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издава СОУ „Йордан Йовков“ - град Тервел
с помощта на Р.Стратиева, Ц.Божилова, Рая Стефкова и Грета Николова
Април 2015 година
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МОЕ СЕЛО

На родното ми Каменци
Празни къщи, срутени зидове –
коноп и коприва до кръст.
Скитащи псета, изровени улици –
изровени до камък и пръст.
Пусто е училището селско
със зейнали прозорци и врати.
Няма ги хлапетата палави
и звънец отдавна не звъни...
В храма влизат другоселци –
свещи да запалят със молба:
да се върнат тук ония, гдето
съдбата е прогонила в града.
Сал чешмата весело клокочи
и водите ѝ отнасят надалеч
отколешен момински смях, ергенски шепот
и клетвите във вярност и любов.
Обхождам те със поглед цяло:
ни глъч, ни шум, сякаш е мъртвило...
В очите само сълза напира –
за тебе мое мило, родно село.
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ПЕТКАНА
Нося име на светия,
който бди над мен.
Моля Божия Благословия
да ме пази всеки ден.
Животът ми е чудо,
неразгадано и до днес.
Живея с чувство справедливо
и с вяра: Бог е тук, при нас!
Нека пазя добрината
в сърцето си докрай,
да се спася от греховете,
за да живея в онзи Рай!
Да бъда здрава и щастлива!
Да остане лошото назад!
Да има сговор в родното
огнище! ЗА ПРАЗНИКА –
ТОВА СИ ПОЖЕЛАХ!
***
ПРЕРОДЕНА
Върху себе си вината все
поемах,
но товарът толкова ми натежа,
че от болка нещо в мене се
пропука
и останах сякаш без душа...

3

Като огън тлеещ бавно да угасне
животът ми бе без светлина,
падах бавно, с мъки се изправях,
останала без дъх,
непознала радостта...
Толкоз малко от живота исках:
Обичана да бъда,
обич всекиму да дам,
но осъзнaх,
не бях за този свят родена,
но и преродена,
същата ще бъда – знам!

***
ВЪЛКАНА
Отиде си тъй тихо от живота,
както тихо и живя.
Само песни във ефир се носят,
в тях ти душата си изля.
Единствена, неповторима бе, ти
–
с глас чуден, ясен и звънлив,
сякаш в него ручеи се гонят
и кавали свирят за отпев.
Знам, ще бъдеш вечна
примадона
на народната ни песен по света,
ти, Вълкано, славеят на Тракия
и на добруджанската земя!

ПЕТКАНА ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА е родена
на 28 януари 1944 г. в с. Каменци, Силистренско. Завършва училище в родното си село, завършва
гимназия
в Тервел и учи в Библиотекарския
институт в София.
Обича поезията и фолклора и
още като ученичка пише стихове и
пее народни песни. Дарбата си е
наследила от рода на своята майка,
която е „главанка“, а родът ѝ е от
Тракия. През 1960 г., ученичка в ІХ
клас, Петкана Георгиева става лауреат на Първия Добруджански събор и печели първа награда с песента “Мама си Янки
думаше“.

Мама си Янки думаше:
Стани, стани, Ягице,
Слънцето й, дъще, на пладне.
-Не ма буди, мамо ма,
сладки си съня сънувах –
слънцето слезе у нази,
в нашите двори широки,
двори ни, мамо, огрея,
а след него звездици.
- Ягице, дъще Ягице,
Слънцето й, мамо, Никола,
Никола, твойта изгора,
Звездици са, мама, сватбари.
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И песните връщат усета ѝ за поезия и надеждата в
душата ѝ. И днес сме свидетели на художествения израз на тази вяра.
Следват записи в Радио Варна на песните
„У Радкини гости дошли“ и „Заженили се, джанъм“.
През 70-те години на ХХ век се омъжва, но любовта
към фолклора я прави солистка на ансамбъл „Тервел“,
където пее и танцува заедно със своя съпруг Борис.
Раждат им се две деца – син Георги и дъщеря – Десислава.
Съдбата я повежда по стръмните пътища на живота, за
да я изведе днес в подножието на Христовия кръст и
православната вяра в Спасителя на човечеството. Любовта към Бог и хората връщат усета ѝ за поезия и надеждата в душата ѝ … до 9.10.2014 г., когато сърцето ѝ
не издържа на житейските изпитания.
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РАВНОСМЕТКА

ИЗПОВЕД

Когато годините напреднат
и посребреят косите,
седни, подреди годините
и прави равносметка
на дните!
И жал ще те обземе за
мигове неизживяни и
непразнувани сякаш това със живота
е едно дълго сбогуване...

Земята диша с пълна гръд
на пролетна омая,
а в моята душа е мрак
и ще си остане в мрак до
края.

***
РАЗМИСЪЛ
Сън очите ми притваря,
ала будни ги държа,
с мисли тъжни и нестройни
те душата ми ломят.
Как да ги сбера във шепи
и кому да ги даря?
Те поселиха се в мене
и навек ще бъдат с мен.
Пристан тих жадувам тамо,
гдето да се подслоня.
И една за мен отворена сродна с моята душа!

Че някой грабна с цяла
длан щастието взе от мене.
Душата ми не знае ни
покой,
ни радости човешки що е.
От извори човешки аз все
пих не радост, а горчилка
страшна.
И питам се, защо така
животът все натам ме
тласка.
И чакам – както таз земя
очаква пролетта със
трепет –
пак в зажаднялата ми гръд
искри на радостта
да блеснат.
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НОВА ГОДИНА
Изпращаме със благодарност
Старата година със погледи,
отправени напред,
че следващата,
ГУРБЕТЧИИ
Новата година, ще ни дари
със радости безчет.
Пръснаха се като ято птици,
Родино, твоите деца
И да ни бъде здрава,
поеха пътища незнайни
благодатна, без болести,
с много болка и тъга.
без наводнения и земетръси,
Опустяха дворове и къщи,
без гладни хора,
само нейде майчин плач ечи,
без плачещи дечина,
че синът незнаен друм
а небето само
поел е,
със добро да ни поръси!
а тя оплаква своите старини.
Деца ще раснат без бащина
Оръжията да отидат
подкрепа,
във забвение,
без бащини милувки
спокойствие на земята
в този свят,
да цари,
невести ще проклинат
народите да се обичат
съдбата си жестока,
като братя,
че животът им горчив е без
единствено блага
мъжката любов.
всеки да твори.
Върни ги тука,
мила ми Родино,
върни ги тук на нашата земя.
тук мъжете ни да остареят,
да няма вече плачещи деца.

ПОСГОДОЛ СЕ Й
ДЖАНЪМ !!!
Филип маджерина
за кралска дъщеря
мома Соколина.
Тежка сватба вдигна,
тежка и болярска.
Че й поканил, джанъм,
седемдесет царя, /2
осемдесет краля,
сал не е поканил
Марко – добър юнак.
Марко Грую дума:
„Хайде, братко, хайде
и ние да й идем
на таз тежка сватба –
отстрани ша сидиме,
сватба ша гледаме!”

ИВАН СТАДО МАМИ,
мами и прибира,
нарежда му да иде
хубава Ирина.
Иван Ирина дума:
„Ирино, холам, Ирино,
Ирино, червена ябълко,
път не ми минавай,
че ми стадо плашиш,
стадо оагнено,
стадо незобено.”
„Байно ле, бати Иване,
път не ти минавам –
стадо да ти плаша.
Мен ма мама прати
на студените кладенци
вода да й донеса,
устата да си разкваси.”
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МОЛБА
Пред тебе скланям
морно чело,
Когато ми е трудно да реша:
с пошлостите как да се
преборя,
злобата човешка как да
победя.

ЗАГУБИХ СИ, МАМО
Загубих си, мамо, сивото си стадо,
загубих го, мамо, във поле широко/2
във поле широко, във гора зелена.
А чи тръгнах, мамо, стадо да си диря,
Стадо да си диря във гора зелена.
Не отидох, мамо, във гора зелена,
най-отидох, мамо, в бяла Станчица.
Лицето й, мамо, като бял трендафил,
очите й, мамо, греят като слънце.
Сидях, сидях, мамо, сидях и я гледах,
сидях и я гледах и се чудом чудих:
„Каква е тази хубост, хубост ненагледна,
дето ма омая, стадо да остая?!”

Бъди ми, Боже, сигурна
опора,
когато взор отправя тъй
далеч,
че само, Боже, ти ще можеш
душата ми да разбереш.
Ръка протягам, помогни ми!
Не ме оставяй в трудния ми
път!
Опора вечна ти бъди ми –
с Твойта обич друг ще е
светът!

МЪКА
Не върви след мене, мъко
моя, не върви!
Душа във тяло не остана върви си, вече си върви!
Изтля душата ми в тревоги,
сълзи очите ослепиха.
Смили се, нищо в мене не
остана
и сърцето ми кърви, кърви.
Дари ми, Боже, мъничко
надежда
за оставащите дни!
Животът си изстрадах,
стига толкоз!
Болката със радост замени!
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ДУША

ПРОШКА

Душата ми е тънка струна.
Докосната със пръсти –
тя звъни.
Изпод пръсти
песен се излива,
Но с мен не е така, нали?

Не тъжи, приятелко,
че старост ме налегна!
Туй е път от всеки извървян.
Най тъжи за излъгани
надежди –
от приятели, от близки,
лъгали без свян!

Не плача толкова от болка.
Болката боли и отминава.
Плача!
Душата, който наранява.
Незаслужени обиди трудно
тя прощава.

Не знаят те, че аз излизам
от тази болка отрезвена.
Не знаят те, че казвам: „Край!
От мъката си ставам
по-калена!“

Макар че белези остават –
Пълна е душата ми със обич.
в сърде, в душа, в целия мой
Готова съм на всеки
свят,
къс да дам.
но горда съм, че отстоявам.
Но често неразбрана съм
Предателство и подлост –
от хората,
да бъдат техен грях!
че не обиди,
обич искам да им дам.
Простих им всичко,
но си казах:
„Приятелите са приятели,
когато ръка
протегнат в труден ден“.
Затуй простих изплаканите
сълзи и стореното с мен!

СЪБРАЛО СЕ Е ЦЯЛО СЕЛО
Събрало се е цяло село,
на цяло село булките,
булките и дечицата.
Стари хора курбан колят,
курбан колят, свещи палят,
свещи палят, Богу молят:
„Тебе славим, мили Боже,
тебе славим, тебе молим
прати, Боже, ситен дъжд,
ситен дъжд, ситна роса,
че езгора златно жито, /2
златно жито, вакло стадо.”
Съжали ги млада Бога,
че им прати ситен дъжд,
ситен дъжд, ситна роса,
развесели младо и старо.

ДАФИНКА ДВОРИ МЕТЕШЕ
Дафинка двори метеше,
дребни си сълзи ронеше,
майка си жално думаше:
Даваш ма, мамо, далеко –
през девет села в десето,
що ма не поташ, мамо ма,
колко ми й жално и милно
за мойта малка градинка,
за мили братя и снахи,
за техни малки дечица.
Най ми е милно, мамо ма,
за първо либе Никола,
дето ма с него раздели!”
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ЗАПЛАКАЛА Е МИЛКАНА
Заплакала е Милкана,
Милкана, булка хубава:
„Блазе му, Боже, блазе му,
който се с мъж доводи,
доводи, Боже до старост.
Стало й девет години,
откак вдовица останах
със две ми дребни дечица.
Мене ми, Боже, омръзна
по чужди ниви да жъна,
по чужди къщи да пера,
дребни дечица да отгледам.
Не можах да се нанося
на мойте пъстри премени,
не можах да се нарадвам
на хубост, Боже, на младост.
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ВЯРА
Изгубих най-близките си
хора,
в душа ми зейна празнота.
Какво ли още ме очаква,
какво ли още на живота си
дължа?!
МАМА НА СЛЪНЦЕ
ДУМАШЕ
Мама на Слънце думаше:
Слънчице, мило мамино,
нали ти мама заръча
по-рано, Слънце, да зайдеш,
че изгоряха жетварки,
дребни дечица във люлки,
стари хора по къщи.
Слънце на мама думаше:
Седял съм, мамо, гледал съм
една ми мома хубава.
Кога се, мамо, засмее,
мене ме, мамо, надгрява,
когато, мамо, продума,
уста й бисеро рони.
Седял съм, мамо,
гледал съм –
на хубост да се нарадвам.
Слънчице мило, мамино,
това е мома Зорница –
едничко чедо на мама.

Научих се със всичко да се
боря:
със болести, несгоди,
самота...
От всичко, що съдбата ми
поднесе,
душата ми не обедня.

КОЛЕДА
В тази нощ по-ярко ще
блестят звездите,
камбанен звън света ще
огласи.
В тази нощ – бяла и
прекрасна,
Бог Исус ще се роди!

И макар че още брули ме
животът,
Звездица пътя му огряла,
взорът ми отправен е напред.
път, изпълнен със любов,
И силно, силно вярвам, че
към нас, родени да го славим
съдбата
молим Неговия Благослов.
след всичко изживяно, ще ми
донесе късмет!
Да бъдат дните ни честити,
да се раждат плодове безчет,
деца да се множат
като пчелици,
в света да има мир и ред!
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БЪЛГАРКА І
НА ЛЕЛЯ КЕРА

Очите ти са утринна роса.
Веждите – две дъги небесни
нарисувани.
Устните ти –
цъфнал розов цвят –
нектар, от всего бленувани.
Сякаш някой майстор в
Древността
ваял те е и рисувал.
Прекрасна, хубава жена,
българко, ти цвят сънуван!

БЪЛГАРКА ІІ

Сякаш слязло е небето
с безбройните си светещи
звезди
Блестиш с неземна красота
в очите ѝ да се огледа
и аз те гледам със почуда.
и омаяно във тях да спре.
Ти истинска ли си или
Устни виждал ли си ти
звезда,
такива,
изпратена от Бог да ме
устни, алени като божур?
погуби?!
От росата сякаш капки пили –
Остани прекрасна, дори през
дъхтят на рози и на
есен -неувяхваща, красива!
карамфил.
Затуй възпях те в тази песен Кръшен стан е пак извила и нека тя е вечно жива!
погледът ми е в захлас.
Гледам и се ненаглеждам
на хубост, гиздавост и глас.
Искам в тез очи да се
огледам,
от устните да пия аз нектар,
ръце окол кръшен стан обвия,
дори това да е последен дар!

Разболяла са й хубава Кера
хубава Кера, една на мама.
Над глава й жални седят
нейни мили братя.
Първи се моли:
„Стани, стани, мила сесто,
в твойта мала градинка
дъхав босилек увехна,
жълта, червена латинка.”
Втори Георги се моли:
„Стани, стани, хубава Керо,
Твойто любе Димитър
край порти ходи и плаче –
тебе как ще забрави”
Тогаз се Кера обади:
„Братко, Георги ле, Георги,
моят дъхав босилек
снахици ще го поливат;
мойто любе Димитър –
друга ще си залюби;
мойта мила майчица
няма да ма нивга забрави.

СЛЪНЦЕ ОТИВА НА ЗАХОД
Слънце отива на заход,
жетварки снопи прибират,
прибират да си отиват.
Хубава бяла Неделя
нарами люлка шарена
с мъжко детенце във нея
и тя си в къщи отива.
На пътя срещна Димитър,
Димитър – първа изгора.
Димитър дума Неделя:
„Недельо, първа изгоро,
не ти мяза, Недельо,
бели нозе да прашиш.
Най ти мяза, Недельо,
шарена китка да кичиш,
пъстри премени да носиш,
двори да ми огряваш.
Остави мъжко детенце,
тръгвай със мене, Недельо!
„Димитре, холам, Димитре,
първа изгора е мила
най-мила е, любе Димитре,
майчина рожба хубава.”
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„МАРИ, НЕДО,
БЯЛА НЕДО,
що не дойдеш на седянка,
на седянка, на предянка.”
„Аре, лудо, аре младо,
как да дойда на седянка,
като мама не ме пуща.”
„Мари, Недо, бяла Недо,
и туй ли да та науча –
ти кажи на майка си,
че ще идеш за водица,
за водица, за студена,
пък ела на седянка –
ази, Недо, да посвиря,
пък ти, Недо, да попееш.
Твойте черни очи, Недо,
изгориха ми душата;
на сърце си ми легнала,
мари Недо, алтън Недо!”
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БЪЛГАРИЯ

ЗАПЛАКАЛА Е ХУБАВА
ЯНА
сред бащини равни дворове.
Бога си жално молеше:
„Бре, Боже, бре мили Боже,
зачула съм си, Боже,
че ми се жени либето.
Стори ми, Боже, направи
сватба оттук да мине край нашите равни дворове,
сватба да си погледам,
най-много – Стояново булче –
по-бяло ли е от мене,
по-бяло и по-червено,
мойте друхи носи ли.
Че ме Стоян остави,
остави, Боже, попари,
както сланата полето
и на полето тревата.

Ако нямах вярата в тебе,
че ти си единствена в света –
родината, в която искам да живея,
земя, в която искам да умра;
Ако нямах любовта към тебе,
към твойта дивна красота,
към българския древен корен
и Добруджанската земя;
Какво аз бих била тогава,
Родино свидна, майчице добра,
оцеляла в толкова несгоди,
в робия тежка, в трудни времена?
И знамето ти, оплискано със кърви
на хилядите твои синове,
в падения, в победите ти славни,
заради Теб умирали са те!
В сърце си ми, където и да ида
и тъй ще е до сетния ми ден,
защото Ти си моята Родина,
защото славя нашия език свещен!

РОДИНА I

РОДИНА ІI
Като мома накичена си пролет,
от цъфнал дрян, от липов цвят –
и свела поглед питам се накрая:
„Слязъл ли е тука Раят?“
Синеят горе в планината Рила
седем чудотворни езера.
Къде другаде, о Боже, на земята,
дал си тази красота?!
Когато пролетта настъпи
и в цяла Казанлъшка долина
полетата от рози аленеят
и чудни дъхави цветя.

Символ казват безсмъртен си била
на непокорната българска кръв
и когато си била свободна,
и когато в теб се е леела кръв.

Лете пръскаш жълто злато
в Добруджанските поля
и събираме със пълни шепи
богатствата на таз земя.

Родино прекрасна, на Ботев словата
са живи във нас и кълнят,
и раждат герои все нови и нови,
които за тебе ще бдят.

Да бъдеш чужда, осквернена
повече не ще те дам.
целувам те, земя прекрасна,
с обич. Ще пребъдеш, вечна, знам!
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БЪЛГАРСКА ЖЕНА
От съпруга ми

Ти си моята звезда Зорница.
Ти си моята съдба.
Ти си мое слънце в тъмнината.
Ти – единствана в живота ми –
ЖЕНА!
Аз не зная как със всичко
бих се справил –
без теб, без твоята любов,
като дете пред тебе съм
безсилен и диря само твоя
поглед, твойта длан.
Ти ангел си и си пазител
на любимите ни две деца.
Бдиш като орлица над дома ни,
ти, съпруго моя, най-добра.

НА МАМА
Две очи непрекъснато ме
следват
в нелекия житейски път
и ми дават сили да се боря
със злините във светът.
Те очите са на мама
и макар да не е вече тук,
от небето ме подкрепя,
когато съм на кръстопът.
Когато болест ме налегне,
аз чувствам нейната ръка как над чело ми се протегне
и шепне: „Не, не си сама!“
Навярно тъй е отредено майките и от отвъд да бдят над децата си, от тях родени,
как верен път да изберат.

Твоят лик е на светица,
***
пред който коленича всеки ден.
СИНОВЕ
Ще моля Бог да те закриля
Векове наред, откакто свят светува,
да бъдеш с мен до
майките са раждали и раждат
сетния ми ден!
синове.
В очите ти се взирам
ежедневно,
те извор на любов и красота.
Душата ти от злато
по-безценна – ти – вечна,
БЪЛГАРСКА ЖЕНА!

Те поемат пътя труден на бащите
и така не с дни, а с векове.
Върти се колелото на живота,
де в мирен труд, къде във бой
суров –
растат синовете горди, смели,
за бран велика всеки е готов.
А майките ги чакат замечтани,
с вперени очи в нощта.
По устните попукани се рони
тихо - сълза подир сълза.
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ОБИЧ
Рожбо мила, рожбо свидна,
израстваш ти, старея аз,
време е да си поговорим:
за младостта си ти, за старостта
ми аз...
С много обич те отгледах,
себе си не жалих нито миг.
Сърцето си ти аз отдадох
И обичта си към света велик.
С тази обич те закърмих.
Носи я в теб, пази я ти!
Сърцето камък е без обич,
ако в него нищо не пламти.
Житейските несгоди срещай
смело,
глава не клюмвай, мъж бъди!
Мъжете в битките не плачат,
срещайки очи в очи смъртта!
***

ЖЕЛАНИЕ

На внуците ми

Птички мили, птички пойни,
защо отлитате на юг?
Я почакайте, постойте,
да си поиграем тук!
Аз ще стопля с мойте длани
нежените ви крилца,

а пък вие ме дарете
на чучулига с песента!
Нищо, че се е задала
зима бяла, зима зла,
ние пак ще я прогоним
с чудна детска веселба.
***

СЕСТРИЧКА
Мама ми донесе
мъничка сестричка.
Колко ми е драго,
че не съм самичка.
С нея си играя
в детската ни стая –
играчки й подавам,
за да я омая.
Сякаш ми се струва,
те повече я гушкат,
макар че таз сестричка
хич не ще да слуша.
Слушай, мила сестро,
стига си ревала!
Искам да се гушна
и аз в прегръдките на мама!
Не бъди ревнива,
кротичко заспивай,
за да може мама
малко да почине.
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Когато сутрин се събудя,
от отсрещната стена,
една икона щом погледна,
в душа ми бликва светлина.
Тя – майка – бди над всички
майки,
когато раждат своите деца,
когато дъх поемат,
дарява ги с живот и красота.
Че Тя е майка най-велика,
Бог създала за живот,
който с Кръста си изстрада
греховете на човешкия ни род.
И този Кръст превърна се в
светиня.
Застанали пред него ний
мълчим
и благославяме те, Боже,
и благодарности мълвим.
Че някъде от своя свят далечен,
открехнал е Небесните врати,
със поглед благ и всеобхватен
Ни гледаш, Господи, и
благословиш!

ПРОЛЕТ

БЛАГОДАРНОСТ
Когато усетиш мирис на кокиче,
наведи се и го целуни.
То дар е на природата велика,
нейна част, помни, че си и ти!
Когато слънцето изгрее
и те погалят негови лъчи,
очи към него повдигни,
усмихни се и благодари!
Когато морски бриз лицето ти
погали
и нозете ти докоснат бягащи
вълни,
наведи се, с длани докосни ги,
че ги има и им благодари!

Идва с белоснежното кокиче,
идва на чучулига с песента,
приветстват я лъчи небесни –
дошла, дошла е пролетта.
В зелено пак облича тя гората,
птичи хор дъбрави огласи,
на душа ти става леко, леко,
и те въздига, на цветята дъхти.

ЕСЕН
Пристъпваш с тихи стъпки,
бавно.
След теб се стели златен
листопад.
Улиците в жълто, в мораво и
ново сияят, есен.
Пак е кръговрат.

Поръсва с утринна роса тревата,
светлее яркосиньото небе,
химн запяха птичките в гората всичко живо по земята
Събират се и птиците за полет –
тоя химн поде.
очакват ги пак топлите страни.
И пак за сбогом махат ни с
криле и обещават да се върнат в
дни добри.

Когато видиш златно жито,
как люлее цветове безчет,
знай - туй дар е на природата
велика – и благодари ѝ,
че ни храни с мед!

А ние гледаме със поглед
тъжен,
иска ни се да останат тук,
че лесовете пусти са без песен,
че празен е домът без
детски звук.

Чудо на природата си ти,
земя велика,
кой те е създал – не знам.
Винаги по тебе като стъпвам,
благославям те,
че част от теб съм, знам!

Но есента си има свойта
прелест,
както всичко в този свят.
Пълни са градините със
зрялост,
със плодове и дъхав аромат.
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СЕЗОНИ
Слънцето на залез веч отива,
денят прощава се с нощта.
Небето в пурпур го изпраща –
да бъде утре по-добро му
пожела.
Да блести денят в позлата,
всичко живо да огрей,
да милва със лъчи земята,
а тя във благодарност да живей.
Че то е извор на живота,
извор е на светлина и топлина.
И дано Животът нивга не
пресъхва
Животът вечен да е на
нашата земя!
***
ЗИМНА ПРИКАЗКА
Щом задуха Севернякът,
небето цяло побеля.
Пухкави снежинки заваляха –
земята в бяло засия.
Сякаш бял памук покрил е
голи храсти и дървета.
Във вълшебен сън заспаха
млади семена в полята.
Втурнаха се със шейни децата,
мигом с весела гълчава –
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по долини, по долчинки
в луда надпревара...
А вечер топлото огнище
стопаните си пак събра –
на чаша вино с топла пита,
на раздумка сладка и на
веселба.
***
ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ
Слънцето обагри се във жълто
и в листата млади заискри,
птиците отвърнаха му с песен
и тази песен чудна е, нали?
Разтла зелен килим земята,
пътека стори от цветя,
пролетта по нея да премине –
на стол да седне от върба.
И чуден мирис вятърът понесе
към небесни светли висини.
Колко радост пролетта събуди
и надежди в нашите души!
Тъй прекрасен е светът
напролет,
съчетал той багрите в дъга
и живот с ухания, и птичи
полет дано да бъде винаги така!
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