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1. 

Ярката цветна дъга, 

срещу нас обърна се. 

Нашата пъстра тъга 

в наш бич превърна се. 

Прозорецът към душата - 

сами го затворихме. 

Едничката наша тъга 

съдрахме, разпорихме. 

Имахме лъч светлина - 

изгасихме го. 

Сложихме слънчеви очила 

и скрихме се. 

„И какво сега ще правим?“ - 

ние се питаме. 

Себе си трябва да забравим 

и сами да се скитаме. 

Вече си знам 

защо съм в затвор. 

От себе си трябва да ям, 

докато вътре намеря отвор. 

Ако материята лъжа представлява, 

то лъжата от каква материя е? 

Това човек сам осъзнава, 

когато разбере, че той е умрелият. 

2. 

И в небето се отвори черна дупка, 

поглъщаща, изяждаща, изпиваща 

всяка кост от разпадащата се черупка 

на личността ми, която вече си отиваше. 

Но взех си следната поука - 

животът се прозява, защото вътре в мен е скука. 
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3. 

Според часовника ми все съм в закъснение 

и чакам следващия час, за да се спусна, 

но усещам леко притеснение, 

че ако не изпреваря себе си, живота може да изпусна. 

Часовника по-често трябва май да си сверявам, 

със себе си във ритъм да живея ще започна, 

защото напоследък взех да осъзнавам: 

пропусна ли живота, смъртта – тя винаги е точна. 

Огледален опит 

Ако във огледалото ти видиш своя лик, 

но той не ти допада 

и във стената го разбиеш с адски силен вик, 

чиято сила не е Сила, щом те води в ада, 

то на този лик ще станеш сянка ти, 

сянка, скитница през огледалните парчета, 

недей да страдаш, а се събери, 

добро лепило ще нaмериш във сърцето. 

Сърцето - то единствено ще те направи жив, 

ще видиш, че и образът ти ще е по-различен, 

и не е важно дали ще е по-красив, 

по-важното е, че ще се обичаш и ще си обичан. 

От огледалния си опит поучи се, 

не се разпадай на парчета, погледни се! 

Магическата формула 

Слънцето ми не изгрява, но нещо ме изгаря, 

в душата ми топло не е, а се топя. 

Може би Истината не е писано да зная, 

дали въобще ще мога да я разбера? 

На консултацията за душата ми умираща,  

чух лекаря да казва с тон суров: 

''Тъга, гняв, страхове- 

лекуват се с Любов.'' 



Ярката цветна дъга, И в небето се отвори черна дупка, 

Според часовника ми все съм в закъснение, Огледален 

опит, Магическата формула | Далия Георгиева 

 

daliya.g.2012@feg.bg 

Кога ще я пуснат Любовта на промоция? 

Редих се на опашки, без да предреждам, 

с надеждата - една празна емоция. 

Реших - сама ще си я произвеждам! 

Но как моят мозък, прост и първичен, 

как този орган крехък, кашав и мек, 

щеше да открие формулата съвършено химична- 

та аз бях просто поредният болен от недостиг човек. 

И тогава сърцето ми се намеси, 

заговори със своя забързан туптеж: 

„обичай човека, макар да е зъл и невеж”. 

И от очите ми паднаха всички завеси. 

Тогава разбрах, че няма защо да умувам. 

Отговорът дойде, напълно готов -  

сърцето си трябва да се науча да чувам, 

и ще открия магическата формула Любов! 


