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Антоанета Данаилова 
Профилирана езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров 

Велико Търново 
 
 

АЗ И ЖИВОТЪТ 
 

Със него, животa, добре се разбираме. 
Сърцето ми пълни с любов и тъга. 

Водим се заедно – тръгваме, спираме 
и в душата усещам - безкрай, свобода. 

 
От малка ме води, учи, показва – 
доброто от злото да различавам 

и стари легенди, истории разказва, 
как е роден светлина да раздава. 

 
Признавам, пораснах и малко забравих, 
че с него се бяхме отдавна  разбрали – 
да пазим, да любим и наше да браним, 

това, що с години братя сме сбрали. 
 

На вратата ми понякога звънеше, 
понякога сънувах самодиви чудни 

и нежният им глас в ушите ми кънтеше, 
че ще се завърнем нявга синовете блудни. 

 
Не исках аз да чуя, 

заслепена бях от красота, 
не исках аз със него да общувам, 

исках аз да съм сама! 
 

Със него, животa, добре се разбираме. 
Сърцето ми пълни с любов и тъга. 

Водим се заедно – тръгваме, спираме 
пораснах достатъчно, за да бъда сама. 

 
Обърнахме гръб на това, що ний браним, 

забравихме кой ни дари светлина. 
Душите си празни с разрухата храним 

и мерим се  кой притежава света. 
 

Урок ни се даде - страшна зараза. 
Прати ни по домовете, уж да се успокоим, 

но с  най-тежката забрана ни наказа - 
един от друг да трябва да се разделим. 
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Ядосвах се не ден, а два, 
но после всичко ми премина 

и гледах само входната врата, 
и чудех се кога ще си замине. 

 
 

Прозорецът ми се превърна в мой приятел, 
дрехите ми рязко отесняха, 

сърцето беше празно, безразлично, 
а душата окована – тиха, плаха. 

 
Защо обаче птичките запяха? 

Защо не плачат като нас? 
Весели и жизнени на всяка стряха 
чуруликат и се веселят в захлас. 

 
Дърветата цъфтят и прецъфтяват, 

Отвънка лъха свежест, чистота, 
шумните реки -  успокояват, 

а навън цари красива самота. 
 

Дали разбраха всичките тогава? 
Или само аз разбрах? 

Защо живота ни затвори?  
За да изкупим своя тежък грях. 

 
Бяхме неразумни, безразсъдни, 

рушихме всичко покрай нас. 
Всичко що не беше наше – 

разрушено бе от нас. 
 

Никой в отговор не се обади, 
чувах само тишина. 

В размисли потънали са всички 
и всичките мълчат и досега. 

 
Никой таз вина не ще поеме, 

нито себе си ще обвини. 
Все пак, животът е до време 

и някой ден със него ще се разделим. 
 

Безмълвни всичките останаха 
и до денят, във който всичко спря, 
когато можехме да се прегърнем 

и душата своя да освободя. 
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Беше чисто, тихо и красиво, 
като че света се прероди. 

Странно бе – спокойно, мълчаливо, 
не звучеше детски глас дори. 

 
Разбрахме всички този ден, 

разбрахме колко сме сгрешили. 
Светът е по-голям от мен 
и от всички земни сили. 

 
По-красиво бе без нас, 
по-естествено, изящно. 
По-спокойно бе без нас, 

жизнено, зелено и прекрасно. 
 

Изчезнаха летящите машини, 
изчезнаха боклуците дори. 

Изчезнаха и всички мрачни мисли, 
с тях и милионите коли. 

 
И никой нищичко не каза, 

само кимаха с глава. 
За бунт човекът се отказа, 

това за него бе съдба. 
 

Често си припомням оттогава, 
колко слепи сме били - 

да прогледнем туй, което 
със света ни раздели. 

Със него, живота, добре се разбираме. 
Сърцето ми пълни с любов и тъга, 

Водим се заедно – тръгваме, спираме 
и заедно с него покорихме света. 

 
 
 
 
 
 
 


