
ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА
ПОТОМКА

Няма прародителски портрети, 
ни фамилна книга в моя род 
и не знам аз техните завети, 
техните лица, души, живот. 
 
Но усещам, в мене бие древна, 
скитническа, непокорна кръв. 
Тя от сън ме буди нощем гневно, 
тя ме води към греха ни пръв. 
 
Може би прабаба тъмноока, 
в свилени шалвари и тюрбан, 
е избягала в среднощ дълбока 
с някой чуждестранен, светъл хан. 
 
Конски тропот може би кънтял е 
из крайдунавските равнини 
и спасил е двама от кинжала 
вятърът, следите изравнил. 
 
Затова аз може би обичам 
необхватните с око поля, 
конски бяг под плясъка на бича, 
волен глас, по вятъра разлян. 
 
Може би съм грешна и коварна, 
може би средпът ще се сломя — 
аз съм само щерка твоя вярна, 
моя кръвна майчице-земя. 

КУКУВИЦА

Ходиш, гледаш, сякаш обезсвесен, 
залудо пилееш дни и нощи, 
божий свят ти станал, казваш, тесен. 
Не видя ли, не разбра ли още? 
Неведнъж те рекох и повторих: 
не помагат билки и магии, 
кой каквото иска да говори - 
няма нивга аз гнездо да свия, 
рожби румени да ти отгледам, 
в къщи край огнището да шетам. 
Мен ме е родила сякаш веда 
и ми е прокобила несрета. - 
Дай ми мене по света да скитам, 
дай ми сборове, хора, задевки - 
другите да слушам без насита 
и сама да пея на припевки. 
Моите очи се ненаглеждат, 
моито уши се ненаслушват. 
Не допридам свилената прежда, 
недогаснал огъня потушвам… 
И така живота ще премина 
ненаситена, ненаживяна. 
А кога умра, сама, в чужбина, 
кукувица-бродница ще стана. 

СТИХИИ

Можеш ли да спреш ти вятъра, дето иде от 
могилите, 
префучава през боазите, вдига облак над диканите, 
грабва стрехите на къщите, на каруците чергилата, 
сваля портите, оградите и децата по мегданите - 
в родния ми град? 
 
Можеш ли да спреш ти Бистрица, дето иде 
напролет яростна, 
разтрошава ледовете си, на мостовете подпорите 
и излиза от коритото и завлича, мътна, пакостна - 
къщиците и градинките, и добитъка на хората - 
в родния ми град? 
 
Можеш ли да спреш ти виното, щом веднъж е 
закипяло то 
в бъчвите огромни, взидани, с влага лъхаща 
наситени, 
на които с букви кирилски пише „черното“ и 
„бялото“ - 
в избите студен, каменни, завещани от дедите ни - 
в родния ми град? 
 
Как ще спраш ти мене - волната, скитницата, 
непокорната - 
родната сестра на вятъра, на водата и на виното, 
за която е примамица непостижното, просторното, 
дето все сънува пътища - недостигнати, неминати, - 
мене как ще спреш? 


