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НЕ МОГА ДА ТЕ ЗАБРАВЯ

Толкова сълзи изплаках,

но напразно са били,

молех се за теб и чаках,

бог над мен да се смили.

Молех се отново да сме двама,

чаках бог над мен да се смили,

чаках те, но тебе все те няма

и още повече започна да боли...

А мислех си че бързо ще забравя,
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дните с тебе, нашите мечти,

да се върнеш опитах всичко да направя,

но май не ме обичаш вече ти!

Не мога да повярвам. Не, не искам!

Всичко свърши между нас,

а само ако знаеш как те искам

и колко много те обичам аз.

Без теб да съм не мога аз да свикна,

още ми е трудно да приема,
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дали ще мога друг като тебе да обикна,

дали ще мога аз да се съвзема?

Толкова въпроси си задавам,

а отговори не намирам,

без теб не мога, полудявам,

от мъка бавничко умирам...

И не издържам вече нямам сили,

но ще продължа напред.

И ти винаги ще си ми в сърцето мили,

и винаги ще те обичам само теб!
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Такъв ще си останеш
Такава любов не съм виждала
уж ме обичаш а ме обиждаш
и това което съм ти дала
него никога не виждаш
Упрекваш ме с думи тежки
а после ми се извиняваш
молиш ме да ти простя за твоите грешки
и че ще се поправиш обещаваш
Ти все така си продължаваш
с този начин на държание
после казваш ми че съжаляваш
и си търсиш оправдание
Вече не искам да ми обещаваш
аз знам че няма да престанеш
но после пак ще ми се извиняваш
ти такъв ще си останеш
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ИСКАМ САМО ТЕБ...
Ето, пак си с друга, не знам защо го ПРАВИШ,
а после пак си с мен, не можеш ли да ме ОСТАВИШ.
Толкова много направих за теб, това ли ЗАСЛУЖАВАМ,
но аз пак съм с теб и пак ти ПРОЩАВАМ.
Да не си мислиш, че си единствения МЪЖ,
ако поискам ще си имам десет НАВЕДНЪЖ,
ако поискам ще съм с различни всеки ДЕН,
но аз не искам, искам само ти да си до МЕН.
Не съм като тебе, толкова не БЛАГОДАРНА
и след всичките рани пак оставам ти ВЯРНА.
ако поискам ще съм с различни всеки ДЕН.
но аз не искам, искам само ти да си до МЕН.
Не искам други, искам само ЕДНИЧКО,
искам си тебе, ти си ми ВСИЧКО.
Тебе обичам, само тебе Желая,
без тебе не мога, това ще е КРАЯ.
Обичам те адски, не го ли РАЗБРА,
без тебе не мога, без теб ще УМРА
и други да имаш, съгласна съм - ЗНАЙ,
пак с тебе ще искам да бъда до КРАЙ!
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НАПРАВИХ ЛЮБОВТА НА ПРАХ
Боли ме, че така свърши всичко между НАС,
боли ме, да знам че съм виновна само АЗ!
Лъгах те много пъти, невярна ти БЯХ,
сега съжалявам, че всичко ПРОПИЛЯХ!
Съжалявам, че всеки път когато с тебе се ЦЕЛУВАХ,
казвах ти че те обичам, но само се ПРЕСТРУВАХ.
Постоянно те дразнех, правех го НАПУК
и когато бях с тебе, си мислех все за ДРУГ.
Не бях добра, сега го РАЗБИРАМ,
как да ти се извиня, думи не НАМИРАМ.
Сега в моите очи си само ТИ,
знам че е късно, но моля те... ПРОСТИ!
Сега искам пак да си те ВЪРНА,
пак да си до мен и пак да те ПРЕГЪРНА.
Но, защо по-рано не се ОСЪЗНАХ,
знам, късно е вече, направих любовта на ПРАХ.
Каква глупачка само БЯХ!
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СЪРЦЕТО СИ ОТ ДНЕС ЗАТВАРЯМ
Дали щастлив си ти с нея,
тя по-добра ли е от мен?
Питаш ли се как, без теб живея
и как минава моят ден?
Дали изобщо си се питал,
как съм и дали добре съм аз?
Любов към мене никога не си изпитвал,
винаги гледал си как свърши всичко между нас!
Не знаеш, колко ми е тежко и как боли ме,
но дали си ме обичал няма вече да се питам.
Някой ден ще забравя даже твоето име,
ако ли не поне пък ще опитам.
Но да се върнеш няма да те карам,
не искам да си с мен насила.
Сърцето си от днес затварям,
за още болка нямам сила.
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Няма смисъл да живея

За тебе ще пиша,
за тебе ще пея,
така ще опиша,
колко тежко живея.
Заради теб продължавам,
че аз за друго не живея
и все още се надявам,
че няма да избереш нея.
Тази която любовта ми открадна,
без чувства и без малко срам
и заради нея, животът ми пропадна,
как без теб ще продължа не знам!
Вече няма смисъл да живея,
но ще те изчакам още ден,
моля се да не избереш нея,
защото ще е свършено с мен.
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ДОРИ И ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ
Ще преплувам всичките морета, океани,
ако знам, че тъй при тебе ще отида,
ще премина всичките гори, поляни,
дори да знам, че за последно ще те видя.
Ще премина езерата, планините,
за теб ще обиколя целия свят,
но искам пак да те погледна в очите
и ще мина, ако трябва през самият ад.
Но ще се срещнем, дори да е за последен път,
цял живот да те търся, няма да се откажа,
но ще те намеря все в някой кът
и колко те обичах ще ти кажа.

- 11 -

Не мога да се позная
Не знам кога и защо така стана,
но да ме обичаш ти престана.
Сега в сърцето си усещам студ,
искам пак да ме обичаш като луд.
Моля те! Недей да си отиваш,
без тебе не мога, така ме убиваш!
Обичам само тебе и не искам друг,
не съм и очаквала, че ще стигна до тук.
До тук, че да се моля и да плача,
да те обичам, дори за тебе нищо да не знача.
Но какво да направя, какво да направя?
Опитвам се, но не мога да те забравя.
Не си отивай! Върни се при мен,
съгласна съм дори и само за ден.
Много искам да те видя отново,
дори да е само да си каже ме-сбогом!
Не съм била така преди,
но живота ми, така се подреди.
Да обичам, да не мога да забравя
и от мъка да се давя.
Какво ми става, аз не зная,
оглеждам се в огледалото, без да се позная.
Не съм същата, която бях
и не знам как, след толкоз болка оцелях.
Изморих се, но пак не се предавам.
боли ме, но да те желая продължавам
и аз самата не мога да се разбера,

- 12 -

но сърцето те обича и не мога да го спра.
Да те обичам ще продължа,
но не зная до кога ще издържа.
Боли ме, така към мене да си леден,
но ще останеш в сърцето ми последен.

- 13 -

ЕДИН ЗА ДРУГ СМЕ НИЕ РОДЕНИ
Невъзможно е било ми казваш,
заедно до край да бъдем двама,
така ли лесно се отказваш,
от нашата любов голяма!
Нали прекрасно се разбираме,
защо да бъдем разделени,
че ние един за друг умираме,
един за друг сме ние родени!
Аз знам, че ме обичаш и желаеш,
зная че за тебе друга няма,
обичам те и аз, това го знаеш,
защо не можем да сме с тебе двама?
С нещо ли те нараних, кажи ми,
веднага грешката си ще поправя,
ако има нещо моля те, прости ми,
но не искай само, всичко да забравя!
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Сaмо теб
с очите си не виждaм
щом те нямa теб пред мен
искaм сaмо теб дa виждaм
всеки чaс и всеки ден
с ушите си не чувaм
щом го нямa твоя глaс
искaм сaмо теб дa чувaм
и сaмо с теб дa бъдa aз
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Писма

колко писма написах
и колко сълзи ти пратих с тях,
колко време те чаках
като глупачка бях,
а ти не изпрати нито едно
и разбрах, че за мен
ти е все едно
Колко съжалявам,
че влюбена бях
и чак сега разбрах,
че не нужна ти бях
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НАДЕЖДА
ОБИКНАХ ТЕ ДА
НЕ ПИТАЙ КОГА
ТОВА БЕШЕ ОТДАВНА,
А ЗА ТЕБ БЕШЕ ИГРА ЗАБАВНA
ИМАШЕ ДРУГА
БЕШЕ С НЕЯ
НЕ МИ ОСТАНА ДРУГО
ОСВЕН СЪЛЗИ ДА ЛЕЯ,
НА СИЛА ДА СЕ СМЕЯ
И С НАДЕЖДАТА ДА ЖИВЕЯ,
ЧЕ НЯКОЙ ДЕН
ЩЕ БЪДЕШ ДО МЕН
ВСИЧКО ЩЕ СЕ ПОДРЕДИ
И ЩЕ БЪДЕМ ДВАМА
САМО АЗ И ТИ

- 17 -

разбито сърце
Живееш си живота, нали?
За другите не те боли,
не виждаш колко хора нарани,
не погледна в моите очи
да видиш как се стичаха сълзи...
Не усещаш моето сърце, нали?
В което тук си ти,
как за тебе то тупти
и колко много го боли.
Не ти пука,
че аз съм тука,
с друга минаваш
пред мен целувка и даваш.
Ти нямаш сърце,
в което някой да се побере,
а в моето си ти
и затова ме боли.
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АЗ МОГА ДА ПРОСТЯ

Аз мога да простя,
но не знам дали бог ще ти прости,
като гледа какъв човек си
и как ме мъчиш ти.
Но щом искаш върви си,
аз няма да те спирам,
дори пред тебе да се смея,
от мъка бавничко умирам!
Щом искаш това, убий ме
по-лесно ще ми е така!
Убий ме, някъде ме замини,
там все някой ще ме намери,
ще ме погребе,
мене може да убиеш,
но любовта към тебе не!
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НЕ МОГА ДА ОБИЧАМ
Не ме гледай така натъжен,
ти си мъж, недей да се предаваш!
Ще ме забравиш, може би някой ден,
недей сърцето си на мен да подаряваш!
Недей, защото аз не мога да го пазя,
аз не мога да обичам и желая!
Родена съм да наранявам и да мразя,
родена съм така и така ще съм до края!
Родила съм се, ако искаш наречи ме-Дявол,
както си поискаш, така ме наричай!
Ако искаш ме обиждай, мрази ме,
само недей, недей ме обичай!
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