива  
призори, премигва със 
окото на Луната... 
Следи от стъпки 
върху скреж. Бездомник ли? 
Или денят е почнал?
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ИЗГОРЯЛ СНЯГ

Жега изгори 
снега, повил върха на 
Витоша. Голи 
дървета – вятър отвя 
белите им премени.

Снежинките се 
смесват с венчелистчета
на прецъфтели сливи
и падат върху
копията на
избуялата трева...

ГАЙДАРЯТ

Гайдарят свири. 
Пет кучета го слушат  
сучат песента...

Свири Гайдарят. 
Полето зеленее. 
Кучетата спят   
сънуват небесните 
сфери... Бяг... Кръговрат...
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ТИЧИНКОВ ПРАХ

Днес мирише на полет,
на съмване... а слана
покри клоните,
натежали от
жълти пчели. И
жилят лъчите – 
пречупвани... от 
огледалото 
на замръзнали
капки. Здрач падна.

Заспах под голи
клони. Тичинков прах ме
покри... Пролет ли?

МАРТ

Март дойде с багри,
обрани от дланите
на жените пред храма.
Изпра ги с мокър
сняг и ето – въздухът
разнася аромат. Цвят...
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ВЯТЪР БУШУВА

Лудият вятър 
бушува... Пук! Стъклото 
се спука... Цветя 
разпиляни протягат 
длани... листи за ласка...

В ПАРКА

Враните гукат,
гълъби грачат, плаче
дете, валят цветове.
Минувачите 
крачат, вихърът облак
влече. Пак топло, пече.

Гълъби кълват 
коричка до стар просяк. 
Април е вече.
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ВЪРБИТЕ ИЗРУСЯХА

Върбите изрусяха, 
посипани от златен 
прах на цъфнали реси. 
Събират птичи песни 
със разплетени коси... 
 
Лъчи се стичат  
по челата им...

ПРЕГРЪДКАТА НА ЮНИ

Пролетта изтля
в прегръдката на юни.
 
Южни ветрове 
сушат треви и птици.
Зреят плодове. Сочни.
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АРОМАТ НА ЛИПИ

Лятото дойде
с мирис на напъпили
липи. Скършени.

Порив на буря 
обрули липата, а 
плодовете на 
чая барабанят по 
земята… Синя вечер…

ПРАХ И ЗНОЙ

Водата тихо
ромони в коритото
на каменна чешма, а
листите шумят.
Филизите на цъфнал
храст шептят: ах, прах и зной...

топъл дъжд слепи
бягащите пясъци
върху асфалта
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ЛОТОСОВИ ВАРИАЦИИ

Лотосов цвят пак
нацъфтя сред зелени
води. Юнски пек.

* * *

Лотосов цвят... Как
изгря над блатни треви?
Жабите пеят.

* * * 

Златен лъч върху
лотосов цвят. Стар жабок
зове за любов.

* * *

Кряккряк... Любовна 
песен... Зелени вълни
люлеят ладии от
лунни лъчи. Пляс!
Лотосов цвят... оплоден
от жабешки зов. Покой.
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ПЛАНИНА

Гърбицата на 
планината изяде 
половината небе.
Луната свети –
пастир пасе звездите.
Водопад от светулки.

Пулсира в мрака
светулка... път начерта.
Звезда в утрото.

БОНСАЙ

Прегърбен старец
впива пръсти в небето
и в пръстта. Бонсай.
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ВИСИНАТА

Висината привлича, 
влече ме – да увисна 
към нищото.
Пропастта ми прилича
на полет... Спасение.
Вкопана в ръба съм – 
няма нагоре, нито напред.
Вкопчвам се в тялото,
гладък камък е, впива 
ме в себе си... Влачи ме...
Няма чисто, чистилище,
няма чест, нито честност –
мълчаливо безверие, 
безсловесност.
Животът се къса – като
утринен скреж, и потича,
разплисква се – в мигове.
Взривено безвремие,
умираща вечност, поет...
Висината ме влачи.
Привлича ме. Впивам се...
Пропастта ми прилича 
на полет, влече ме...
Увисвам… Спасение.



Габриела Цанева

24

СЪСТОЯНИЯ

25

СТИХИИ

Сред езерото –
житни класове стърчат.
Наводнение.

Жадна, Земята
пие свежия сок на
дъжда. Суха пръст.

ЕЧЕМИК

Ечемик. Мигат
звезди – син мрак ги пови.
Светулки били.
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ОСИРОТЯЛО ГНЕЗДО

Писък в небето.
Перо от гълъб падна...
няма да кацне. 
Осиротяло гнездо
в средата на лятото.

ПРОСТОР

Вървя през гората – 
реката шуми – 
връхлитат мечти
от сините сенки.

В миг куче излая
и времето стри –
опашка върти,
простора измете.



Габриела Цанева

28

СЪСТОЯНИЯ

29

СЪН

Сън, поезия,
мечта, неуловимо...
Валс върху роса
танцуват балерини.

Прецъфтяло глухарче.

ЖЪЛТИ СВЕЩНИЦИ

Жълти свещници
край пътя. Цвете? Плевел?
Хладен миг. Порой.

Вали – тихо и
есенно. Студено и
пусто е. Юли.
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ВЕЧЕРНА РОСА

 Луната милва
бреговете – пясък и 
звезди – пътеки...

Хруска пясъкът
под уморени стъпки,
зората преглъщам със
сол напоена…
С напукани устни се
смея – вечерна роса…

СТЪПКИ ПО ПЯСЪК

Пътеките се
вплитат в хоризонта, а
очите търсят още...

Познание за друго? 
Стъпки по пясък. Стъпкани. 



Габриела Цанева

32

СЪСТОЯНИЯ

33

ГРЪБНАКЪТ БОДЕ –

перка на риба е. 
Усещам с бодлите 
покрайнините  
на други умове. 
Докосване.  
Или ветрове? 

Срутват се  
пътеките, 
леките... 
Ловим паяжини 
под пропасти... 
Без дъно. 
Без дано. 
Опропастени.

СТЪЛБА КЪМ СПАСЕНИЕ

Пясък ли вали?
Стълба към спасение –
плясък на вълни.
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ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА ЕСЕН

Залезът пови
житата с прах. Пак пари
въздухът. Стовари се
небето – златен
похлупак. Тежи, души.
Предчувствие за есен.

ЖЕГА

Орхидеята
спи. Окапаха всички 
цветчета. Жега.
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ЖАСМИНОВА НОЩ – ВАРИАЦИИ

Здрач, аромат... А
жасминът – цъфти. Полъх
на зной и мечти.

* * *

Мрак. Мирис на сол
и жасмин. Пари... спомен
за юни. Горчи.

* * *

Жасминова нощ.
Звезден порой, зной, покой...
Мечти за друго.

ТИШИНА

Писък на комар
разбуди тишината.
Росата капе.

Магнолиите 
пазят в шепи аромат...
Повей в стъклата.
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РАКОВИНА

Раковината
плаче в тревата. Вой на
буря, затворен.

ВОДОРАСЛИ

Водораслите
прозират под водата...
Миди на плажа.
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СЪНУВАН СПОМЕН 

в спукана ваза
мъртви клони сънуват
спомен за буря

СЪНУВАНИ СПОМЕНИ

Спукан живот – 
разпиляват се дните – 
солени, горчат...

Сънувани спомени, 
кухи надежди – дрънчат...
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ЖЪТВА

Прах, сухи клони, 
мараня над асфалта.
Сън. Гургулица гука. 

Пладне, пек гори
земята. Тежки зърна 
падат. Жътвата дойде.

САМОДИВА

В омагьосани
треви самодива спи.
Студена утрин 
с капки роса в плен
я държи… Удавена.
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СТАРАТА КЪЩА I

Залез в полето.
Старата къща грее
под златно небе.

СТАРАТА КЪЩА II

Старата къща
спи сред безбрежни жита.
Щурчови песни звънят.

Вятърът нежно
разроши косите на
зелена върба. Лято.
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ПРОБУЖДАНЕ... 

Слънчогледът се
оглежда във зората.
Песен на петел.

СИНЬО

Син облак в синьо 
небе в синьо забули
син слънчоглед. Нощ.
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ЛИЛАВО

Изсъхнал букет 
в буркана с бонбони на 
дядо. Лилаво.

БЛАТНИ ЦВЕТЯ

Сенките падат  
по здрач. Блатните цветя 
попиват в стената. Плач. 
 
Жабешки крясък 
краси тишината на 
летните нощи. Ела...
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УТРО І

Две сенки върху
лунна пътека. Спят
звездите. Утро.

УТРО ІІ

Слънцето спря под
сърпа на птичи крила.
Трева в небето.
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СБОГУВАНЕ

Празникът свърши.
Само цветна хартия
и мъртви цветя.

СЯНКА

Полъх. Проход към
други Вселени... Сянка
върху стената.

Стъпки попиват
в ронливия бряг. Някой
прави пътека.
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ПОТЪВАМ ДЪЛБОКО ДЪЛБОКО...

Протягам ръка...
Улавям кълбо водорасли 
косите ми дълги, порасли
се вплитат в морска тъма.
Потъвам дълбоко дълбоко 
не искам да спра във въртопа,
отминах потопа...
Потъвам – дъблоко,
където земята вплита 
ръце
и сърце,
океаните се прегръщат 
там горе…
някой зове
градове и савани
Някой зове – 
иска да хване
прилива на континенталните плочи.
Потъвам
дълбоко, дълбоко...
Вече няма море 
само мантията се тресе 
наместо бисер – ражда земетресение,
поредното бедствие, сътресение
на хора и светове.
Пропада повърхността.
Потъвам
дълбоко, дълбоко 
в бисера,
или в ядрото?

А после – накъде?
Когато стигна центъра 
и няма понататък,
защото много малка е 
земята ни, звездата ни...
и бездната им никъде не води.
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ДРЕХИ НА ПЛАЖА

Август ще дойде 
горещ и свободен... Пак...
Дрехи на плажа...

Море. Омая.
Кръговрат. Засипан е  
делникът с пясък.

БРЯГ

Вълна облиза
брега... той Ј отвърна
с целувките на всички
песъчинки и
парещата ласка на
нощния си бриз... Вали.
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ХОРИЗОНТ

Хоризонтът се
срути. Към залез или
към изгрев греба...

ВРЕМЕТО СПИ

Завой, след него
небе, брегове, безброй...
Реката пълзи... 
Покой, времето спи. И
падат лъчи в синевата...
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ВЪРБИТЕ ПЛАЧАТ

Докосване във
хоризонта... Брегове...
Върбите плачат.

ВРАТА

врата към нови
светове – отронен лист
от кестен на тревата
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КЪЛВАЧЪТ

Здрач пада. Тиктак 
секундите пеят. Не.
Кълвачът говори на
стария орех – 
за полет, за слънце, за
зелено небе. Трактрак... 

ПЪТНИК

Вратата хлопна.
Спи домът. Пътникът се
завърна. Живот.
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ЛАСКА

Круши с бузи на
момиче ласката на 
устни чакат. Нощ.

Дърветата са
се прегърбили от плод.
Изгнили круши.

АВГУСТ

Тих дъжд през август –
в средата на лятото
мирис на есен.

Земята бяга
по небесния си път.
Взрив от цветове.
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ДАВЯ СЕ

Светът пак бяга
далече. Далеч е. Не...
тихо се давя.

Изплувах, когато разбрах,
че мога да дишам вода.

И видях глави – 
плуват... изтръгнали са
котвите си – вратове.
Разумът виси 
на скъсано въже. Прах...

РАВНОДЕНСТВИЕ

Равноденствие... 
Огрени от огнени
листа растат житата.

В разораната 
си гръд земята с топъл
дъх ги пази. Зърна и хляб.
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НОЩ БЕЗ ПОСОКА

Тихо и свежо.
Вали. Дълго лято – до
днес. Стъклата са мокри –
от скреж. Нощ пада...
Измита е. Вятър я
гали, дъжд я изпива
със лунни листа,
разплита косите Ј... 
Закичва челото Ј... 

* * *

Заблестяват алеите 
в сребърно... Небето – покров 
над града става дневно и 
каменно. 

Спим – под барабанния звън
на дъжда. Ще си отиде 
нощта. Ще ни остави – пак –
без посока.

СУХА СЛАМКА

Плевели шушнат 
приказки за мравката,
понесла суха сламка. 
Щурчето свири 
песни за лятото на  
сянка, под суха сламка.

Суха сламка се
носи по вятъра... а
ти? Можеш ли да 
летиш срещу напора
му? Лекокрила бъди...
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КЕСТЕНЪТ 

Кестенът цъфти
в мъглата. Сторък, държи 
огньовете на 
факлите, разкладени 
от есента… Изгаря...

* * * 

Студът чака да 
отбрули душите ни –
падащи листа...
Кестенче се търкулна
в краката ми. Бяга... И?

* * *

И тъпча бодли
от плодове на кестен...
Боси ходила...

* * * 

Тичат таралежи.
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ЕСЕННИ ВАРИАЦИИ

Дървото грее 
с жълти листа – как иска 
да топли и свети! 

* * * 

Клоните светят  
червени петна… Няма 
нужда да греят… 

* * * 

Пламти гората  
като пожар… Есен я 
жари… Прохлада...

ЯТО

Есента изтля.
Продраните одежди 
на дърветата 
се разлетяха... Ято...
Търси път към тропика.

Звън... насекоми.
Шарени листи в сини 
сенки умират.

* * *
В мъх заглъхват 
птичи стъпки...
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ИГРА НА СЕНКИ

игра на сенки
и лъчи – роса върху
гората... плесен..

ДЪЖД

Северен вятър
духна в трънака, ситен
дъждец го изми.
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ЖИТА

Дъжд вали върху
поле от изсъхнали
тръни, а над тях
птича песен се лее.
Житата зеленеят.

СНЕЖНО

Напред е снежно
неизвестно. Загърбих
днес, а утре е далеч...
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СКРЕЖ И ЧЕРВЕНИ ЛИСТА

Вятър свисти сред
скреж и червени листа...
Огнен октомври.

ПРИЯТЕЛ НА ПРАГА

Есенен полъх...
Стар приятел на прага –
зимата бяга.
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ЗЕМЯТА ПЛАЧЕ

Небето като
похлупак се спуска над
нивята... Дъждът
попи в пръстта... Птичи грак.
 
Гларуси летят.
Мъгла пови реката...
А гарваните
кацат в рохката бразда...
 
Семена... Върви
селякът като сянка
след сеялката,
дрънчат вериги върху
колела... Тупти
сърцето му в ребрата...
 
Къде остана
младостта, когато смях
момичешки се
сипеше в простора? Ах,
камък... Строполи
се старецът в пръстта... а
пари, като гръд
земята. Приласкава
го, като жена...
Любов остана ли му?
 
Вее вятърът
в мъглата... Затворил е
очи... Житата
светят в синевата на
миналите дни.

Насилвана, линяла...
Поена с кръв, не
с пот, пустяла... и пак, и
пак... ограбвана...
И пак – нехалите за
нея я държат...
 
Върви покрай реката
в гъстата мъгла.
И слуша – гъгне трактор
в тишината... Пак
чужди я орат... И пак
за него няма
ни зърно, ни живот... ни...
 
Тихо е. Денят
звъни далеч... Изправя
се човекът и
чува тропот на коне.
Те цвилят покрай
него и милват с нежни
гриви потното
чело. Просветва слънце...
 
Капките роса
блестят като зора... и
литват птици към
небето. С крилете си
отнасят духа
на селянина... Пустош.
Земята плаче.
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СКРЕЖ

Зимен сън заспа 
дюлята, докосната  
от слънчев лъч. Скреж. 
 
Върху сухите листа  
блясък на сълзи.

СЛАНА

слана погали
утрото и светлина
поръси с диаманти
свежите бузи
на круши и дюли... не
направи ги кафяви

* * * 
задавено щурче
пее за пролетта
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ВРАБЧЕ НА ПЕРВАЗА

Гроздови зърна, 
разпукани – сладост и 
сласт... Отлетели ята... 
 
В изкълвана длан 
дюля спи и сънува 
клюн... Врабче на перваза...

ВКУСОВЕ

Захвърлени са –
олио, оцет и сол...
Живот – сух залък.
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ВСТРАНИ ОТ СТРЪМНОТО

Листата падат като слънчеви лъчи 
по пясъка, под ходилата,
и тъпчем слънцето, а после се препъваме
от паяжините на светлината.

Очите ни се реят в необятното.
Душите, задушени, гинат.
Линеят, вклинени в решетката на тялото.
Вървим по своите пътеки вяло.

Встрани не стъпваме – встрани е стръмното.
Листата падат жълти, като
слънца се гонят, увлечени от хватката на
гравитационен колапс. 

Вървим встрани от стръмното
и тъпчем по лицата си – 
утъпкваме пътеките,
не питаме за бъдното.
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ЧАЙНИК

кафяви листа
дъжд в стъклата... топлина
аромат на чай

БРЕЗИЧКАТА

Брезичката се 
сви. Върху жълтите Ј
листи стяг вали.
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ПРИКАЗКА

Петпръстни следи.
Колко ли кучета са
тичали в снега?
Колко обич остана
затрупана в студа? Лай...

Бяла приказка 
звезди в козината на
куче... Снежен рай.

ЗИМАТА ДОЙДЕ

Зелен лист върху
сух клон. Мъртво дърво? Не.
Зимата дойде.
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ПРИСПИВНИ ПЕСНИ

Вихър разроши 
ушите на улично 
куче... дете му  
шепти приспивни песни  
за топъл дом, за игри...

СЪНЯТ НА КОТКАТА

пухкава топка
лежи на стола, тупти...
сънува... котка
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УДАВЕН СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ І

удавен слънчев 
лъч подпали дъното
на чаша... уиски?

* * *

тъга засяда
в гърлото... горчилка от
кафе... живота? 

УДАВЕН СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ ІІ

снежинка върху
буза... потече сълза...
попий я с устни!



Габриела Цанева

96

СЪСТОЯНИЯ

97

СНЯГ ВЪРХУ КЛОНИ

Сняг върху клони 
като цвят, целунат от
лъчите на зората...

ОКОТО НА ГОРА

Небето гледа
през окото на гора.
Сплетени ръце.
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СЛЪНЦЕ

Слънце – оглежда 
се в планински върхове,
а те – в реката...

ЛУНА

Луна – поглежда
към скали и снегове,
а те – морето.

БЯЛО НЕБЕ

черни клони под
бяло небе – въздухът,
настръхнал боде
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МОКРО УТРО

Лаят кучета
в нощта. Улична лампа
им свети – вместо Луна...

Утрото с мокра
целувка ги буди, а
бризът носи прохлада...

ПУСТО

Стари рибари 
мрежи разстилат. Писък.
Гларуси риба ловят.

Рибарска песен
в нощта. Тежки вълни се
разбиват в брега. Пуст е.
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МАЛЪК КОРМОРАН*

Малък корморан
лети над реката... Ще
се гмурне ли пак?

В тихите води
тихо се стичат сълзи...
в мрежи се вплитат

КЪДРОГЛАВ ПЕЛИКАН**

Сред тръстиката
бяла птица се скри... Сви
криле къдроглав 
пеликан... Плясък. Боли.
Голи клони… Пак лети!
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БЕЛООКА ПОТАПНИЦА*****

Белооката
потапница в сенките
на пясъчния 
бряг се скри. Зимен залез.

Виолетова река.

 * През януари 2011 г. Александър Паздерски реализира скоростно 
спускане с каяк по р. Дунав от Видин до Силистра (400 км) 
за 4 дни. Това е постижение, което само няколко човека са 
успели да направят през лятото и нито един през зимата. Целта 
на прехода бе да се алармира обществото за рисковете пред 
4 световнозастрашени птичи вида, обитаващи региона – малък 
корморан, къдроглав пеликан, морски орел и белоока потапница. 
Тези стихове и картини са вдъхновени от екстремния поход и 
идеята за защита на птиците и техните местообитания.

МОРСКИ ОРЕЛ***

Орелът кацна
върху лодката... Сън ли?
Плясък на вълни... 

Литна Морският, 
или... греблото падна 
в мътните води...
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ПУСТИНИ

Тиха пустота...
Вървим по пътя си и 
всичко тъпчем под 
краката си ... 

* * *

Не стъпки и пътеки,
не стъпкани пътеки – 
дори пустини 
не оставяме 
след себе си.

Протягаме ръце
към нови светове.
Готови сме да 
глозгаме – докрай.

ПРЕЧИСТВАНЕ

Пречистване със
думи. Поезия... Не.
Хайку – хванат миг.
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ТЪГА

тъга и мъдрост...
силуети, които 
искат път, пътеки...

Тъга... Мечта зад 
затворени клепачи.
Проход към пропаст.

ЗВЕЗДНИ ОЧИ

Във звездни очи – 
рояк пчели запали 
други Вселени...
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ПЪТНИК В БЕЗКРАЯ 

Земята спи сред 
изтлели звезди. Пустош.
Пътник в безкрая.

ВСЕЛЕНИ

В квантова пяна
Вселената ври – там се
ражда... Дълбоко 
в телата ни се таят 
безброй съдби. Вплетени...
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ВПЛИТАНЕ*

Вплетени...
Вплитане. Откадната идентичност,  
сдвоение, без възможност за изказ;
надбягване със светлината;
надбягана светлина... 
надбягваща информация, 
ненужна –
защото се руши при прочит, 
при докосване...

Докосване?
Всяко докосване ни променя, 
всяко съприкосновение с действителността, 
която променяме...
Бягство от Вселената? 
Надбягване с Вселената?
Възможност за връщане? 
Завръщане...

 * Вплитането е термин от теоретичната физика, който изра
зява такава взаимна връзка между две елементарни частици, 
при която, ако познаваме състоянието на едната, то знаем 
състоятието и на другата, независимо къде се намира, т.е. 
получаваме информация мигновено, с надсветлинна ско
рост. Проблемът се състои в това, че опознавайки състоя
нието на частицата, ние го променяме.

СЛАДКИ ДНИ

Свежа утрин.
Детски спомен 
дядо свири
на цигулка...

Гугутка пее
на балкона
шуманова
песен... 
Шумят
листата на
филодендрона… 

И гледам 
слънцето 
зад розов 
облак спи... 
Сладки дни...
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ПРАХ ОТ МЕЧТА

Куклени лица 
сънуват детски спомен – 
прах от мечта.

БЕЗ

оглознан (а) съм 
пак без дух и плът, 
без мисли, без мечти, без път.



Габриела Цанева

116

СЪСТОЯНИЯ

117

ОТРАЖЕНИЯ

Отражения... 
Утрешният ден гледа 
в огледалото.

ЩРИХИ

Щрихи и черти 
очертават живота. 
Зачертават ни.
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ВПРЯГ

Бряг – като впряг е 
впримчил живота – бордей.  
Земя и прибой, 
морето ври и зове  
простор, синева, безброй.

РАЗЛОМЕНИ СКАЛИ

бисерни следи
по плажа... разломени
скали, вулкани
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ДНЕС СМЪКВАМ

Днес смъквам кожата си, черната,
с която крача в пещите на дните,
която пази в мен горещото,
далеч от вакуума на нощите.

Аз смъквам кожата си, черната
и бели мисли плъзват, като червеи.
Мечтите са заключени във клетките – 
зазидани, иззиждащи плътта ми.

Кръвта пулсира в черните ми вени.
Не е червена, не, не е червена
и споменът за син простор попива –
дълбоко там, в плътта на чернозема.

Не искам вяра – да мълвя молитви,
не се надявам на спасение – 
животът ми е пуст, суров, безвремен.

Аз  искам само къс от времето,
когато искахме и можехме да литнем.
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МЪХ ПО АСФАЛТА

Стъпките звънят,
клокочи екотът сред
гладките чела
на безоките сгради.
Мъх никне по асфалта.

ПЪТЕКАТА

Пътеката е 
тук, пред мен.... и тръни, и
звезди... Простори...
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ИЗДАДЕНИ КНИГИ  
НА ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА

1. „Миналото в мен“, документална повест (изд. „Сеяч“, 
В. Търново, 1994 г., еизд. „Литернет“, Варна, 2010).

2. „Догонвам бягащия ден“ стихосбирка (изд. „Елги“, 
Русе, 1998).

3. „Треви под снега“, роман (изд. „Весела Люцканова“, 
София, 2000).

4. „Реши се и ще си свободен“, сборник с есета и стихове 
(изд. „Весела Люцканова“, София, 2001).

5. „Шофьори“, новела (еизд. „Литернет“, Варна, 2008).

6. „Светлата пътека към звездите“, стихосбирка (изд. 
„Буквите“, София, 2010).

7. „Врабче върху антената“, стихосбирка (еизд. „еКниги“, 
София, 2010).

8. „Искам себе си“, хайбун (изд. „ИзтокЗапад“, София, 
2011).

9. „Заскрежени птици“, стихосбирка (изд. „ИзтокЗапад“, 
София, 2011).


