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НЕБЕСНИ МОСТОВЕ, сборник „ВДЪХНОВЕНИЕ” 
       Мария Брайкова 

 

 
 

Небето е изпълнено с мостове – 

подвижни, леки и добри, 

небето е изпълнено догоре  

с криле от ангелския мир. 

 

И те се спускат към Земята 

в светлинна мрежа от лъчи, 

и вдъхновение се ражда, 

прелива в нашите души. 

 

И заедно с цялата природа, 

в подем от радостни мечти, 

човечеството днес възхожда 

над пропасти и над беди - 

 

За да навлезе в свят прекрасен 

на мир, любов и доброта, 

и да възкръсне пак Земята 

в космическата светлина. 
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ЕЛЕМЕНТИТЕ 
   Мария Брайкова 

 

 

Земя  

(твърди тела)   Ето, погалвам земята 

               и самата ставам трева, 

     по която проблясва росата, 

                заиграват се боси деца. 

Вода                                                                 

(течности)      Ето, докосвам водата 

                и самата ставам чешма, 

                от която тече изобилно 

                тиха обич към всяка душа. 

Огън  

(плазма)                Ето, запалвам в огнище 

                          огън от малка искра 

                          и сред пламнали буйно езици 

                          аз приготвям в гърнето храна.                       

Въздух  

(газове)     Ето, политам в небето 

     и самата ставам небе, 

                           волно летя с ветровете, 

                           нося света на ръце. 

Етер 

(лъчиста енергия)         Ето, в лъчисти потоци 

                           аз съм фонтан светлина, 

                           сливам се с всичко и всички, 

                            и се издигам в Духа. 
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ЛЮБОВТА, сборник „ВДЪХНОВЕНИЕ” 
     Мария Брайкова 

 
 

Любовта носи всичко, 

за което копнее душата ти.   

Любовта нищо не иска – 

само радостта ти. 

 Любовта неусетно покълва 

и цъфти като райска градина, 

душата ти с песен изпълва, 

под крилото си нежно те взима.          

Любовта е онова единение, 

в което беззаветно обичаш, 

завръщаш се в Извора вечен, 

превръщаш се в нищо и всичко. 

Не си вече мъничка капка, 

а велик океан от хармония, 

Вливаш се, дори и за кратко, 

в космичната жива симфония. 

И долавяш онези акорди, 

чрез които животът се ражда – 

под звъна на небесни фиорди 

светло бъдеще в теб се изгражда. 
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ПЪТУВАНЕ 
 Мария Брайкова 

 

 
 

В раковина от седеф 

с бяло-розови шевици, 

в златните лъчи се сгрях 

и политнах като птица. 

 

Щом не виждах вече бряг, 

аз се носех с ветровете 

и с делфините играх, 

бях на чайките в крилете. 

 

После с облаци летях, 

даже минах под дъгата – 

толкова щастлива бях, 

че поръсих с дъжд цветята. 

 

С ароматните вълни 

се завърнах на Земята 

и учудих се дори 

как детето в мен засмя се. 

 

И звучеше този смях 

като хиляди звънчета 

и ми беше друг денят: 

ведър, радостен и светъл. 
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СВЕТЛИНА 
  Мария Брайкова 

 

 
 

Когато Слънцето подрежда 

лъчи по твоите коси, 

дъгата в тях изгрява нежно, 

като корона ти стои. 

 

И ти превръщаш се в принцеса, 

облечена в златист брокат – 

изправяш се и цяла светиш, 

за да изпълниш този свят 

 

С едно лъчение от сърцето, 

в което трепка радостта – 

и слива се земя с небето, 

и всичко става Светлина. 
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ПОДАРЪК 
 Мария Брайкова 

 

 
 

Земята подари ми детелина, 

на всяко листче имаше сърца - 

а аз не знаех как да и отвърна, 

освен с една отронена сълза. 

 

И тя като росица засияла, 

отвори светъл път за радостта. 

Сърцата в центъра за миг се сляха 

и детелината се завъртя. 

 

Покани ме на танц и ме увлече, 

издигнахме се към една звезда, 

а после отпътувахме далече, 

където беше пълна тишина. 

 

И щом се потопихме в пустотата, 

се сляхме с целия всемир, 

единствено усещахме в кръвта си 

как живото сърце тупти. 
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ПОЖЕЛАНИЕ 
  Мария Брайкова 

 

 
 

На Таня Иванова 

     

Когато отвориш вратата, 

пред теб е широкият свят – 

и щом позволиш, чудесата 

се случват навред и летят - 

 

С орлите и с пойни авлиги, 

в небето и в китни гори – 

пред теб са безброй перспективи: 

избирай, учи се, твори! 

 

В живота си имай надежда, 

с любов и доверие върви, 

баланса във всичко поддържай, 

тогава ще имаш свой мир - 

 

Изпълнен с красиви копнежи, 

с добрите дела на човек, 

отдаден на висши стремежи, 

постигащ хармония в света. 
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НОВИЯТ КОСМИЧЕСКИ ДЕН 

   Мария Брайкова 

 

 
 

Изпълнен с красиви надежди, 

пред тебе застава Денят 

и кани те с вяра да влезеш 

в космичната нова зора. 

Поднася ти дар - да изпълниш 

сърцето си с благ елексир, 

да имаш от меката дързост 

на първия лъч, озарил - 

Върха, а и пътя пред тебе 

през борова свежа гора – 

а ти с благодарност поглеждаш 

с по-други очи на света. 

И всичко сега е различно: 

щом имаш хармония и мир, 

ще можеш безкрай ще обичаш, 

и просто да бъдеш ефир 

за нови вълни и копнежи, 

за чудни крилати мечти, 

за светли идеи, стремежи, 

които се сбъдват преди 

да бъдат изречени даже - 

и знай, чудеса ще твориш, 

ще укротяваш талази, 

ще будиш душите взори. 

Защото сега е начало 

на онзи всемирен подем, 

чрез който се връщаш отново 

към корена в своя нов дом. 


