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СЪСТОЯНИЕ  

                               Любов не обяснима! 

                  Любов вездесъща! 

Преливаща от багри  

възрожденска къща! 

                            Извивам се – лозница  

                чардака украсила, 

омаяна от неговата  

топлина и сила.  

                          Разтварям се – простора  

                разкриващ се пред него  

и сякаш небосвода  

отваря се пред мене. 

                          Картината прекрасна  

                осмисля ми живота. 

Надежда в нея скривам  

за бъдеще прекрасно, 

щастливо и честито. 

                          Мираж или пък сън, 

                 или пък двете вкупом. 

Благодаря, 

за всичко,което 

аз изпитах!  
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Мохикан 

Последният мохикан, 

Вярващ в любовта 

Е още жив! 

На пук на всички  

Вярва в нея! 

Защо ли?... 

Де да знам… 

А може би  

защото си 

е 

МОХИКАН…. 

15.05.2009\9\ 
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МИРАЖ 

Усещаш нещо! 

              Желаеш нещо ! 

Той е тук !!! 

              Желан  

и 

             Нежелан,а може би  

                                                        НЕВЪЗМОЖЕН !!! 

Реален  

и  

Нереален ! 

             Можеш да го имаш, 

а го нямаш. 

                                                       ЗАЩО ??? 

Така било  

                                                     ПИСАНО !!! 

А кой го е  

                                                       ПИСАЛ ??? 

А как да го  

                                                       ИМАШ ??? 

 

 

 

        РЕАЛНОСТ  
            Не се гаси,  

туй що не гасне! 

            Не винаги  

желаното  

го  

имаш! 

           Но винаги  

от теб зависи 

да пазиш  

    туй,което  

            мислиш!!! 

А мисълта  

душата сгрява 

    и в миг  

          желанието  

оживява… 

Реалност става! 
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ЛЮБОВ        

            Две ухаещи тела  

           във мрака. 

Чакат… 

                Тръпне всяка тяхна  

фибра. 

               Нега нежна ги обвива. 

      Как ли тази песен, дивна 

в любов се прелива? 

 



 5 

 
 

ЧУВСТВО 

Любов или надежда  

във мен и теб са скрити. 

Дано да бъдат дните ни  

честити. 

Кавгата си остава  

нормално ежедневие  

и тъжно и печално, 

семейно развлечение. 

Любов,любов,любов… 

Защо ли вярвам в тебе? 
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Любов 

Имагинерната любов 

Тя дава смисъл на  

Живота ни! 

Обичам те! 

Обичаш ме! 

Нима е истина  

Това!!! 

А истина не е ли, 

че искаме да  

сме обичани? 

И колко вопли 

и сълзи 

поражда тази мисъл. 

Защо, човека се  

стреми към  

нещо?... 

Нещо ,не съществуващо! 

Нещо липсващо! 

Нещо нереално! 

Любов … 

14.05.2009\23,45\ 

 

 

     СЪСТОЯНИЕ 2 

Омразата граничи със любов, 

      А любовта с омраза! 

Роденият от змия,отново змия ражда! 

       Така и всяко зло 

    Отново се преражда! 

                Животът кръговрат е 

И май се само лъжем, 

че любовта е тази,  

която ни държи. 

             Май повече сме злобни  

и  винаги мъстим. 

Не можейки реално 

да си простим!!! 

Да си простим  

слабостта  човешка 

             и  

нуждата от любов!!! 
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НЕЯ 

Нетрайността 

безсилна е пред  

Любовта! 

Любовта е  

тази,която ще спаси света! 

Обичай и  

ще бъдеш обичан! 

Люби,мечтай,копней!... 

И ще я срещнеш  

НЕЯ 

Голямата, 

Мечтаната, 

Жадувана, 

ЛЮБОВ. 

И ти си този 

от кого зависи  

да я задържиш!!! 

 

 

 

ЛЮБОВ 

Любов – ако я срещнеш, 

трябва на всяка цена  

да я задържиш! 

С разбити зъби  

и  

нокти посинели 

я стискай! 

Дори да няма надежда –  

опитай се 

пак да я пренесеш! 

Любов – ако трябва,  

вземия  

в  

отвъдното, 

но не я изпускай!... 

1983г 
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ВЪПРОС 

 

Защо ли чезна аз по теб? 

Когато ти си не реалност! 

Защо ли ти си в моя светоглед, 

когато никога не си плануван! 

Защо ли си реалност във живота ми 

и живот в реалността ми? 

Защо?Защо?Защо?... 
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ПРИЯТЕЛИ 

 

Приятели, 

        приятели, 

                      приятели… 

Действителни  

или  

измислени! 

          Нуждаем се от вас! 

И вярваме , 

              че  

 съществувате, 

              че  

иначе 

 как 

         живи бихме?!... 

 

 

ИМПРЕСИЯ 

Нощ е! 

В комина свири 

леденият вятър, 

като суров и страдащ  

мъж. 

Не сетил хубостта на 

красотата . 

Не сетил топлината на  

душата. 

Не сетил цялостта на 

любовта. 

Не знаещ  

болка и утеха. 

Не искащ топлина! 

А вън е Зима 

ледено студена, 

искряща в свойта белота. 

Танцуваща със 

 леденият Вятър 

 и въпреки това  

Сама! 
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ЛЮБОВ ...... 

Ако ти не съществуваше, 

бих бил просто точка в безкрая. 

В този свят, който се движи нанякъде, 

бих се чувствал изгубен 

бих имал нужда от теб.... 

.......... 

Ако ти не съществуваше.... 

Просто ще те създам, 

за да те гледам... 

 

ЖО ДАСЕН... 

 

 

Но ти съществуваш! 

И аз съм закотвена 

в помисли, 

усещания 

и желания. 

Раздираща се от  

мисли, 

чувства  

и възторг. 

Копнееща, 

съблазнявана  

и съблазняваща. 

 

СВЕТЛАНДА 
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СЪРДЕЧНИ РАЗМИСЛИ 

Ревност, 

             Завист, 

                      и 

                      Лъжа, 

раздират нашите сърца, 

жадуващи за  

            Нежност  

             и  

            Любов . 

Живота, като гълъб пърха. 

Лети , 

     окрилян  

         от мечти. 

Душата е закотвена в сърцето, 

а то не може да  

лети. 

Кърви  

       от раните душевни. 

Боли  

        разкъсано от гняв. 

Лекува се със 

своите копнежи … 

За страстни  

              ласк, 

бурни           

          нощи, 

шампанско  

и  

                                           звезди !!!  
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НИЩО ЛИЧНО (на теб) 

Не доизказаните думи, 

говорят  повече…!!! 

Не доизречени слова…. 

Очи изпълнени със сълзи… 

Не почнати копнежи… 

Защото ни е страх! 

Не почнати мечти… 

Човешка слабост! 

Или може би, 

канон човешки…  

Ограничения,прегради 

STOP !!! 

И всичко туй, 

сами си го създаваме. 

Защо ли?! 

А може би , 

защото живеем 

в този свят! 

Стремим се да се впишем 

в обществото, 

а то дори за нас не знае… 

А ние скудоумни сме  

и  

ни е страх,един друг 

 да разкрием себе си, 

сърцата и душата си! 

Все този страх … 

И чувството ,че е нередно!... 

До кога ???.... 
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А МОЖЕШ ЛИ ? 

 

Руша преградите  

пред себе си. 

А ти, дали ще можеш? 

Аз искам го от теб, 

дори не знаейки,  

да ли ще можеш…. 

Най-хубавото предстои!... 

Не казвай,  

че най-хубавото  

никога не става!... 

В душата своя погледни 

и виж,кое е то? 

Откриеш ли го, 

не губи ти свойто време.. 

Най-хубавото предстои!… 

Грабни го с пълни шепи! 

Знай – не го ли уловиш, 

загубено за теб е! 

Не се страхувай  

от любов! 

От нея имаш нужда! 

Душа открий и получи я, 

и виж как диша се  

свободно! 

                Защото,  

  любовта  

е 

свобода !!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕОЧАКВАНА ЛЮБОВ 

           Изригва тя,  

   като  

Вулкан … 

           Изгрява, 

     като  

Падаща звезда… 

           Вибрира  

       в  

цялата Вселена… 

           Усеща се  

    със  

всички сетива… 
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НЕ СИ ОТИВА ЛЮБОВТА  

 

Не си отива ЛЮБОВТА!...  

Тя просто си почива…  

Измъчена от свойта  

самота,  

очаквания  

и желания.  

Не спирно търсеща ответ,  

на своите въпроси…  

Не си отива ЛЮБОВТА!...  

Тя просто си почива…  

Набира сили за живот  

и после пак да се покаже.  

Разцъфваща  

във  

пролетния цвят!  

Изригваща  

в  

Зората !  

Пламтяща,  

като  

огнено кълбо!  

Раздираща  

пространства  

и  

вселени !!!...  

Не си отива ЛЮБОВТА !...  

Тя просто си  

почива … 
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КОЯ СЪМ  

Аз съм Вятър, Слънце и Луна...  

Ден и Нощ...  

Лято и Зима...  

Пухкава Пролет,  

улегнала Есен...  

Стих превърнал се  

в песен...  

Синевата в Простора...  

Усмивката на  

милиони хора,  

топлината в очите,  

среброто в косите...  

Политнала мисъл...  

Вълнуващо чувство...  

Мечта и Копнеж!  

Любов и Надежда!  

 

                             5.1.2011г 
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МЪЖЕ 

 

Защо мъжете  

все очакват, 

Съдбата тяхна 

ти да разрешиш? 

Защо очакват, 

ти да си арбитър  

в живота техен? 

Защо страхуват се, 

Съдбата в своите ръце  

да вземат ? 

Да кажат  

искам те  

или пък 

не! 

Ела или 

недей! 

Желая те или  

не те желая! 

Защо не спрат със свойте  

недомлъвки  

и с думи свои не  

изкажат копнежа свой! 

19.1.2011 
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КОПНЕЖ  

 

Копнежът си е  

100% НЕ- реалност,  

нали затуй нарича се  

копнеж?!  

Поражда той  

мечти,  

стремежи  

и 

желания.  

Очаквания, като  

блян …  

Душата с него  

си мечтае…  

Светът остава по-желан…  

 

7.2.2011 
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АКО ИСКАШ ДА МЕ ИМА 

Ако искаш да ме има  

         повикай вятъра 

и аз ще дойда с него! 

Ако искаш да ме има  

        повикай дъждът 

и ще се излея върху тебе! 

Ако искаш да ме има  

       повикай слънцето  

и цял ще те огрея! 

Ако искаш  

да ме има  

      ОБИЧАЙ МЕ !                                       ВЪПРОС  

Не съвършени  

сетива човешки! 

       Усещат и не, 

искат и не искат, 

       МЪЖЕ!!! 

Все този страх… 

Защо не са директни?! 

       Не знам, 

но писна ми 

да разгадавам 

желания, 

    очаквания  

           и копнежи… 

      МЪЖЕ!!! 

             Желани 

      и желаещи, 

но страхливи. 

Очакващи решение  

от друг!!! 

А другият е ТЯ. 

И може ли сама 

да бъде двама??? 

Да отговаря  

за себе си  и 

 за МЪЖА!? 

ТЯ знае своите 

усещания и желания, 

а НЕГОВИТЕ как да  

разгадае???... 
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НАДЕЖДА  

 

              Любовта се разпилява, 

Като счупено съкло! 

Ала туй стъкло  

               е огледало 

                             и вещае  зло! 

Хиляди парченца, 

            хиляди години 

 самота . 

Дни изпълнени с надежда, 

                за голямата  

мечта. 

Дни изпълнени с копнежи, 

               за голямата  

любов. 

Дни в очакване на нежност 

              и на по-добро. 

 

 

 

СЪДБА 

 

            Не ми пука 

къде съм ! 

            Не ми пука  

с кого съм ! 

            Не ми пука !... 

Защото, 

            ми 

                      пука!… 

С кого  

и  

къде съм. 

              А дали  

     съм там , 

където искам?! 

 И             

с когото искам?! 

Сигурно не! 

Всеки е там, 

    където му е писано  

да бъде…. 
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РАВНОСМЕТКА  

Жива съм! 

На пук на  

всички, 

продължавам  

да живея ! 

Щастлива съм! 

Защото го умея ! 

И знам, че  

Щастието  си  

Човекът  

сам гради ! 

Животът рани  

ми нанесе, 

но все пак 

оцелях! 

Душата своя,  

не погубих! 

Живота свои,  

не разпилях!  

3 март 2011 година 
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Да ….. 

 

Да превъзмогнеш   

себе си 

Това ли е  голямата  

Победа!!!? 

Да търсиш  Любовта, 

където тя не съществува! 

Да бягаш от там, 

където е тя! 

Да мислиш   

Да чувстваш, 

            Да дишаш… 

Да нямаш смелост 

  да рушиш… 

Да искаш и да можеш, 

да съзиждаш 

 и твориш! 

Да падаш 

           и да ставаш, 

да плачеш  

и се смейш! 

Да можеш  

          да обичаш, 

да можеш 

да живейш! 

Да искаш 

         да обичаш, 

да искаш 

 да живейш!!! 
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Погледнах назад -  

Във морето моят кораб гори... 

Погледнах напред - 

ни път,ни пътека,нито следи... 

Казах:ВЪРВИ ! Стиснах зъби и тръгнах... 

В ледовете замръзвах, 

в огън горях... 

Но вървях,и вървях, 

и неспрях... 

Сега съм от чиста стомана - 

при удар изпускам искри. 

Но в мене някъде остана  

море и кораб,който гори 

“Онлайн поезия” 

 

 

Погледнах на зад – 

Любов и Омраза… 

Погледнах напред –  

Омраза и Любов… 

Казах : БЪДИ! И поех… 

Продължих и не спирам… 

Обрулвана от вятъра - Омраза, 

Изгаряща от огъня – Любов… 

Сега съм себе си,  

Както бях и преди… 

Пропускаща, край себе си Омразата, 

Таяща, в себе си Любов. 

6.11.2011 

Светланда  

 

 

Не искам да имам "свободно пространство"... 

без теб за какво ми е то? 

Пространство, където нарочно те няма?! 

Свободна от... тебе! Защо?! 
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Хей, искам да бъда свободна - да мога 

до тебе с любов да вървя, 

така всяка радост и всяка тревога 

със теб ще деля на мига!!! 

ТЕМЕНУЖКА  МАРИНОВА  

 

 

«Свободно пространство» оставям ти,  

наситено с мое присъствие 

и страх ме е, да не те задуша 

с моето, собственно АЗ… 

 

Свободна съм - силно обсебваща 

 любовта ми е, та чак ме е страх, 

че може от мен да избягаш, 

такава съм АЗ… 

СВЕТЛАНДА  

 

 

 

 

 

ОБИЧАМ ТЕ 

Обичам те такъв, 

непредсказуем, 

загадъчен, понякога 

суров. 

Внезапно сменящ 

своята посока 

на вяра, чувства 

и любов. 

Хамелеон в човешки 

облик, изгубено, 

разплакано дете. 

Обичам те такъв, 

непредсказуем… 

22.08.2015г 

Светланда 
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Обичам те ! 

  

Обичам те ! 

Със всичките възбрани, 

с клишетата и 

хилядите скруполи… 

Едно дете изгубено 

в  познания и битие. 

Забравило за минало, 

забравящо и “днес”. 

Не мислещо за бъдеще, 

пилеещо “сега”, 

не виждащо, 

не чувстващо “мига” ! 

Живеещо във своя свят, 

в заблудата, че е реалност… 

Изпадащо в капризи 

и истерии с неовладяните 

реакции  на свойто ЧСВ( чувство за собствено величие). 

Възлюбващо до болка 

свойто ЕГО, при всеки допир 

със света, подскачаш 

жилнат от самолюбието свое. 

Обичам те ! 

Но ми се иска 

искри да виждам 

в твоите очи… 

Искри от радост и доволство, 

а не от болка и тъга, 

прикривани тъй някак 

неумело със злоба, 

недоволство и тъма. 

Обичам те! 

24.07.2015г 
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ПРИЯТЕЛСКИ ШАРЖ  

Усуква се нещастникът, 

усуква  и като 

куче език изплезил 

е дори… 

жена щом види, 

потичат лиги 

до земи. 

Щом чужда тя е 

и плод, отколе забранен, 

муха ухапва го 

в главата, 

забравя сетен ден. 

Мъже – човешки 

същества твърдят били … 

А що ли в тях, 

Човеците не видя?… 

Ни разум, ни талант, 

а за галантност – 

дума да не става. 

Мъж родили се – той 

знае всичко… 

Да пие бира, 

да гледа мача, 

да плещи 

зазубрени слова. 

Да вярва, че 

светът със него 

е започнал и 

с него ще се изпари. 

Мъже… 

  

10.09.2015 

Светланда 
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ПРЕСРЕЩАНЕ 

Що за понятие – пресрещане? 

Любов ли съм или пък не? 

Или ме има, или ме няма! 

Ако ме няма, живота сив 

и скучен пълзи, изхлузва се деня, 

не срещнал утрото красиво 

и свлича се в нощта. 

Човек превръща се в робот, 

без чувства и сърце. 

Но щом ме има, аз съм с теб. 

Ти чули ме добре? – Във 

теб съм аз, Любов ! 

Кръвта ти паля, 

сърцето ти ломя, 

душата ти изгарям. 

Що за понятие – пресрещане? 

Любов съм аз, 

Чрез мен усещаш 

ласката на вятъра, 

притихналият шепот на нощта, 

вълшебни звуци в синевата, 

луна, дъга и светлина. 

Любов съм аз! 

Не ме пресрещай! 

В ТЕБ съм! 

  

28.06.2015г 

Светланда Йорданова Рашкова 
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ЧОВЕК НЕ СЕ РАЗДЕЛЯ С ЛЮБОВТА 

Недей престава да обичаш! 

Не свързвай любовта със мен! 

Така ще разбереш – Светът е вечен! 

Не свършва той със мен! 

  

Обичай ме, люби ме и ме сгрявай 

с милувки щедри и добри. 

Така в очите ми ще бликат 

милувчени лъчи. 

  

Но знай! Дори да спреш да ме обичаш, 

във тебе любовта не ще умре! 

Морето пак ще бъде нежен пристан, 

макар без нашите мечти. 

  

Изгревите ще са морска пяна, 

пречистените капчици роса, 

А залезите! Ех, залезите! 

Ще бъдат огнени кълба. 

Неканеният дъжд в очите, 

Не виканата болка в ляво, 

Ще ти доказват истина една, 

човек не се разделя с любовта! 

27.06.2015 ( 18,30 ч) 

Светланда Йорданова Рашкова 
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ПРИКАЗКА 

Дървета две, растели 

в живота – гъстата гора. 

Любовно клоните 

си вплели, 

сремели се 

към светлина. 

Жестоки рани 

си нанасят и 

кършат клони 

в свойто битие, 

че бурите житейски 

са огромни, 

със ураганни ветрове. 

Прегърнати и влюбени, 

в ухание на 

пролетен цъфтеж, 

сланите зимно –пролетни 

устискват и радват се 

на слънчеви лъчи. 

В разгара на 

любовното си лято, 

копнеят те за капка дъжд. 

Стоически 

градушките посрещат, 

дестабилизирани от 

ревността. 

Но златна есен се задава 

и виждат се във нова 

светлина. 

Обагрени от всичко 
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преживяно, сияят 

в ярки цветове. 

Жестоко и неистово, 

със злобата голяма, 

до голо ги обрулват 

есенните ветрове. 

Треперейки, 

преплитат клони, 

събират всеки 

топъл слънчев лъч, 

че в белоснежната 

си красота, 

с виелиците зимни 

ще ги вледени 

смъртта. 

08.06.2015г  ( 08,20ч) Светланда 

 

 

 

 

 

 

САМОТНИЦИ 

Самотниците са човеци 

не знаещи що е любов, 

неможещи самите да обичат, 

очакват тях 

да люби някой друг. 

Казват, че обичат 

свободата, 

затуй били те все сами… 

Но точно в туй им е 

бедата 

и всичко в тях 

крещи… 

Крещи изпълнено 

с копнеж сърцето 

и блъска лудо 

в непогалената гръд. 

Крещи душата 

окована във 

изнемогващата плът. 

Нега обвива 
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дух и тяло 

в очакване за сласт 

и всичко в тях 

е онемяло 

от болка и от страст. 

Застинал крясък 

в огледало 

зениците таят 

и чувстват – времето 

е спряло… 

Не! 

Вижте! 

То не е умряло 

и може да се завърти. 

Да хукне сякаш полудяло, 

щури работи да сътвори. 

Самотнико, 

дари прегръдка, 

топлината нейна усети. 

Стопли сърцето 

със усмивка, 

та слънцето да заблести. 

01.10.2014 

Светланда Йорданова Рашкова 

 

 

 

 

 

 

ХРУМКА 

Клан, клан, 

недоклан… 

Дран, дран, 

недодран… 

Живот, живян, 

недоживян… 

Сърце разкъсано 

на две, 

Душа събрана 

във ръце. 

10.09.2014 

Светланда Йорданова Рашкова 
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НЕ СИ ОТИВАЙ  

Ако някога от мен си отидеш, 

то ще бъде само физически 

Не, не може любов тъй във миг 

да изчезне безследно… 

Дори само ЕХО от вик, 

но пак ще остане. 

Ще си с мен във летния дъжд, 

със любов 

ще ме мокриш до кости, 

на жаркото слънце с лъчите 

ще палиш ти моето тяло, 

със вятър 

ще рошиш косите ми, 

със сълзи 

ще целуваш очите ми. 

Не, не може любов тъй във миг 

да изчезне безследно… 

Дори само ЕХО от вик, 

но пак ще остане… 

Ще те вдишвам – 

аромат на цветя, 

ще те рисувам – 

дъгата след дъжд, 

ще те бленувам – 

безкрайна звездна нощ, 

ще те целувам 

изпратила душата си, 

душата твоя да намери. 

Не, не може любов тъй във миг 

да изчезне безследно… 

Дори само ЕХО  от вик, 

но пак ще остане… 

  

Но моля те… 

не си отивай… 

  

30.05.2014 

Светланда Йорданова Рашкова 
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ОБИЧ МОЯ 

Младежката ми плитка – сняг посипа, 

ама, че тя дори я няма… 

Във огледалото ми 

 младостта  е скрита и сякаш 

времето е спряло.  

Приведена от тежестта на дните, 

аз спомените тихо си подреждам 

Разглеждам пожълтели фотографии 

и спомням си за минали надежди…  

Със книгите желани и прочитани, 

обхождах светове какви ли не, 

че щуро беше мойто скитане, 

незримо за човешко битие.  

В очите ми сълзите спрели са, 

изплакани в изминалите дни… 

Но пламък лумва в тях 

и днес, че виждам твоята любов.  

Слова като – обичам те, 

проронваш вече рядко, 

но аз си знам и се любувам 

на утринните слънчеви лъчи.  

Предаваш се и се затваряш 

приплаквайки от старостта, 

младежкият си дух забравяш 

страхуваш се от самота…  

Но тя смъртта е нещо 

тъй реално и действително… 

Ни ма не знаеш – Живота, 

има си начало,но  и има край… 

  

22.04. 2014г 

Светланда Йорданова Рашкова  
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Не! Не си ме имал ти! 

Ти само си смятал, 

че любиш! 

В заблуда живял си, 

затуй и сестра ми 

намрази! 

Да можеш да любиш 

то значи, дори 

подлудяващ от болка, 

прощавам, да изречеш. 

Горчивият залък 

преглътнал, ти 

другият да разбереш. 

Любов не се дава, 

ни взима, 

Аз просто съм тук!!! 

Пак казвам ти, 

не си ме имал! 

Ти бъркаш ме 

със екстаза, с 

желаните твои мечти. 

Сестра ми, Смъртта 

сравняваш със 

тленни неща, 

а тя е безсмъртна, 

тъй както и аз. 

Аз тук съм, 

но ти  не ме опозна! 

Не ! Не си ме имал! 

С лек полъх преминах 

край теб, но ти ме 

отмина… 

22.04.2014 

Светланда Йорданова Рашкова 
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За цял живот! 

Дали ще стигне?!? 

Едва ли??? 

Търкулнала, сълзата 

си отива, в едно 

с ефирното докосване. 

Мигът, обхванал 

всички измерения, 

невъзвратимо отлетял… 

Но вярвам,  болката 

от ляво, ще си остане там. 

Такава глътка живина, 

ще те пробожда нощем, 

когато в тъмната тъма, 

проблясва 

любовта ми още…  

18.03.2014 

 

 

 

Без дъх оставам… 

Тъй ме грабват 

словата твои. 

Крадец ли влезе 

в моите покои 

или вълшебник, 

разпилял цветя ? 

Ухание на ласка… 

Любовен аромат… 

Кръвта във мен 

бушува 

и таз луна, 

пламтяща и огромна, 

незнаеща ни гордост, 

нито свян… 

Светланда 08.06.2013г 
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Въртят се в 

ритъма на валса 

две влюбени души… 

Люлеещи вълни, 

във локвата от 

ноемврийски дъжд, 

понасят двойката листа, 

обрулени от вятъра. 

Взаимно вплетени 

те не потъват… 

Омаяни от себе си, 

забравили за времето- 

танцуват и лудуват. 

Две влюбени души, 

листа във локва дъжд. 

13.06.2013г 

Светланда 
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Възкръсва само Бог!?! 

Не! И ние можем, 

че има разни форми 

на смъртта… 

Една е таз, когато 

ний самите се заключим 

във свойта болка и тъга, 

изключвайки светът 

прекрасен, 

умирайки във свойта 

самота. 

И друга има, 

гдето не търсейки 

духовна светлина, 

умираме ний 

бавно и полека 

във непросветна нищета. 

Умираме от гордост, 

от безверие … 

Умираме от недоверие, 

от страх… 

Дори от обич 

се умира, 

щом смятаме, 

че тя е грях. 

Но осъзнаем ли ги 

всичките, 

възкръсваме за нов живот. 

Прехласвайки се по тревичките, 

прегръщайки любовните стрели, 

възлюбвайки гласа на птичките 

и собствените си души. 

Възкръсваме и ний ! 

Не само Бог! 

13.06.2013гСветланда 
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Обичам те ! 

Слова, копнежи. 

Без време са,не остаряват… 

Но времето наднази има власт 

и ний не винаги ги тях редим. 

Кога сме влюбени 

не спираме,летим със 

техните крила 

и после пак 

със тях умираме 

притихнали във самота… 

Сами затваряме 

 душата си, 

забравяме да ги редим, 

макар че обич 

има във сърцата ни, 

която трябва да дарим. 

Обичам те, 

кажи на слънцето, 

що гали те със топъл лъч. 

Обичам те, кажи на 

птичките, 

на цъфналият цвят, 

що пръска вредом 

своя аромат, 

на пъстрата дъга, 

на веселият дъжд, 

на малкото човече, 

дарило те с усмивка, 

на старият приятел 

що винаги до теб е… 

На себе си кажи : 

Обичам те живот! 

21.06.2013г 
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Светланда 

Очите ти- потъвам в тях, 

във тъмната тъмница. 

Дори и светещият ореол, 

на тяхната зеница, 

не би могъл да освети 

дълбочината цяла 

поела скритото у теб. 

Очите ти – изстинали, 

като угасналата лава 

на изпепеленото сърце, 

пронизано от болка и обида. 

Очите ти – игриви, 

пламтящи в огъня на любовта, 

или ехидничко присвили се 

в насмешката на твоята душа. 

Очите ти – разплакани, 

кървяща рана… 

Очите ти – очакване, 

уплашено притихнало дете… 

И в кратък миг искриците 

издаващи човекът в теб. 

Очите ти… 

 21.06.2013г 

                                                 Светланда 
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Приятел твой съм 

и график няма 

за това!!!… 

Приятелството 

не търпи  прегради, 

или го има, 

или не. 

Задачите, 

проблемите, 

болежките 

изчезват 

щом ти се появиш… 

Словата леят се, 

усмивката цъфти. 

Крилата се разперват 

и литва моята душа. 

Не бързам аз, 

не бързаш ти 

и времето замира 

в оазис сбрал 

всемира 

невидим 

за останалия свят. 

15.01.2014г 

Русе     Светланда Йорданова Рашкова 
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Дяволе, 

не си ти черен, 

нито бял е 

Ангелът . 

Това са две страни 

от същата монета 

ЖИВОТ. 

Тежко на тоз, 

ако това не е разбрал… 

Затуй, когато 

Казваме – Обичам те! 

Зовем и двама ви! 

И ако истиски обичаме, 

живем с вас… 

С доброто 

и със лошото… 

С това, което сте!!! 

Едно е цялото – Любов!!! 

СВЕТЛАНДА 

 

 

 

Ръката ти поема 

болката на миналия ден, 

поглъща моята умора, 

разстила мекият килим 

на вечерта – утеха. 

С очи целувам те, 

любовта ми – пеперуда пърхаща, 

в нощта кръжи. 

СВЕТЛАНДА 

 

Винаги преча, 

така че не знам 

къде ще съм утре? 

Не търся 

ни стол, 

ни фотьойл, 

а диря любов – мираж 

в имагинерното пространство… 

СВЕТЛАНДА 
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СМЕЛОСТ 

Омръзна ми все нощем да те диря, 

не съм престъпник АЗ. 

Или те има 

или те няма, 

но ако си реалност 

излез на яве… 

И не страхът, а светлина 

завивка твоя нека бъде. 

Не се страхувай от деня, 

любов той също носи… 

Прибира хиляди въпроси, 

поднася топлина, 

разбулва мистиката, 

конкретността изисква. 

Ти смел ли си? 

СВЕТЛАНДА 

 

 

ТУК СЪМ 

Не съм си отишла… 

Нима ме не виждаш? 

Топлите краски на листопада – 

одеждите мои, 

Очите ми – парченца синева, 

Косите ми – клони са, 

Дърветата – мойте нозе. 

СВЕТЛАНДА 

 

 

МИГ 

Подгонила съм Пеперуда 

мираж прекрасен, 

пърхащ цвят… 

Издига се 

и ето че застива, 

но точката разцъфва пак… 

Подмамена от аромата 

изчезва в 

Розата… 

СВЕТЛАНДА 
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Приятелски огън – изпепелява 

или стопля… 

От теб зависи варианта. 

Щом истински приятел те обича… 

Не дава клетви, не прави обещания, 

А действа… 

Насочва хода на съдбата ти, 

посочва хоризонтите и иска 

полетът да е висок. 

12.11.2011г 

Светланда 

 

 

 

 

ТАКА Е 

На таз земя Човеците 

 за обич са родени. 

На всякъде е тя – любовта. 

Прозира в тънки мисли, 

в дихание дори 

Поглед – ласка, 

мисъл – радост, 

шепот – тишина 

Щом някой не усеща любовта, 

не му е друг виновен… 

Везните тук ненужни са. 

Обичаш или не! 

Друго няма… 

Когато почнеш да претегляш 

От тебе бяга любовта. 
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С един замах 

Душата си разрязах, 

На Минало 

 и Бъдеще. 

Кръвта се стича от сърцето… 

Изтичат помислите лоши, 

 болка 

и обида… 

Не искам да повярвам, 

че само зли 

 и лоши 

хора има… 

Човеколюбието 

дава ми криле, 

за полет нов… 

ЛЮБОВ 

СВЕТЛАНДА 

 

 

 

КОНСТАТАЦИЯ 

Когато гоним светските успехи 

пропускаме човешките неща, 

не се нуждаем от утеха, 

поникват ни дори крила… 

Но всичко тук е толкоз тленно, 

а времето лети, лети, лети… 

О, боже! Вече ти се иска 

топла длан, усмивка, нежност… 

Другарско рамо, 

искрица радост, 

трошица топлина… 

Но всичко тук е толкоз тленно, 

а времето лети, лети, лети… 

Когато гоним светските успехи, 

пропускаме човешките неща … 

03.02.2012 

Светланда 
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Любимия в 

сърцето си го нося 

и щом е там – отстъпка няма. 

С любовен огън 

може да се изгорим, 

раздирани от ревност… 

Изпепелени от омраза и любов. 

Отстъпка няма… 

23.04.2012г 

Светланда 

 

 

 

 

 

Това съм аз – и въздух, и вода. 

Омая сладка, слънчев лъч. 

Пожар и бурна нощ. 

Потоп и тишина. 

Част от душата, 

част от сърцето. 

Част от живота, 

част от смъртта. 

Стих не изречен, 

мелодия сладка, 

спомен далечен, 

но ВЕЧЕН … 
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МЕЧТАНА  ЛЮБОВ 
 

Всеки си има мечтана любов, 

чака я вест ден, 

търсия всъде… 

И ето изгрява мечтата – 

явявя се ТЯ ! 

Смелчагата грабва я, 

полита в простора, 

висините достига, 

изпепелява сърцето си, 

но има голяма ЛЮБОВ… 

Страхливецът – свива се, 

ридае във ъгъла, 

проклина жестока съдба, 

но смелост не иде 

и звук не издава. 

Словата – ОБИЧАМ ТЕ, 

в мисъл остават, 

таят се в разбито сърце 

и вместо да литне, 

пълзи по земята… 

 А толкова малко смелост му трябва, 

уста да отвори, 

душа да разкрий… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

ПРОШКА 

Живот е туй, човешки 

и няма как да е без грешки… 

Солта и хляба са на ежедневието. 

Така, че щом ЧОВЕЦИ сме  – грешим… 

И дирим винаги вината в другия, 

а своята вина – мълчим. 

Любов, любов или пък обич… 

Каквато дума да мълвим, 

когато идва от сърцето, 

готови сме да си простим. 

Когато чувствата взаимни са, 

насъщни, като хляб 

и щом умираме от липсата им, 

тъй както липсва кислород… 

Вина не дирим – ревност тя е, 

вопиюща и смазваща страстта… 

Обидата засяда във гърдите 

и просто липсва радостта. 

Но щом без въздух ний не можем, 

не мислим, кой е крив, кой прав, 

а ровим из душата своя 

и дирим глъдка там… 

Поемем ли живот отново, 

раздухва се страстта, 

разпалва се жаравата 

и идва любовта… 

 

СЪНИЩА 

Любов или пък лудост, 

нима омаята е съща. 

Звънчетата в душата достигат 

и се носят, като Самодиви 

  

Сатир и вещица, 

жена и мъж – 

бушува огъня запален, 

топи сърцата. 

  

Раздиращите крясъци Простора, 

заплитат се в хоро на Чародей 

и в Змейово леговище 

танцуват змии – човешки чувства. 
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МИНАЛО 

Ледът топи се от любов, 

изгаряща, искряща… 

Ни педантизъм, 

нито герб, 

нито цветя за извинение…, 

биха отворили вратата 

към моята душа. 

А твоята душа – заключил си! 

Копнеж и нежност 

тя не знае, а камоли 

ЛЮБОВ. 

Изпълнил си я с мрак 

самия… 

Не чакай, 

някой да почука пак. 

31.05.2013г 

==================== 

 


