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ПЪТЯТ КЪМ ДУХА
Пътят към Духа минава през сърцето,
но не през угнетеното поробено сърце,
а през онова, кристалното, което
на импулс Божествен ще се отзове.
Щом мине през сърцето, Пътят продължава
и свързва чувствата пречистени с ума,
когато той просветне, Златен век настава
и нещо ново ражда се в света!
Щом мине през ума, Пътят се отправя
към царството, наречено Душа,
тук вече се усеща красивата проява
и силата велика на Духа!
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СЪРЦЕ
„Умът е, който
дава направление
на сърцето, но за
влияние, сърцето е
по-силно. И силни
натури не са онези,
които имат силен
ум, но силни натури са онези, които
имат силно сърце.“
„Бялата раса работи върху развиването на мозъка, т.е. на ума. Бъдещата раса, която иде, има предвид развитието на човешкото сърце.“
„След тази култура, която е култура на петата
раса, ще дойде културата на шестата раса, културата на чувствата, на сърцето, която е една от възвишените култури.“
Учителя
7

СИЛНО СЪРЦЕ
Благодаря ти, Учителю, че повдигна сърцето
във време, когато царува умът –
безсилно го смятат, неспособно, а ето
че мощно въздейства на ум и на плът.
И силни са тези, които обичат –
щом Бог е в сърцата им, те са Любов,
и в никакъв случай не е драматично,
ако глух е любимият за техния зов.
На нея откликват хиляди други
и първо сам Бог я високо цени,
ако имаме някакви земни заслуги,
най-ценна е тази, че в нас тя струи...
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МИСИЯ „СЪРЦЕ“
Сърце, сега си в центъра на моята вселена,
усещам как излъчва се от теб импулс прастар,
нехармоничните трептения да обработя се заемам,
за да възвърне чистотата си твоят бял кристал!
Дали в полярна нощ, или сред летен зной,
ти неведнъж, Сърце, ранено си било
и днес жадуваш само за мир и за покой,
но тегне върху теб калта на всяко зло…
Било си и вулкан, и ледник си било –
взривявано, смразявано, изваждано от ритъм...
Сърце, разкрий ми своето изконно естество,
каквото най в Началото сам Бог го е замислил!
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Страданията твои били са, знам, безчет –
ти неведнъж без Разума политало си в бой –
сега, Сърце, ще влезеш за малко в друга пещ
и ново ще излезеш, затова бъди герой!
И аз ще пея с пламъка на моята душа,
с гласа си издълбоко мелодии ще вадя,
ще пиша думи благи с Любов и Светлина
и с този хляб небесен, Сърце, ще те нахраня!
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Един шедьовър – триизмерно растително сърце
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СЪРЦЕ
Когато те докосне Любовта,
потръпваш цяло, влюбено сърце,
тогава чуваш на душата песента
и я усещаш как през теб тече…
Тече и мие твойте брегове,
тече и те избелва чак до дъно,
тогава може да те заболи, сърце,
но ти си в Пътя и не би се върнало…
Дори да те боли, ще преболи,
потокът ще лекува всички рани,
ще заличава неприятните следи –
кристален съд накрая ти ще станеш!
С Любов ще се изпълваш ти докрай
и като извор животворен ти ще бликаш
и с други извори ще сътворяваш своя рай –
оазис на Божествената милост…
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Оазис

Край езерото на Чистотата
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СЪРЦЕ НА ДЕВА
Ти пак, сърце, си развълнувано море,
по твоята повърхност пробягват земни страсти,
но река кристална в теб влива се, тече
и вълните прави по-кротки, безопасни…
Когато трансформират се внезапните ти бури,
ти цялото утихваш и ставаш огледало,
небето в теб оглежда се и чиста нежност буди –
сърце на дева в мен така се е създало…
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Огледало

Езерото на Съзерцанието
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СЪБУДЕНО СЪРЦЕ
Ще се боря, сърце, за това ти да бъдеш свободно,
всички нишки, които те връзват, умело ще режа,
ще оставя единствено връзката, живата, с Господ,
по която благата текат и ми носят надежда…
Времената са смутни, сърце, а пък ти се събуди –
вулкан в мен клокочи, изхвърля и пепел, и лава…
Импулси излъчваш ту благи, ту дръзки и луди,
центрофугата твоя отдих кратък почти не ми дава…
Приготви се, сърце, аз с душата си в теб ще се гмурна,
всяко ъгълче твое ще изследвам и смело ще чистя,
дори по природа ти отвън да си страстно и бурно,
ще заложа у теб за покой и хармония мисъл…
Ще изровя, сърце, живеца на спящия огън –
искрата Божествена, що дълбоко в недрата ти тлее –
ти олтар ще ми станеш и чрез теб аз ще служа на Бога,
щом участие вземеш в моя говор и в моето пеене…
16

ПРЕЧИСТВАНЕ
Пожарища сърдечни, пепел, лава,
горя отвътре и ненужното изгаря,
в поток словесен или пък в мълчание,
веднъж съм радост, друг път съм страдание...
Сама запалих тази буйна клада,
сега сърце и ум съвместно страдат,
отгоре тиха наблюдава ги душата –
над тях с усмивка си разпръсква светлината...
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СЪРЦЕ ДЪЛБОКО
Сърце, не знаех, че си толкова дълбоко,
че криеш пропасти и тайни пещери
и на сълзите ми сподавени потока,
фонтана на щастливите ми дни.
Помисля ли си смело, че познавам
рисунъка на твойте брегове,
напускаш волно линията права
и лъкатуши пътят ти, препъва се, снове...
И аз проучвам всяка твоя педя,
свалиш ли си поредния воал,
едва докосвам те от страх да не повредя
безценния Божествен материал.
Намирам в теб Земята и Небето,
човешки плам и женска топлина,
над тъмните гори - пространство светло,
в което пускам чувства-хвърчила...
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Дълбоко

Над четвъртото езеро Близнаците
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ПЕСЕНТА НА СМЕЛОТО СЪРЦЕ
Смелост, мое сърце, ти много уроци научи,
стари мои пороци изгоряха на твоята клада,
за теб непознат е животът посредствен и скучен,
от теб много се иска, но и щедро съдбата ти дава.
Още малко остана и ти ще засветиш красиво,
ден след ден ти олеква онова, непосилното, бреме,
все по-често работиш с ефирното звездно гориво
и пламъкът твой, разгорян, вече не може да тлее.
Не разчитай, сърце, на други сърца да те пълнят,
ти своята чаша поднасяй към извор небесен.
При полъх потрепваш с мембрана болезнено тънка,
но въздейства дълбоко твоята истинна песен!
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СЪРЦЕ НА МАЙКА
Излез, чисто сърце, от черупката твърда на егото,
отвъд нея се ширва бял път към градината райска,
няма вече да бъдеш по човешки горещо и ледено,
а ще станеш сърце на любяща и мислеща Майка!
Ще стопляш с благ огън и усмихнат, и гневно намръщен,
ще извираш безспир, жадни ниви навред ще поиш,
на сърцата залутани ще огряваш пътека към вкъщи
и със сродни души ще възпяваш копнежа си висш!
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ИСТИНАТА НА СЪРЦЕТО
Сърце, няма нужда да викаш преживяната Истина,
този, който не иска да чуе, пак няма да чуе,
няма нужда с воал от мълчание светлината си ти да потискаш,
за твоята мъдрост неречена копнее все някой пробуден…
Сърце, не мисли, че си празно, щом желаното парещо липсва ти,
не отвън, а отвътре пълнотата си в миг ще намериш,
не в образ човешки е твоят Възлюбен най-истински,
но винаги с теб е, щом почукаш на тайните двери…
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Съчетание

Незабравка и омайниче
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СМЪРТ И РАЖДАНЕ
Сърце, остави днес от мен да си тръгне човешкото,
разтвори се напълно сега да приемеш Духа,
забрави за любовите минали, за плача и за грешките,
аз искам, сърце, за живота си стар да умра…
В трудна фаза съм, между две тъй различни реалности,
полумъртва старица в мен се бори с мома неродена,
макар и болезнени, тези епохи са радостни –
щом руши се една, създава се друга Вселена…
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Невинност

Край езерото Сърцето
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ИСКРИЧКА
Това лежане днес прилича на умиране...
Кой с дума тежка, без да иска, ме разстреля,
кой с поглед, в който нежност не прозира,
отблъсна ми душевната постеля...?
И аз на прах сега лежа разпръсната,
останала без мисли, чувства, воля,
от всичките мъгли без страх в най-гъстата
да вляза и да се стопя, за миг се моля...
Но знам, че утре ще започна отначало,
от пепелището по-силна ще се вдигна,
към Слънцето ще тръгна с чувство бяло,
ще блесне в мен една искричка дивна
и с нея вътрешния огън ще разпаля,
около който част по част ще се събирам
и не след дълго пак ще бъда цяла!
Тъй много пъти ще се раждам и умирам...
26

Тънкият воал на мъглата

Над езерото Елбур

След бурята, дъга

Над Мечата долина
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БЯЛА ПЕСЕН *
Колко пъти умирах и раждах се,
Дебелянов живееше в мен,
в низ моменти красиви и празнични
преживявах небесен подем,
сетне слизах на скърби в пустинята,
бродех жадна за шепа вода
и се борех в огнище изстинало
да запаля наново искра...
Всяка смърт ми донасяше раждане
с все по-силни и светли криле...
Да си жив с всяка клетка днес важно е,
с будни дух, ум, душа и сърце.

*

Стихотворението „Бяла песен“ е написано и като реплика на „Черна
песен“ на Димчо Дебелянов (https://chitanka.info/text/6147-chernapesen).
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РАЗСТОЯНИЯ *
Един до друг сме, но далечни са сърцата ни,
не ни е вече другият любим,
и като пропаст зейва между нас пространството,
затова, за да се чуем, си крещим...
Един до друг сме, приближават се сърцата ни,
и разпознава всеки в другия любим,
скъсени са ненужните дистанции,
за да се чуем, само нежно си шептим...
Един до друг сме и преливат се сърцата ни едно сме станали обичащ и любим,
изпращаме си мисли през пространството
и с поглед се разбираме, мълчим...

* Стихотворението е написано по притчата за разстоянието между
сърцата: http://www.gnezdoto.net/mydrost/619-pritcha-za-razstoianietomejdu-syrcata
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РИЛСКО СЪРЦЕ
Голямото рилско Сърце
на майка, девица, дете
отново е толкова пълно!
То трепти в чистота, в светлина,
слива въздух, земя и вода
и сърцата ни тихо вълнува…
Всяко лято от долния свят
идваш беден, а тръгваш богат –
Рила дава ти ново сърце!
Щом от обич разумно си дал,
то просветва – безценен кристал –
къс от щедрото рилско Сърце!
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Голямото рилско сърце...

Езерото Сърцето
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СЕБЕ СИ ПОЗНАЙ
Неизбродими са пътеките сърдечни –
дълбоко слизат в бездни непрогледни
и качват се по върхове извечни,
що гледат към духовните вселени…
Любов ли е това, което ме изпълва,
и бистра ли е тя кат езерна сълза
или е с примеси от тинестото дъно
на спяща гордост и стаена суета?
Лъчи небесни, моля, осветете
далечните ми вътрешни пространства,
където никне срамежливо цвете –
там искам днес с душата си да странствам.
В тайната на гънки незнайни да проникна,
девствени пустини без страх да опозная,
човешкото да обработя, Божественото да обикна
и в себе си да върна скоро Рая…!
32

Ангел

Езерото Балдер-Дару в първите слънчеви лъчи
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КРИСТАЛНО СЪРЦЕ
Чернилката на всекиго излиза,
когато дойдат по-усилни времена,
кирлива ли е бялата ти риза,
нечистотата ще изплува пред света.
И нищо няма да успее да я скрие,
прикрита истината пак ще изкрещи!
Ако си умен, нова риза ще ушиеш
и ще излезеш пременен и чист в зори.
И в утрото просветнал ще закрачиш
с усмивка разцъфтяла на лице,
че си започнал нов живот това ще значи –
живота на кристалното сърце!
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Прозрачни води

Езерото на Чистотата
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НА РЪБА
Докато свалям от душата пласт след пласт,
все повече проблясва същността ми,
но мракът също заявява свойта власт
и битка трудна се повежда на ръба ми,
където никога не съм била преди
и всичко ме връхлита неприятно страстта разгорещена там кипи,
страхът ме вкарва в калното си блато,
но Бог ми спуска Своето въже
и виждам как пред мен се зазорява...
Ум слънчев с диамантено сърце,
знам, само на героите се дава!
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Молитва

На зазоряване, 19 август 2017
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НЕ СЕ БОЯ
Не се боя, че с думи мощни Ти сърцето ми отключи,
не се боя дори от това, което после ми се случи –
от кратера в гърдите, зейнал ненадейно,
от пясъчните бури, вътрешно тъй дейни...
Не се боя от сенките из пещерите ми излезли,
от хватките на кармата, понякога железни,
не се боя, че съм сама по тясната пътека
и че товарът на сърцето ми мъчително олеква...
Ти чрез Природата превързваш най-живите ми рани,
Музика и Слово са най-добрите Ти балсами,
Ти издълбоко ме лекуваш, в нозете Ти щом седна,
в сърцето ми разлистваш днес роза ненагледна...
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Сърцето на розата

Розов храст
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РАЗУМНО СЪРЦЕ
Разумно сърце, прояви Любовта изначална,
с която душата човешка от Бог е излязла,
седем пъти ще минеш през огън свещен, не е тайна,
за да грейнеш отново, стопило желязната пазва...
В мидата твоя песъчинка неравна е влязла,
грубостта заглади с нежно чувство и хубава мисъл,
трансформирай в Любов всяка злоба и всяка омраза
и на Бог поднеси шедьовъра свой – чуден бисер!

40

КЪМ СЪРЦЕТО И УМА
Събуди се, сърце, и почувствай вселенския ритъм,
ти покрито си с рани, но в потока любовен зарастват,
щом захвърлиш си бронята, в танца небесен политам,
нов копнеж те изпълва и ти се разтваряш прекрасно!
Събуди се, спящ ум, за живота велик на Земята,
твоят меч е ръждясал, но ще блесне, щом хубаво мислиш,
нека къпят те сутрин лъчите в реката си златна,
и ти с устрем нов ще потърсиш безсмъртната Истина!
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Горе и долу

Езерото Балдер-Дару с Езерния връх
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ИЗХОД
Тяло мое, нищо, че случва се да страдаш,
понасяй всички болки и напред върви,
душата ми над теб кръжи – орлица млада –
даже ти да страдаш, тя радва се, цъфти!
Ум мой неустойчив и честичко тревожен,
даже да си трескав и да си плашлив,
душата ми над теб издига се и може
да те изведе от всеки спад и срив!
Сърчице, ти моя тъничка мембрана,
даже свръхчувствително на грубости да си,
знай, че ще зарасне всяка твоя рана,
щом душата моя към теб се приближи!
Нека се вълнува морето на живота,
нека се разклащат човешките ни кули,
Душата и Духът щом свързват ни с Доброто,
по-силни ще излезем от всички земни бури!
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Величие

Махабур, петото езеро
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ВЪТРЕШНИ ДИАЛОЗИ
Приех те, тяло, родна моя къща,
макар и тясно, ти си ми подслон,
след всяко скитане душата се завръща
и влиза в мимолетния си дом…
Но ти не искай, тяло, твърде много –
не чакай да ти стана верен роб,
а ти да ми тежиш като олово
и да ме караш да желая плод след плод.
Сърце любимо, ти си ми градина
и в теб цъфтят най-дъхави цветя,
но между тях нерядко буренчета има,
които смучат ценната вода.
Сърце, не искай ти да управляваш –
от теб започва светлият ми път,
така че научи се в мир да даваш,
за да се пълни златният ти съд.
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Ум скъпоценен, ти си ми ограда –
на стража бдиш и пазиш от злини,
сърцето крехко, за да не пострада,
съвместно с теб добре е да върви!
Но ти не искай царската корона –
на друг по право тя принадлежи,
а изпълнявай свойта служба неуморно,
че отговорност свята върху теб лежи.
Душа, ела и влез като избрана,
и поеми от днес владението свое –
дома, градината, опасани с ограда,
ти можеш да превърнеш в рай спокоен.
Бъди над тях, Душа, като светило,
и вдъхновявай се от танца си с Духа,
огрявай и повдигай всичко живо,
красиво пей на същността ми песента!

46

Сърце, ум и душа

Езерото Сърцето и връх Светията
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ПРИПОМНЯНЕ
Ти, част от мен, родена от безкрая,
и тук посята, в триизмерната Земя,
по-смело късай мрежите на майя
и следвай пътеводната звезда.
Не се плаши, когато разлюлял се,
светът край теб се рони къс по къс
и ти се чувстваш хваната натясно
в поредния замайващ земетръс.
Спомни си, че си рожба на безкрая
и че илюзия е този земен свят,
че някъде в градините на Рая
се къпе същността ти в благодат!
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Трепет

Край езерото Сърцето
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ВЪТРЕШЕН МИР
Не смущавай сърцето си с преходни грижи –
безпокойството днес е за норма прието,
но зад гъстите облаци слънцето виждай
и помни, че отвъд се синее небето...
Скъпоценната сила недей разпилява
за множество дребни противоречия,
егото търси простор за изява,
но Друг покани в свойте мисли сърдечни...
В езеро тихо Душата живее –
оглеждат се в него върхове и небе,
само Мирът ти носи прозрение
как да любиш, да мислиш, да действаш добре!
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ВЪЗЛИЗАНЕ
Вървя по скътана пътека през сърцето,
ще се натъкна може би на гъсталак
и ще е трудно, много трудно, но пък ето
Учителя ми е оставил светъл знак...
И аз с усмивка след сълзите продължавам,
сама прокарвам този тесен път,
понякога обгръща ме омая,
цигулки и тромпети ми звучат,
но друг път всяка крачка е усилна,
без видимост оставам, и без дъх,
скали оказват ми вековна съпротива,
мълвя: „Учителю, приятел си ми пръв!“
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И често помощта не закъснява –
разкъсва се най-гъстата мъгла
и очертава се пред мен пътечка бяла,
по нея бяла трябва да вървя...
И аз събличам тъмните си дрехи,
оставям и най-малкия товар,
в поток лъчист изкъпвам се, да светна,
разделям се и с някой навик стар...
И литвам като гълъбица, лека,
възлизам от сърцето към Душата,
не са ми нужни земните пътеки,
когато Път ми става Светлината...
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ИЗВОРЪТ В НАС
Щом стъпи на Земята, душата извор търси
и цял живот от извор на извор тя върви –
извори намират се, но често пъти мръсни,
щом пиеш от водата им, пак жажда те гори…
Докоснеш ли ги с устни, оставаш омагьосан,
нечистото разнася се из целия ти свят,
в кръг тесен се завърташ ту скръбен, ту ядосан
и тайно се надяваш на някакъв обрат…
Светът е пълен с извори затлачени, пресъхнали,
дори да са бълбукали, днес целите са в кал…
И лутат се душите ни, големи са им мъките,
но спомнят си, че някога Бог Извор им е дал!
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Не могат да разчитат на извори човешки,
водите на които менят се от сезона,
че вода им трябва, прясна, много спешно,
изобилна, жива, не седяла в стомна…
Бог ще им разкрие в някоя молитва
как в себе си да търсят този Извор благ,
за да може вечно Той у тях да блика
с песен сладкогласна, с нежен аромат…
От хиляди години този Извор чака
душа ни с мощ велика да се приближи,
да вдигне на сърцето закоравяло похлупака
и Той със струи девствени нас да напои.
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На Извора

Изворът Ръцете, които дават
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БЛАГОДАТ
„И аз, като ставам рано сутрин, първата ми задача е да изпълня волята
Божия – да обичам онова, което Бог е
създал. Във всичко да виждам Неговото
величие и красота. Така, аз не се спирам
върху човешките прояви и отношения
към мене.“
Учителя
Сърцето ти врата е към тези светове,
където всичко хармонично е Едно...
Щом светла си душа, глас тихо те зове
да влезеш в океана на вечната Любов...
И твойта капка влива се и чувства нов живот,
щом в Цялото е, вече нямаш бряг,
над злото се издигаш в непреходно добро...
И капнеш ли отново, донасяш благодат...
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Хармония

Езерото на съзерцанието
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НА СРЕЩА С БОГ
Мога да пропусна много земни срещи
и да закъснея за хорската любов,
да отмина драми и празници горещи,
но ще се явя на срещата си с Бог...
Тръгна ли за нея, вятър бурен спира
и лъчи проблясват между капки дъжд,
театърът суетен оставя ме на мира имам среща с Бог, а не с човешки мъж!
Цялата притихвам, да чуя Океана,
звездите да погледам след някой залез тих,
стопява се светът - дребнав, лукав, тщеславен,
а Бог ми подарява поредния си стих...
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О, ЛЮБОВ!
„Всяка проявена Любов е на място. Ако този, когото любиш, не я оцени, зад него седят хиляди същества, които ще я
оценят... Най-първо Бог я оценява.“
„Когато човек долови само един лъч от Любовта, в него
настава такъв мир, такова разширение, че той веднага разбира отношенията си към хората и става герой, не се страхува от нищо.“
„Началото на усъвършенстването – това е Любовта! Тогава
умът, сърцето и волята ни ще работят правилно. Трябва да
любим, защото само Любовта съкратява времето, спестява
енергиите и произвежда най-добри резултати.“
Учителя
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ЧОВЕШКА И БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ
О, човешка любов, толкова сляпа и глуха,
на теб ли се падат трохите от хляба небесен?
В началото кули строиш, а после потъваш в разруха
и от весела тъжна и жалка става твоята песен…
На първия бал дефилираш с костюм на царица,
с усмивка блестяща показваш талант и успехи,
но време минава и ти се превръщаш в старица
и вече са скъсани твоите празнични дрехи…
Много гладни за обич на теб се надяват, теб чакат,
отначало си щедра към тях, а после си тъй пестелива,
заблудени от външния блясък, много те мислят за злато,
но щом те опитат, откриват колко си бедна и сива…
А душите копнеещи знаят, че някъде има
любов свръхчовешка и обич красива безсмъртна,
че те изобилно извират от нашата вечна Родина
и към Царството Божие сочат ни винаги Пътя…
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ЛЮБОВ
"Махни камъка от душата си, за да
могат всички дарби и способности да
растат на свобода."
Учителя
Колко много Любов ще струи от недрата душевни,
като гейзер ще блика, ще разлива води в океан,
ако камък огромен не тегне – отколешно бреме –
и не спира потока на всеки божествен талант...
Дълбоко в недрата душевни Любовта се вълнува,
надига се, пее, търси начин оттам да излезе,
понякога тиха, вглъбена, друг път напориста и луда,
път иска да стори направо към просторите звездни!
И камъкът мърда, напред и назад се поклаща,
всеки миг на парченца безброй ще се раздроби,
дълбините вибрират от налягане мощно и страшно,
а тя, радостна, сили набира и готви се да полети…
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ОЧАКВАНЕ
Ти очакваш, Любов, свита в тръпки у мен на кълбо,
да изригнеш с мощта на избухнал в пустиня вулкан,
бълбукаш, клокочиш, напираш с въпроса защо
все още не смея свобода и простор да ти дам…
Неродена от плахо сърце и от ум прикован,
ти притисната зрееш и чакаш моментът да дойде
да пробиеш затвора си тъмен с прихлупен таван
и с фонтан да ме вдигнеш високо в небесни простори…
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Небесни простори
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КРАСИВА ЛЮБОВ
Ако в мен не живееш, красива Любов,
ще съм празна, чуплива и бледа,
без светъл копнеж и без устрем готов
чрез мир да удържам победа…
От страх да не сбъркам, няма да тръгвам
по пътеки от друг невървени,
ще си мисля, че пак съм банална и смъртна,
ще избягвам да правя промени…
Ти обаче протичаш пълноводна през мен
и сърцето ми пак разширяваш,
ума ми развързваш от земния плен
и огнена воля ми даваш
да уча, живеейки всеки мой ден,
не в бита, а в октава по-висша,
където успявам с чист дух окрилен
да пея, да свиря, да пиша…
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ПЕСЕНТА НА ДУШАТА И НА ДУХА
Хубава си, Любима моя,
когато с ясен ум и топло сърце
замесваш новия хляб на Живота
и го благославяш с думи чисти и сладки!
Лицето ти е бистро като роса,
гласът ти се лее като медовина,
облечена си в меко сияние...
Човеците ти се радват,
Ангелите те похваляват!
Хубав си, Любими мой,
когато преди да издигнеш меч или знаме,
издигаш очи към небето
и запяваш новите химни на Живота!
Лицето ти светлее като слънце,
гласът ти ромоли като планински поток,
облечен си в царски одежди...
Човеците ти се радват,
Ангелите те похваляват!
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О, ЛЮБОВ
О, Любов, Ти, която чрез Музика стигаш до нас,
изпълни ми до края сърцето, извади от душата ми глас,
да мога за Божия слава да говоря и сладко да пея,
да внасям трептения светли и в гъстата земна материя…
Нека заблика у мен извор с живителни струи,
нека радост да носи, да пои и с песен красива да буди,
нека, който е жаден и пие, и той да поиска да стане,
чист извор на благост и сила, разпръскващ пред Бога ухание!
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МИРИС НА ЦВЕТЯ
„Ще знаете, че всеки от вас пречупва
Божествената светлина по особен
начин. Затова всички хора носят
нещо хубаво и красиво в себе си.“
Учителя

Дойде при теб, но ти не я позна –
зад маската ù имаше вселена
и от окото ù отрони се звезда
при мисълта ти, че е най-обикновена...
Не чу симфонията в нейното сърце,
картините в ума ù не видя,
а тя дойде и тръгна си дете –
след нея замириса на цветя...
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ОБРАЗИ НА ЛЮБОВТА
Онова едва забележимо цвете,
което ти докосна с коленете
и на което дълго диша аромата
преди с копнеж да легнеш на тревата –
това бях аз…
Онази пееща дъждовна капка,
която днес опита – беше сладка –
и ти изпи, притихнал като птица,
а тя засвети в твоята зеница –
това бях аз…
Онази пъстрокрила пеперуда,
чийто танц ти гледа до полуда
и после разреши една задача,
преди да плъзнат сенките на здрача –
това бях аз…
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Капчици дъждовни
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КЪМ ДУХА
В дантели ме облече сняг,
сред девствен мир – целувка бяла…
Любими, Ти ме искаш цяла
и аз пристъпям Твоя праг…
Речи и тялото си давам,
да Ти е верен инструмент,
свири на него нощ и ден
и пей за Божията слава…
Сърцето сетне ми вземи –
то нека да Ти бъде стомна,
налей вода, ще съм доволна,
щом пътник жаден напои!
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Ума си също ще Ти дам,
светилник нека да Ти бъде,
запалиш ли го, благост мъдра
ще грейне като в малък храм…
Вземи и моята душа –
едва разлистила се роза,
щом тя е с Теб, не се тормозя,
без да увяхвам, ще цъфтя…
В дантели ме облече сняг,
сред девствен мир – целувка бяла…
Любими, Ти ме искаш цяла,
и аз пристъпям Твоя праг…
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ЖЕНА
Господи, скъп дар е да съм влюбена
в едно конкретно светло същество,
от трепета в сърцето и блясъка в ума
животът преминава в тържество…!
Но ако това направи ме дотам егоистична
да вярвам, че за двама е светът,
то по-добре за миг объркай всичко
и звездопадите завинаги ще спрат…!
Угасне ли у мен илюзията сетна,
че между двама ще заключиш Любовта,
дари ми дар да любя цялата планета
и с чест да нося името Жена…!
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КЪМ ЖЕНИТЕ
Бъди Жена и с волята си изкачвай планини,
с разумността си изтъкавай мисъл важна!
Ако в сърцето твое огън свят гори,
с Духа и с тялото си ти без страх ще раждаш!
Бъди Жена! Щом вземеш в ръцете си света
и с нежност го притиснеш до гърдите си,
от ласките ти грейва планетата Земя –
сълзите и смехът ти въздействат, изкупителни!
Ти още не съзнаваш, че в теб се крие мощ,
че можеш да повдигаш и болки да цериш,
в добро да трансформираш сценарий много лош
и всяко зло с Божествена Любов да победиш!
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Паяжини в дъжда
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ЕДИНСТВЕН ТИ
Изменчиви са хората, щом влюбят се, разлюбват...
Единствен Ти си верен на нашите души –
от връзката ни с Теб те никога не губят
и нищо няма силата да ги разруши!
Изменчиви са хората – сърцата им се празнят
и гаснат умовете им в недостиг на Любов,
промъква се тъга, превръща се в сарказъм,
и всеки да се скрие зад броня е готов.
Единствен Ти си верен, когато те потърсим,
и всякога си Мъдър, и всякога си Благ!
Защо ни домъчнява, едва щом стане късно,
за твоя майчин поглед, за твоя бащин праг?
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ЛЪЧЪТ НА ЛЮБОВТА
Един-единствен лъч от Твоята Любов
и аз с копнеж очаквам всеки изгрев нов,
надскачам си пределите и спънките премествам,
денят ми озарява се от стихове и песен!
Угасне ли Лъчът Ти, отново съм нищожна,
в условия мъчителни за кой ли път заложник,
но в робството на скръб човешка малодушна
аз най-добре разбирам, че трябва да Те слушам!
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Лъчът на Любовта

Небесен хляб

На изгрев

На изгрев
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В ПОЛЕТО И НА ВЪРХА
В полето на любовите човешки,
когато вкусиш сладкия им плод,
явяват се неразбирателства и грешки,
вгорчава се сърдечният живот.
Противоречия дълбаят любовта ти
и лесно трансформират я в омраза,
тогава вместо да летиш, се спъваш в пръти
и в тъмнината на страха си се оказваш.
Единствен път нагоре ти остава,
към Любовта Божествена, най-сигурния връх,
там ще намериш мъдрост, истина и правда
и на душата си велик Приятел пръв!
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Водопадът под езерото
Сърцето

Водопадът под езерото
Елбур
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ИДЕ ЛЮБОВТА
Иде Любовта с тъй тихи стъпки,
че се чуват само от сърцето,
сякаш се разтварят нежни пъпки
и отвътре ти е чисто, светло, леко…
Иде Любовта и песен пее,
чува я единствено душата –
тя оставя тежкото си бреме
и нагоре устремява се, крилата.
Иде Любовта, света променя,
всяко зло с целувка разтопява
и Доброто шества в цялата вселена…
Ей такова чудо вече става!

80

Нежни пъпки
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СЛАДКИ ДУМИ ДВЕ
Исках да ти кажа хиляди неща,
смело да разтворя ум, сърце, душа,
но за да не блазня твоето сърце,
ще ти кажа само сладки думи две...
Ще ги кажа тихо, утре в ранина,
щом запеят птици, затрептят листа,
те за теб да бъдат благодатен дъжд,
който те облива с радост изведнъж.
И какви са тези сладки думи две?
Можеш да ги чуеш с ум и със сърце,
но ще ги почувстваш истински с душа:
първа дума – Благост, втора – Светлина!
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ДВЕ ДУМИ
Какво ти струва да ми кажеш
по изгрев сладки думи две?
Две думи само, а тъй важни балсам за морно ми сърце...
Но ти замислен подминаваш,
не смееш да ги изречеш,
увлича те житейска врява
или пресъхва ти сърце...
Ако пък нямаш сладки, дай горчиви,
споени с капчица Любов,
аз мога да ги трансформирам,
да им придам заряд и смисъл нов...
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ТРЪГНИ НАПРЕД!
Тръгни напред без страх от земни грижи
да помрачава твоето чело,
с добро сърце и с ум от Бог раздвижен
ще срещнеш в трудността привидно зло.
Тръгни напред след птицата Надежда,
врати отваряй с Вяра-диамант,
ще видиш – всичко чудодейно се нарежда,
щом в Любовта покажеш устрем и талант.
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Слънцето на Любовта

Изгрев, 20 август 2017

85

ВРЕМЕ ЗА ГЕРОИ
Брони твърди, тежки брони,
сложени да не боли,
да, но вече те се ронят,
не стоят като преди...
И словесните куршуми
влизат даже и през тях,
трябва да сме чисти, умни,
инак ставаме на прах...
Само мисълта ни права –
диамантена стена –
може да ни защитава
в периоди на война!
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Идва време за герои –
Истината препаши,
от оръжията свои
Любовта използвай ти!
Щом в Доброто облечеш се,
ти ще си непобедим,
и със свойта същност вечна
ще се чувстваш Божи син!
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МАЛКА МОЛИТВА
Нека, Боже, Любовта ми да е трайна,
да е чиста, безусловна и незнайна…
В мисли светли, в чувства нежни тя да затрептява
и в дела на блага воля да се проявява...
Всичко кротко да прощава, изтърпява,
в тежък час на чудеса да се надява…
И дори да я подгони тъмнината,
тя пак да диша волна и крилата…
Бързо да намира най-добрите думи,
що врати отварят и разчистват друми…
Мен и ближните да радва и повдига,
до безкрая на Вселената да стига…
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Нежност

Метличина
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МОЙ ЖИВОТЕ!
Животе, не искам да бъда приспивана,
всеки ден ме разтърсвай, пали, изумявай,
дори да препускаш, аз те хващам за гривата
и понасям се с шеметен ритъм към рая...
Не че пътят е гладък и няма препятствия,
не че понякога не изпитвам и страх,
но самото движение изпълва ме с щастие
и често възкликвам на завоите: „Ах!“
Ето, аз съм свободна красиво да чувствам,
способна съм вече и светло да мисля,
да превръщам баналното в свежо изкуство,
през калта да минавам и пак да съм чиста.
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Аз искам, Животе, да съм все вдъхновена –
почвата моя не оставяй за миг суха!
Знаеш как давам, когато съм взела.
И вятъра впрягам, когато задуха...
От копнеж непрестанен да не се уморявам,
нека буди ме сутрин все нова искричка!
Подкрепи ме, Животе, в моята вяра,
че Доброто ще случа, когато обичам!
С онази Любов, коя граници няма,
коя ме с крилата си вдига високо,
и аз прелетявам над земната сянка
и възторжено гледам на теб, мой Животе!
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ИСТИНА ОТ СЪРЦЕТО
„Проводи виделината си и истината си:
те да ме водят.
Кой ще обитава в твоята скиния?
Кой ще живее в светата твоя гора?
Който ходи в незлобие, и който прави правда.
И който говори истина от сърцето си.“
Сините лъчи, Завета
Не от ума си истини ще казвам,
а тези, що извират от сърцето,
дълбае смисъла умът напразно,
сърцето знаещо извежда ме на светло...
Научило е на Духа езика
и може думите на Любовта да нареди,
със Слънцето в синхрон ли е, то блика
слова-отблясъци на чисти светлини...
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Слова-отблясъци
на чисти светлини

Езерото Сърцето
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НАВЕКИ
„Вселената може да се унищожи, светът
може да изчезне, слънцето може да потъмнее, но да забравиш човека, когото
обичаш, това е невъзможно. Ако не беше
така, животът щеше да се обезсмисли.“
Учителя
Един ден ще угасне плътта ни уморена,
светът ще се разпадне, звездите ще изтлеят,
в небитието ще изчезне познатата вселена
и преходните форми ще си тръгнат с нея...
Истините земни нов вятър ще издуха,
за миг ще избледнее човешката ни мъдрост,
обикновената ни обич ще свърши в река суха,
но Любовта в Душите навеки ще пребъдва!
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Сърцето на залеза

95

