
Планетите следят им танца, 

обширен, светъл, та дори трагичен, 

защото точно тези две тела 

един до друг не ще танцуват нивга танц,  

близък, с допир динамичен,  

а прост ще бъде той, далечен и статичен, 

не ще изпълни с цвят света безграничен. 

 

Слънцето – светец на утринта, 

а Луната –  птица във нощта. 

Невъзможна тяхната любов е, туй се знае, 

не знае се обаче колко туй страдание ще трае 

Луната всяка сутрин да тъжи, 

а Слънцето на вечерта дълбоко да скърби 

такива, жалко, биват техните съдби. 

 

Ала разстоянието не ще ги раздели, 

копнеещите влюбени с безброй мечти, 

толкова, колкото са и всичките звезди 

в галактиката наша, та отвъд дори. 

 

Умира Слънцето на вечерта, 

преражда се отново в утринта. 

Луната като сребърна сирена, 

умира сутрин, а в нощта  

във нов живот се впуска тя. 

 

Но колкото и пъти смърт да срещат, 

а после новия живот да си посрещат, 

спомена един за друг все носят, 

не го оставят, взаимно си душите стоплят. 

 

Дори  и на милиарди километри, 

те всъщност двама са на сантиметри. 

Дори и някак силно да боли, 

любовта в сърцата техни не ще се изпари 

и винаги тъй нежно, здраво ще гори, 

а пламъкът ще виждаме и ний 

под формата на залез и зора,  

изпълнени със цвят…и мъничко тъга. 

 

 

- Маргарита Гидикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОСМИЧЕСКА ЛЮБОВ 

През прозореца си аз 
веднъж съгледах с поглед таен 

фиестата на залеза омаен 

в далечните планински върхове, 

изпълнени с безброй сияйни цветове, 

ехтящи с звучни смехове  

във свои светли светове. 

 

Медените слънчеви лъчи  

на умиращото Слънце светеха, 

но не толкова, колкото очите ти някога. 

То плавно се спускаше към хоризонта 

докато всичко покрай него мълчи 

и рони, та рони небрежно сълзи, 

докато тихо и меко успее да заспи. 

 

Но ето – то отново ще се прероди 

след поредната трагична саможертва 

подбудена от любовта му към Луната, 

да й даде живот за вечер, а сетне тя 

да се издигне със сребристите крила 

и да се пожертва пак за него в утринта, 

така, откакто са се появили на света. 

 

Две тела небесни без капчица живот в душата, 

ала с океан любов, разлят в сърцата. 

И тъжно, но тихо си плаче тя, върбата,  

очаквайки тъй трепетно зората, 

за да я огрее Слънцето пак 

и да се усмихне отново след студения мрак. 

 

И тъй във свят безкраен,  

недалеч от тук 

изпълнен с звезден прах незнаен, 

и нит следа от звук, 

танцуват нежно във захлас 

без нито допир, нито глас 

луната сребърна и бяла, 

със слънцето тя веч цяла,  
а то - златисто медено дете,  
със топло, греещо лице. 

 

Макар и тъй далеч един от друг, 

на всичките теории напук 

те, заедно, без капка драма, 

без нито мъничка потайна срама, 

допълват се взаимно двама. 

 

Слънцето светлина подава, 

а Луната пък я отразява, 

искрите във звездите покрай тях  

изпълват празнината с смях 

без капчица, прашинка грях. 

 


