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Нетрайното и вечното

Светът е нетраен и много променлив,
прилича на прилив и отлив морски.
Уж е устойчив, но някак изменчив
където заместваш нещата с нови.
Непреходно само остава едно - делата сторени вече.
Завинаги наши са те, дори и когато от този свят сме далече.
И ценности има непреходни, вечни - по свойто добро се познават.
Душите чрез тях свещено ще светят и нашия свят ще спасяват.
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Вълчи свят

И хиляди години минали
светът останал си е вълчи.
И днес, когато сме напреднали,
духовно някак сме заседнали.

И пак човек, човек прецаква,
а лакомията е в повече
и гледат с голяма лапа
колко може да се лапа.

И хиляди години минали
светът останал си е вълчи,
без нокти и зъби си имаме
оръжия за да убиваме.

И хиляди години минали и пак дори
не сме разбрали какво Христос ни завещава,
но в храма палиме свещички,
а ближни са за нас - съвсем не всички.

И злото в душите съществува,
век след век то радостно ликува.
Светът останал си е вълчи
и някой ден така ще свърши.
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Черешова Задушница 2017 г.

Аз не съм идеалният син,
но съм този, който обича.
Пази споменът всеки свой ден
и с него живее и диша.
Аз не съм идеалният син,
но съм истински като небето,
моите бури и слънчеви дни
са напълно сравними с морето.
Произхождам от Светли Души.
Всичко що съм от тях сътворено е.
Мисля, чувствам и в мене гори
от Бог-а свещено спасение.
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Честит 24 Май !!!
Да говоря и когато ме няма даже след стотици лета.
Да говоря на всеки, когато той пожелае това.
И все така непроменено във времето аз да звуча.
Такава вечност създадоха чрез буквите свои
за всички славянски народи братята Св.св. Кирил и Методи.
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Мисли
Някоя сутрин ще бъда роса,
някоя сутрин, но не и сега.
Някоя сутрин ще бъда дъжда,
някоя сутрин, но не и сега.
Някой следобед слънце ще съм.
Някой следобед - следобеден сън.
Някога някой ще плаче за мен,
който не иска сега да е с мен.
Някоя вечер ще бъда луна.
Някоя вечер, но не и сега.
Някой случайно ще спре ли до мен
когато съм нещо в днешният ден
Утре, когато бъда звезда, вятъра топъл
и дух в нощта - няма да имам и няма да дам
своята нежност, любовния плам, моята същност
и мойто сърце, не ще и погаля с мойте ръце.
Който ме иска сега да се спре.
Сега да усети мойто сърце.
Сега да отпива нежност и плам
моята същност, която ще дам.
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sms
Честит Свети Трифон Зарезан и неговият духовен брат Свети
Валентин !
2017г.

По повод любовта и виното - и двете водят до алкохолизъм

Аз зная, че тя съществува
за мене тя е мечта.
За нея сърцето бленува
да изпива до дъно, то любовта.

Велико, красиво, прекрасно
и смисъл в този живот
причина най-основателна
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за създаване на нов живот.

Тя винаги топли и сгрява
в душите вечни - вечно блести.
Духовност по - горна няма
от туй в човек любов да гори.

Наздраве !
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