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Чадър.
Дъждовно време.
Капки.
Изпиваш ме.

Слънцето разпиля лъчи.
В очите ти капки
от моите мисли.

Човекът е в постоянна хипноза.

Роса – нощта е забравила
сълзи по клепачите.
Отпивам ги,
а с тях и съня ти.
Устните ми са нар.
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Думите не остаряват!
Те са знака
за мъдростта на времето.
Криво изречени, 
те отмъщават, 
засядат в гърлото 
и спират дъха.

Мисълта ми заспа,
повита в кукувича пелена.
Изгубена звезда
наднича от нощта.
Ръцете ми люлка изплитат,
в сърцето постеля тъка – 
да полегне мечтата изгубена.
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Какво е мигът?
Капка кръв 
от докосването на роза,
сълза от радост.
Всъщност късче от вечността.

НЕОБЯЗДЕНА

Кобилка съм за теб
в знойните сънища.
Биеш хълбоци,
цвили копнежът ти
налетите ми страсти
да обяздиш,
но похотливата ти душа
е окована във пранги.
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Къде е голямата любов?
Може би още 
ме търси по земята
или e заключена
в някой шкаф,
забравена 
от делничните грижи. 

РУИНИ

Бръшлян се протяга
по каменния зид – 
пасианс от минали епохи.
По хълбоците на старинния замък – мъх.
Пресъхнал геран 
отброява дните,
оглеждайки се в бездънното око.
Небето е самотна болка.
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Продънено, небето
се излива върху нас неуморно,
като из ведро.
Сякаш някой е отворил 
кутията на Пандора.
Как молитвени думи да изречем?
Господи, върни ни 
вярата в доброто!

Тръгваш си! Прихлопна пътната врата.
С мен останаха нощните сенки.
И моите стихове...
Отвън луната пресмехулница наднича,
но с утрото и тя ще си отиде,
а аз ще събирам разпилените чувства,
в усмивка да ги съградя.



10

Павлина Петкова

Зад трънливата ограда –
празен ден.
И вятър в тревите.
Тишина. Времето е спряло.
Бели имена по черни кръстове – 
корени край пътя 
към отвъдното.

Бавно се процежда вечерният мрак.
Хоризонтът прибира разпилените си ветрове.
И само една носталгия 
по морския бриз.
До сутринта вече съм
празна мидена черупка.
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Слънцето се скри
зад изпънатия гръб на хоризонта,
вятърът се сгуши сред тревите.
Вечерта притихна
до старата песен на щуреца.
Единствени слушаха висините.

КАКВО Е ВЯРАТА

Бисер е
в черупката на мида.
Недостижимото – вързано
в опашката на облак.
Звезден дъжд от илюзии,
надежда в нищото.
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АКО

Ако пристан си на мечтите ми
и приютяваш моите тайни,
ако дом за мене изградиш
да ме пази от зли ветрове,
то славей ще ти бъда, летен бриз,
светулка за най-тъмната ти нощ.

ВИРТУАЛНОСТ

Странна среща –
без ръкостискане.
Вятър, изгубен из децибелите
на миналото.
Няма дълги писма до поискване.
Няма трепети, 
радост от очаквани думи.
Зевс пуши лулата с Амур.
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Птиците
прекрояват хоризонта.
Блести синева.
Йероглифите им
в пространството
са сякаш думи,
излетели от душата ми.

Ръце, прибрани за молитва,
и думи, които устните шептят.
В очите – клади
и вятърът разнася пепелта 
на отминалите дни.
Уж времето лекува,
а болката
кълни отново и отново!
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ИЗВОРНА ВОДА

Не бълбука изворна вода във мрака,
но под миглите солено изворче извира.
Празен е изворът.
Теб те няма.
Погледът е празен
от пресъхнали мисли
над избуелия спомен.
А аз те искам!
Днес и завинаги!
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На вятъра ли съм сестра,
че все след птиците политам?

Небе ли съм,
че душата все за висини мечтае?

В клонка с цвят навярно
ще се преродя...

Годините минават.
Отминалата болка 
се преражда в цвете
и спомени 
над могилката от пръст...
Къде ли мъката ми ще преспи?
В гърдите викът потъва,
в тресавището на душата ми.
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ПЪТУВАМ ПО СВЕТА
на крилете на времето.
Потапям перото си 
в мастилото на живота
и пиша.
Вятър носи 
пороя от чувства.
Мигът е празник.

Игра ли е със себе си?
В огледалото – лицето на миналото ми.
Нима това съм аз?
И защо все сама
хвърлям заровете на съдбата?

Нима все още търся себе си?
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Тамян. Паница жито. Вино.
Свещта е запалена.
Към небето за ново начало
се изкачва душа.

РАЗМИСЪЛ

Какво съм аз?
Навярно прашинка 
от небесната шир.
Лудо се лутам и търся себе си.
Каква е съдбата ми:
на грешница
или на страдалчица?
Не ми съчувствайте
и не ми обещавайте нищо!
Животът ми е борба, 
борбата ми – живот.
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Пее душата ми.
Търся думите за красота.
В дланта ми – дланта на дете.
И смях из простора.

Влакът като кон самотник
се надбягва с пеперудите.
Няма ги другите коне.
Как да обясниш на дете
какво е манеж?
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ИМПРЕСИЯ

Спътница ми е тъгата.
В невидимата си нишка
вятърът завихря мечтите ми.
Без тях нощта
е празно гнездо
и дом за въздишки.

Перо от птица
пред прозореца танцува.
Дали с него
вятърът писмо ще ми напише
върху спомена
на отминалата среща?
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Светът се оглежда 
в сълзата на поета.
А тя е болката горчива,
бисерната радост
и небесна висина.

Очите ми отмиха съня
и редовете на прашните мисли.
Кой ще се зарадва
на светлината?
Растат тръни покрай мен,
а исках цветя...
Дали не угаждам 
сама на себе си?
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Неразгадаем ребус
е човешката душа:
далече сме един от друг,
а всъщност в болка сме близки.
Какъв ли образ носим в себе си?

Търся те.
На каменния бряг 
пулсът бие учестено,
но прибоят само му приглася.
Слънцето в морето се оглежда
през бялата пяна на вълните.
Подари ми усмивка,
за да озариш деня ми.
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Като от космодрум
по пътека от светлина
с невидима сила 
ме привлича Вселената.
А край мен – отломки.
Дали това не са дните
на отминалия ми живот? 

По звездния път на небето 
мълчаливи сенки се спускат
и ни отвеждат в палатите
на съня. 
Кой ще е с нас в утринта?
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Галопира времето
и дните ни носи 
към спирка „Покой“.
Но още от слънцето 
е топлината в душите ни.
Почакай, Време, 
нека букет цветя набера!
После ще съм твоя цяла вечност.

Танц на светлини
от звездопада
като небесен  благослов
върху ангелски крила.
В тази вечер светлоока
ще стигнат ли очите
отвъд оня път през висините?
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Звезда 
вместо фар ми намига
във пътя далечен.
О, аз отново ще се върна,
преплувала светкавица!

Животът сякаш без мен
пише моята биографията.
Няма го изгрева.
Дали е спряло времето?
Кой мисълта ще разбуди,
когато луната пирува?
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РАЖДАНЕ

Добро утро, Живот!
Приеми ме!
Очите още не знаят какво си,
но гледат в теб.
Отрязана е вече пъпната връв.
Дай ми сила
да те обичам!
Повярвай,
ще те обичам!
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От огледалото 
сякаш някой ме гледа
и говори с моя глас.
Дали съм аз,
или е денят ми,
или е стрък трева?...
Високо е слънцето. 
И правя стълба към небето.

Дали буря
в душата ми вилня,
или търсих път?
Будна дочаках изгрева.
Кой открадна съня?
Може би утрото
в чашата кафе
ще намери отговора.
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Любовта е заключена
между ръцете
от мига за молитва.
Дали тя или мисълта
е моя дом във Вселената?

Когато нагазвам в бъдещето,
миналото отзад ме поглежда.
Когато душата ми е в екстаз,
си припомням за тъжните дни.
Когато прегръщам моите малки слънца,
безсънието е щастие.
А неизвестното бъдеще
ниже мисли, думи, въпроси.
Обичам те, Живот!
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Когато падат звезди, 
в душата ни светлините угасват.
А сред уханните треви
светът притихва 
от безкрайната битка
на деня със нощта.

Обичам те, 
мой стих недописан!
Търся те в лъчи на пролетно утро,
от облака извайвам лика ти.
В росата на чашка на цвете 
чувството си измивам.
Бъди ми светлина!
И надежда!
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Изгубена между истина и лъжа,
как себе си да открия?
Те като малки камъчета
дните ми преобръщат,
когато стрелката на часовника 
заседне под лъчите на хребета
и от думи денят ми натежава.

Животе, все сме заедно:
аз – зрънце в Необята,
ти – Вечност!

Сякаш в пъстра стомна
са мислите ми.
Нощта като самодива броди,
а вятърът като несретник ѝ шепти.
Жажда съня ми спохожда.
Дали да отпия?...
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Защо се научих
да заспивам без обич?...

С несподелени сънища
ме прегръща тишината.

Няма те!

Нарамила товара на годините,
все още търся рога на щастието.
Светлина изригва във вселената.
Като белег или поличба
перо от птица лети към мен.

Сънят ми омесва глината.
Вая те.
Но ти си облак там.
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Тайна е животът,
заключена със звездни знаци.
През светлини и звуци
реката му тече
като мелодия безкрайна.

Влюбеният вятър се провира
под дрехата зелена на чемшира,
за да погали неразтворените чашки на цветята
и в капките роса суетно се оглежда.
И чака между двата бряга на реката
слънцето във него да се влюби.
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Вятърът завихря листата,
премята ги
през голото ми рамо.
А то флиртува със последните лъчи.
Навярно е копнеж
по нещо отлетяло и несбъднато...

Накъде водят тези пътища
от горящия екран на хоризонта?
Сред космическото пространство
с безброй звезди и галактики
в моето човешко измерение
аз съм пътник без билет
по пътищата на разминаващите се съдби
между двата полюса.
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Изричаме 
думи за лъжа,
думи за обич,
думи за святост,
за преклонение
и прошка.
Думи за песен.
Върволица от думи.

Имат ли дом ветровете,
където да се завръщат?
Те не познават обич
и имат съдба на скитници.
А ние пред тях
затваряме вратите
и сърцата си.
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Хайде, настигни ме!
От ветровете ласо изплети
и ме хвани!
Пространството е моят дом и път.
Тичай,
за да напиша с перо от гълъб
по тебе моята любов.

След мене няма никой,
а аз вечно бягам...
По стъпките ми 
вятърът ли някой изпраща?
Нямам покой.
Само пътища, пътища...
Беглец от себе си ли съм?.



36

Павлина Петкова

В здрача на неизвестността
е отчаянието,
в изгрева – любовта и мечтата.
А аз протягам ръце...
И чакам.

Спаси ме, душа!
От мислите
и от мен самата!

Голите клони 
бъбрят с ветровете 
на езика на зимата.
Искам да ги разбера.
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Върху белия калпак на Балкана
дърветата-коледари
посрещат изгрева.

Всеки има птица в душата си 
и звън на камбана.

Върху огледалото: „Обичам те!“,
но там няма врата към щастието.

По хълма мъглата 
слиза в низината.
Днес слънцето почива.
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В мислите заключвам света.
И тръгвам без себе си.

С дъжда
небето целува земята.
Океан, светът се преражда.

Снегът покрива следите,
огънят изтрива тревата...
Болката в душата
кой ще изтрие?

В пазвата ми – 
сънища на светулки.
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В самотата си отнякъде
дочувам смеха на мама
И ми става топло.
И ми става светло.

Река.
В отражението на луната
съзирам мама.
Свеждам глава.
Издишвам тъмнината в мен
и вдишвам усмивките на изгреви.

Мамо, 
както свещ
гориш в душата ми
и ми осветяваш пътя.
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В неуречен час –
писък зловещ
на сова в нощта.
И потъна духът на мама
из вселенските простори.
Сега говоря със звезда Вечерница.

Там горе мама
все тъче, тъче.
Усуква корени
и ги вплита в земята,
за да изтъче 
багрите в очите ми.
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БЕЗСМЪРТИЕ

Когато достигнем предела
и всичко е минало,
остават само спомените
и полетът към Вечността.

ВИК

Боли от изгубена любов,
боли от самотата. 
Толкова болки в душата,
а още жива съм...
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Небето изплака сълзите си,
денят преметна над мене дъгата.
След дъжда 
мислите просветляха.

Не съм сама.
Говоря с мама
от другото измерение.

Капки дъжд
барабанят по перваза,
а врабецът се чуди
къде остана слънцето.

Зимата още 
се кипри в Балкана.         
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Лозница вие снага,
спомен за мене повива,
а отмаляла в съня си
под кехлибарения грозд
мама завива 
есенно слънце.

Недоразказана приказка...
Спи градът
под лулите на комините.
А снегът слива 
небето и земята.
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Аз съм пролетен шепот
и идвам в зората ти
с дъх теменужен
и синева от синчец.
Дъщеря на всички сезони.
Звезда ще съм в живота ти.
И сянката твоя...

В утрото на мартенския ден
към тебе моите мисли
лъчезарно струят.
Къде си?

Вчера бе пролет,
днес е есен...
Къде отиде лятото?
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Не тъгувам за ланшната есен
с изсветлялата риза на деня,
нито за гнездата опразнени.
Не тъгувам.
Сърцето ми е слънце.

Дъждовен ден.
С пръсти по стъклото
рисувам птица,
дъга и слънце.
Спомен от лято.

Защо да плача?
Животът не е 
само черно и бяло –
понякога и болката
ражда радост.
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На кръстопът съм.
Събирам  спомени,
претеглям обещания и  любови –
нали Времето 
е съдник и надежда!

ОЧАКВАНЕ

Денят притваря очи
и чака целувката на вечерта.
На маса за двама
очаквам късната ни среща.
В косите ми – звезди,
в сърцето – обич!
Ще дойдеш ли?
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ЛЯТО

Горещото лято ме подканя:
– Ела на брега! Нощта 
е разпиляла своите раковини.
И гларусът е сам...

ЛИСТОПАД

Мъдростта на времето
е в очакването на листопада,
в рижия цвят на листата
и в думите между нас.
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КЪСНА ЕСЕН

Късна есен.
Една жена
сред листопада
на пейка седи.
Есенна жена
след своя плодобер.
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ВЪПРОСИ БЕЗ КРАЙ

Кой пали фенери по небето?
Кой се люби със звездите? 
Кой събужда сънния простор?
Дали  вълните се целуват
с песента на нощните щурци,
когато лодките заспят?
Ах, толкова въпроси!...

След бриза –
раковини.
Забързани крачки.
Дали нощта
се люби
с морето?
В изгрева –
тишина.
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Мечти.
Криле на птица.
В окото –
капка
от морето.

Сънят бяга от очите ми.
Вятъра
за думи ще помоля –
на изгрева в росата
да омеся стих.
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Времето е невъзвратно,
всеки стон 
заключен е във циферблата.
Само песен на петел събужда
звъна на камбана.
Добро утро, нов ден!

  Пиши! Продължавай!
    Чарлс Буковски

Чарлс Буковски 
отнякъде ме гледа.
Куфар с надежди е душата.
Пиша.
Пише животът ми.
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Тишината е изгубен стон,
пропуснат удар
от ритъма сърдечен,
на живота порив нероден.

Среднощен час.
Кристален звън
от чашите с шампанско.
Човешки хребет,
разделящ времето.
Станахме ли по-добри?...

Не празнични дни
от календара,
а песен и стих 
са ми нужни!
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Спомен.
Мама втъкава
пролетта в губер.
В стаята слънцето
зад нея наднича.

Танцуваш
по клавишите 
на мислите.
Как бързат дните!...

Щурче разплаква самотата.
Тревите  се снишават.
Приглушени сенки в здрача ли
мечтите ми рисуват?
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Една могилка –
спирката за вечен сън.
След нея може да сме
ручей, храст или пък птица.
И бисерна сълза във утринта.

Падна перо.
Земята ли промени оста си,
или ангел запя?

Пред стените на храма
невидима стълба очаква душите.
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Лято.
Полето облича златната си рокля.
В очакване на вечерния бал
щурците настройват цигулките си.

Рождество?...
В градината на Едем
Адам и Ева 
още не познават греха.

Върху хоризонта
денят се протяга
в дланите
с прашинка от лято.
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В мълчанието 
неизречени думи
са размит акварел,
пейзаж без поезия.
Но аз търся отговора.

Мъчно ми е –
небето прие теб
и твоя път,
а земята погълна плача ми.

Когато тръгна към Безкрая,
се моля
във Феникс да се преродя!
И Бог молитвата ще чуе.
Искам да съм птица!
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Жадна съм. 
Жадна е плътта ми.
Луната за твоите мечти
по тялото и в душата
път чертае.
Думите са излишни.
Жадна съм.

По пътищата на времето
стигнах раздела
между минало и бъдеще.
В пресечната точка 
дете или мъдрец съм?
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МОРЕ

В нощта като разпилени миди по брега
събирам спомени по стъпки заличени.

Бягам. Закъде?
Към зенита?
Ще го стигна ли?
Ветре, крила ми дай!
И вяра!

Пред разпятието
някой коленичи.
Тишина.
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Над асфалта
разцъфтяват чадърите.
Дъждът закопчава небето
в локвите на земята.
Есен. 

Невидима ръка разряза небето.
Вместо рана
потече съвършенството
на седемцветната дъга.

Вярата отваря
вратата към Отвъдното.
Останалото е прах. И илюзия.
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Видимото е различно за всеки –
за един е дърво зелено,
за други е дим.

В небесните селения
поетите пишат стихове
като пастири на изгубените думи.

Небето ме привлича с висината.
Там птиците са моето семейство.

Под всеки камък лежи истина,
в която времето е сякаш спряло.
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Книги от същия автор
         

„С крилете на птица” (2001) – поезия
„Между изгреви и залези” (2009) – поезия и хайку
„Паяжина от лъчи” (2010) – поезия (двустранно издание с Иван Се-

верняшки)
„Кръговрат на чувствата“ (2011) – поезия и хайку
„Душата ми е клада“ (2014) – поезия
„Тайнопис по небето“(2015) – хайку
„Волтова дъга” (2016) – sms поезия
„Знак за жена“ (2016) – поезия
„Приятелство между редовете“ (2017) – проза
„Обичаме те, Юлия“ (2017) – проза
„През сезони и дни“ (2018) – хайбуни
„Спасени думи“ (2018) – хайку
„Песъчинки в зъбите“ (2019) – афоризми
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