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Стихия ОГЪН- лечебни песни 
Съдържание:

1. «Огън от любов»- Силвия Кацарова и Васил 
Найденов; 

2. «Нестинарка»- Дони и Момчил; 
3. «Искаш огън да ти дам»- Панайот Панайотов;
4. “Огън”-Графа; 
5. ”Огън”-P.I.F.; 
6. “Бързам нямам време”- Васил Найденов; 
7. “По- полека” Стефан Вълдобрев; 
8. “Ако имаш време” Сребърните гривни; 
9. “Дай ми време” Конкурент.



“Огън от любов”- Силвия Кацарова и Васил 
Найденов

ТЯ: 
Думите са дим - сбирай моите писма,
но не ги чети - идвам вместо тях.
Огън от любов, ще запаля аз сама -
и да изгоря - не ме е страх.
 
ТОЙ: 
Огън от любов, най-щастливият пожар;
и в единствен миг, щом изпепели,
ЗАЕДНО: ще се прероди в нежност и във красота.
Докосни ме ти - думите са дим.
 
ЗАЕДНО: И без думи нека винаги във нас
клетвеният шепот нежно да звучи,
любовта да бъде съдница и власт,
слънчев миг във нашите очи.
Думите са дим.

Той: Огън от любов - най-щастливият пожар;
и в единствен миг, щом изпепели,
ЗАЕДНО: ще се прероди в нежност и във красота.
Докосни ме ти - думите са дим.
 
ЗАЕДНО: И без думи нека винаги във нас
клетвеният шепот нежно да звучи, (ооооооо)
любовта да бъде съдница и власт,
слънчев миг във нашите очи.
 
ЗАЕДНО: Огън от любов - най-щастливият пожар;
и в единствен миг, щом изпепели,
ще се прероди в нежност и във красота.
Докосни ме ти - думите са дим. 

ЗАЕДНО: И без думи нека винаги във нас
клетвеният шепот нежно да звучи, (ооооооо)
любовта да бъде съдница и власт,
слънчев миг във нашите очи.

https://www.youtube.com/watch?v=mi-iSeU
aV0o&ab_channel=gocmanpocma 

https://www.youtube.com/watch?v=mi-iSeUaV0o&ab_channel=gocmanpocma
https://www.youtube.com/watch?v=mi-iSeUaV0o&ab_channel=gocmanpocma


«Нестинарка»- Дони и Момчил

Огнена жар пали кръвта,
пламъчен дим рисува
горска тишина.
Бяла снага, бело лице,
бели звезди изгарят
в двете ти ръце.
 
Ооооооооооооооооооо
Ооооооооооооооооооо
 
Бели звезди изгарят
във двете ти ръце.
Въгленен звън лее жарта,
мъжки очи изстиват
в твойта красота. 
Мъжки сълзи солят пръстта,
нямаш женихи, а сватба
вдигаш ти сама.

Ооооооооооооооооооо
Ооооооооооооооооооо
Нямаш жених, а сватба
вдигаш ти сама...
 
Було от жар сплиташ с ръце,
огнен гердан се вие
в белите нозе.
Гръмва небе, огън вали.
Ти в нестинарска сватба
с мрака се сроди.
 
Ооооооооооооооооооо
Ооооооооооооооооооо
Ти в нестинарска сватба
с мрака се сроди. /2

https://www.youtube.com/watch?v=FK-qvQQN9lw&
ab_channel=DoniiMomchil-Topic

https://www.youtube.com/watch?v=FK-qvQQN9lw&ab_channel=DoniiMomchil-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=FK-qvQQN9lw&ab_channel=DoniiMomchil-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=FK-qvQQN9lw&ab_channel=DoniiMomchil-Topic


“Искаш огън да ти дам”-  Панайот Панайотов

Искаш огън да ти дам,
спряла днес до мойто рамо.
Посегни, вземи сама,
от сърцето ми голямо.
 
Посегни, вземи сама,
виж го тръпнещо изгрява.
Нека в   твоя ден голям
моят огън да те сгрява.
 
Припев:
Взела мойта топлина,
тръгваш ти от мен далеч,
тихи стъпки на жена
в моя сън ще идват вечер./2
 
Искам огън да ти дам,
запомни и знай тогава –
в този свят така голям
любовта на огън става.

Искаш огън да ти дам,
спряла днес до мойто рамо!
Посегни, вземи сама,
от сърцето ми голямо!
 
Посегни, вземи сама,
виж го тръпнещо изгрява.
Нека в   твоя ден голям,
моят огън да те сгрява!
 
 Припев: /2
 
Искаш огън да ти дам,
запомни и знай тогава –
в този свят така голям
любовта на огън става…

На на на на на на, на на на на на
на на на на на на на на
любовта на огън става.

https://www.youtube.com/watch?v=fol4-4dVrkc

https://www.youtube.com/watch?v=fol4-4dVrkc


“Огън”- Графа

Истински истории 
за мечтите ни споделени 
на места, където сме били 
се връщаме в съня дори. 
Няма кой да ни спре 
влюбени с теб да сме. 

Припев:
Огънят в мен гори и пламъкът си ти. 
Бурята в мен крещи- името ти.

Слънчев ден в далечен град 
цветни хора се прегръщат. 
Стигаме до тази площ 
чувствам близък всеки непознат. 
Няма кой да ни спре 
влюбени с теб да сме.

Припев:
Огънят в мен гори 
и пламъкът си ти 
бурята в мен крещи името ти. 

Оооооооооооооо

Няма кой да ни спре 
влюбени с теб да сме. 

Припев: Огънят в мен гори 
и пламъкът си ти 
бурята в мен крещи, 
името ти. /x4 

https://www.youtube.com/watch?v=NG3IgMbtB6E

https://www.youtube.com/watch?v=NG3IgMbtB6E


”Огън”- P.I.F.

Огън, тя е огън.
И смисъл и мисъл-
тя е огън. (х2) 

И всеки поглед към морския фар,
и всеки полъх вечерен воал. 

И аз се отписвам и се залисвам 
в очите й, в миглите в чистия смях. 
И някои думички нови, научени, отгоре- 
получени.

И в грешките ... 
моите- всичките, 
и в песните на птичките
знае ги всичкитееее! 

Припев: 
Огън, тя е огън.
И смисъл и мисъл-
тя е огън. (х2) 

И след се сгушва, 
подобно на пате, 
и тихичко ... 
казва ми ... "тате"!

https://www.youtube.com/watch?v=N2GXdj7zDwY

https://www.youtube.com/watch?v=N2GXdj7zDwY


“Бързам нямам време”- Васил Найденов

Твоят ден започва сутрин в седем точно 
с чаша горещо кафе.
В радости и грижи трескаво се нижат 
в своя бяг часове.
Вечер ти се връщаш с бавни стъпки вкъщи, 
в хола лежиш уморен.
Гледаш филма скучен 
с край благополучен 
и така всеки ден.
 
Припев:
Всеки ден с нещо си зает, 
бързаш, няма време.
Всеки ден някъде напред 
ти си устремен. (х2) 

Твоят ден започва сутрин в седем точно
 с чаша горещо кафе.
В радости и грижи трескаво се нижат 
в своя бяг часове.
Вечер ти се връщаш с бавни стъпки вкъщи, 
в хола лежиш уморен.
Гледаш филма скучен
с край благополучен, 
и така всеки ден.
 
Припев: 
Всеки ден с нещо си зает, 
бързаш, нямаш време.
Всеки ден някъде напред
ти си устремен.(x4)

https://www.youtube.com/watch?v=jo_xbo147EY

https://www.youtube.com/watch?v=jo_xbo147EY


“По- полека” Стефан Вълдобрев
Тръгвам натам, където няма път или пътека
Бяга света, но ние ще я караме полека.
Сядаме пред вълните и на пясъка с китара.
Бара е до морето, и морето е до бара.
Времето лети все по-далеко
Ние го следим, но по-полека
Чорлави глави – като пирати
Пеем и чакаме зората.
Времето лети все по-далеко
Ние го следим, но по-полека
Огъня гори, луната мига
И засега това ми стига
Утрото без аларма е като небе без облак.
Някой е спрял земята, а бедрата ти са топли
Гледаме към вълните и на пясъка с китара
Бара е до морето, и морето е до бара.
Времето лети все по-далеко
Ние го следим, но по-полека
Чорлави глави – като пирати
Пеем и чакаме зората
Времето лети все по-далеко
Ние го следим, но по-полека
Огъня гори, луната мига
И засега това ми стига.

По-високо, по-нагоре, повече, по-много
По-богато, по-голямо, по-добре, по-ново
По-велико, по-красиво, малко по-такова
По-дебело, по-широко, опаковано, готово.
По-любимо, по-активно, по-необходимо
По-напред, по-набързо, по-веднага, по-живо
По-велико, по-красиво, по-чисто ново
Непременно квот'-такова, опаковано, готово.
По-високо, по-нагоре, повече, по-много
По-богато, по-голямо, по-добре, по-ново
Поогледай се, послушай, поразпитай, помълчи
Потанцувай си, почакай, наслади се на момента
Забави, забави...
По-полека забави, забави
По-полека забави, забави
По-полека, забави, забави
По-полека забави...
Времето лети все по-далеко
Ние го следим, но по-полека
Чорлави глави – като пирати
Пеем и чакаме зората.
Времето лети все по-далеко
Ние го следим, но по-полека
Огъня гори, луната мига
И засега това ми стига /х4

https://www.youtube.com/watch?v=nlTR052uku0

https://www.youtube.com/watch?v=nlTR052uku0


“Ако имаш време” Сребърните гривни

Сякаш хлопнала врата - зимата си отлетя. 
Цяла зима бързам аз, нямам време нито час. 
Имам време чак сега - топло време за тъга
от това, че твоят ден не е за мен. 

Припев: 
А къде да дяна свойте дни - погледни,
плувам сам сред време - океан?
А къде през прах и суети- бързаш ти?
Накъде, при кой? Направи завой, нека да 
поспрем, ако имаш време?

Мястото е точно тук - край запелия капчук, да 
се тръгне от сега към щастливата звезда. 
Тук е зона земетръсна - утре може да е късно 
остави единствен ден и за мен.

Припев: 
А къде да дяна свойте дни - погледни,
плувам сам сред време - океан?
А къде през прах и суети- бързаш ти?
Накъде, при кой? Направи завой, нека да 
поспрем, ако имаш време! /2

Ооооооооооо,аааааааааа/2

Ако имаш време, и за мен…...

https://www.youtube.com/watch?v=hupN7BQIzVo

https://www.youtube.com/watch?v=hupN7BQIzVo


“Дай ми време” Конкурент

Хей ти - загадъчна жена нежна като 
утринта мечтана като свобода. 
Знаеш ли, че има нещо в теб, което 
кара мен сега да чувствам любовта. 

Припев: 
Дай ми време! 
за любов ти дай ми време!
За мечти ти дай ми време!
За любов ти дай ми време! 

Хей ти, момиче мило, спри!
Не отминавай пак, а поглед назад! 
Замълчи! С очите ми кажи,
с устни потвърди желаеш ли ме ти?

Припев: 
Дай ми време! 
За любов ти дай ми време!
За мечти ти дай ми време!
За любов ти дай ми време! 

Хей ти! Без теб, повярвай ми 
без твойта топлина не мога да заспя! 
Разбери - вятърна жена 
посоката смени и при мене се върни!

Припев: 
Дай ми време! 
За любов ти дай ми време!
За мечти ти дай ми време!
За любов ти дай ми време! /4

https://www.youtube.com/watch?v=E5ElJ0i-RJ0

https://www.youtube.com/watch?v=E5ElJ0i-RJ0


Стихия ВЪЗДУХ- лечебни песни 
Съдържание:

1. “Дай ми време” - Конкурент; 
2. “Ако имаш време”- Сребърните гривни; 
3. “Бягство”- Авеню; 
4. “Синева”- Васил Найденов; 
5. “Жена”- Валди Тотев; 
6. “Ветрове”- Лили Иванова; 
7. “Повей ветре”- Паша Христова



“Дай ми време” Конкурент

Хей ти - загадъчна жена нежна като 
утринта мечтана като свобода. 
Знаеш ли, че има нещо в теб, което 
кара мен сега да чувствам любовта. 

Припев: 
Дай ми време! 
за любов ти дай ми време!
За мечти ти дай ми време!
За любов ти дай ми време! 

Хей ти, момиче мило, спри!
Не отминавай пак, а поглед назад! 
Замълчи! С очите ми кажи,
с устни потвърди желаеш ли ме ти?

Припев: 
Дай ми време! 
За любов ти дай ми време!
За мечти ти дай ми време!
За любов ти дай ми време! 

Хей ти! Без теб, повярвай ми 
без твойта топлина не мога да заспя! 
Разбери - вятърна жена 
посоката смени и при мене се върни!

Припев: 
Дай ми време! 
За любов ти дай ми време!
За мечти ти дай ми време!
За любов ти дай ми време! /4

https://www.youtube.com/watch?v=E5ElJ0i-RJ0

https://www.youtube.com/watch?v=E5ElJ0i-RJ0


“Ако имаш време” Сребърните гривни

Сякаш хлопнала врата - зимата си отлетя. 
Цяла зима бързам аз, нямам време нито час. 
Имам време чак сега - топло време за тъга
от това, че твоят ден не е за мен. 

Припев: 
А къде да дяна свойте дни - погледни,
плувам сам сред време - океан?
А къде през прах и суети- бързаш ти?
Накъде, при кой? Направи завой, нека да 
поспрем, ако имаш време?

Мястото е точно тук - край запелия капчук, да 
се тръгне от сега към щастливата звезда. 
Тук е зона земетръсна - утре може да е късно 
остави единствен ден и за мен.

Припев: 
А къде да дяна свойте дни - погледни,
плувам сам сред време - океан?
А къде през прах и суети- бързаш ти?
Накъде, при кой? Направи завой, нека да 
поспрем, ако имаш време! /2

Ооооооооооо,аааааааааа/2

Ако имаш време, и за мен…...

https://www.youtube.com/watch?v=hupN7BQIzVo

https://www.youtube.com/watch?v=hupN7BQIzVo


“Бягство”- Авеню

Последна нощ, а утре ме очаква път.
Поглеждам през прозореца 
дали навън вали.
Не ме е страх от теб, 
не искам да остана тук.
Това, което остава да направя пак, 
е да бягам.

За кой ли път аз
признавам пред теб, че не мога да бъда сам.
Безброй години,
години наред аз не мога да спра своя бяг.
Защо повярвах, на думи, в които не вярва и малко 
дете?
Защо избягах, защо повярвах?

Дали дъждът навън, или студът във мен
е това, което спира моя бяг, оставам тук.
Не знам дали съм прав, че връщам се отново тук.
Като странник без подслон загубил своя дом, 
ме спира сега.

За кой ли път аз
признавам пред теб, че не мога да бъда сам.
Безброй години,
години наред аз не мога да спра своя бяг.
Защо повярвах, на думи, в които не вярва и 
малко дете.
Защо избягах, защо повярвах.

За кой ли път аз
признавам пред теб, че не мога да бъда сам.
Безброй години,
години наред аз не мога да спра своя бяг.
Защо повярвах, на думи, в които не вярва и 
малко дете.
Защо избягах, защо повярвах?

https://www.youtube.com/watch?v=CgrfIhBMbCk

https://www.youtube.com/watch?v=CgrfIhBMbCk


“Синева”- Васил Найденов

Ти отмина,
ти отмина,
тииии отмина...

Сякаш сън, сякаш сняг, сякаш дъжд,
сякаш пролет и есен, и зима…

Твойта сянка над младата ръж се изви 
като кърпа- синя...
Непрежалена тъжна шега като 
яребица се заобажда.

И една ароматна тъга почна лекичко
да те възражда.

Аз се спрях, аз се спрях и затворих очи,
вероятно да те преживея!

А душата виновно, виновно мълчи
само сянката мина през нея!

Само вятърът, вятърът вейна едва,
пиле някакво изписука...

Ах каква, ах каква синева, синева сме 
забравили някога тука!

Синева, синева../6

https://www.youtube.com/watch?v=yya2XyXHQRs

https://www.youtube.com/watch?v=yya2XyXHQRs


“Жена”- Валди Тотев

Навярно винаги ще те обичам
и ще откривам в теб безброй неща
бъди каквато си, това е всичко
това е тайната на любовта!
Бъди загадъчна и пряма!
Непредвидима като дъжд!
Непостоянна като вятъра –
подухнал изведнъж.
 
Навярно винаги ще те обичам
и ще откривам в теб безброй неща!
Бъди една жена, едно момиче
с едно сърце, с безброй лица!
Бъди красивата Елена,
която е Омир вдъхнови!
Бъди Мария Магдалена, но бъди ... 

Припев:
Знайни- незнайни,
скрити и явни 
вечните тайни,
тайните на любовта.
Минали, днешни, бъдещи вечни те
всички се срещат в твоето име Жена!
 Оооооо

И ако някога, недай си боже,
но както често става в този свят,
решиш, че повече с мен не можеш,
и че не съм ти вече мил и драг,
ще се сбогувам без обида,
а с благодарност за това,
че те познавам, че те има и сега!
 
Припев: ... / 3x /

https://www.youtube.com/watch?v=ZfVfipgqtUc&ab_
channel=Balkanton 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfVfipgqtUc&ab_channel=Balkanton
https://www.youtube.com/watch?v=ZfVfipgqtUc&ab_channel=Balkanton
https://www.youtube.com/watch?v=ZfVfipgqtUc&ab_channel=Balkanton


“Ветрове”- Лили Иванова

На кого е нужна китара без струни,  
закъсняла нежност, пленени думи,
на кого е нужна нощта без звездите, 
въглен вместо огън, плачът на жените?
 
Припев:  
Ветрове... гонят ме през нощните клади,  
а косачи раздират без поща 
душата ми млада.
еее .... 

Тази нощ е бедна китара без струни,  
сбогом за последно даже без думи,  
скитница за обич, уморена птица,  
не ми трябва огън, а малка свещица.  

 

 

 

Припев: 

Ветрове... гонят ме през нощните клади,  
а косачи раздират без поща 
душата ми млада.
еее .... 

А когато тръгна сама все нататък 
ще потърся в лицата познатия блясък. 

Припев: 
Ветрове гонят ме през нощните клади,  
а косачи раздират без поща 
душата ми млада.
еее .... / х2 /

https://www.youtube.com/watch?v=7tSR_FgFClk

https://www.youtube.com/watch?v=7tSR_FgFClk


“Повей ветре”- Паша Христова

В дъжд, сняг и мраз-
ти вятър студен! 
Все питам аз:
-Где си в тоя ден? 

Чуй!- щом пролетта,
с вик открий света.
Eла, при мен! 

Повей, повей,
скитнико ветре,
ти знаеш где е той! /2
Моят зов предай!

Повей, повей,
верни мой ветре,
и любовта край нас, /2
нека засияй!

Простри топла длан
и път ми бъди,
върни пролетта
и ни води!

Повей, повей,
буйни мой ветре
и всяка болка в нас 
и всяка болка в нас с обич разпилей! /2

Повей, повей, ветре мой!

https://www.youtube.com/watch?v=7csCg6q0G8g

https://www.youtube.com/watch?v=7csCg6q0G8g


Стихия ЗЕМЯ- лечебни песни 
Съдържание:

1. Ахат- “Земя на слепци”,
2. Ахат- “Дървото”, 
3. Ахат- “Монолог”; 
4. Тони Димитрова и Стефан Лулчев- “Животът”;
5. Епизод- “Моите песни все ще се четат”; 
6. Миро- “Печат от моята душа”; 
7. Земляне - “Земля в илюминатори” (руската 

песен)



Ахат- “Земя на слепци”

Някъде под небето
на грешната Земя
живеел народ обречен
на живот без светлина.
Слепи им били очите,
вечна била нощта,
черни били ръцете
на сляпата съдба.
Дълго така живяли
в мрак и тъмнина,
свои богове създали -
идоли на скръбта.
Но станало нещо странно
в техния тъмен свят -
родил се човекът- чудо,
прогледнал за първи път.
Бликнала злобна завист
в обречените души,
те черни пръсти сплели
в своите коси,
очите му отнели
и до края на своя живот
осъден бил да страда
от слепия народ.

С вериги окован завинаги,
затуй, че бе видял деня.
На хиляди слепци
не можеше да бъде крал
и в света остана сам
със свойта вина.
Със свойта вина.
Оооооооооооооооооооооо
………………………………… 
С вериги окован завинаги,
затуй, че бе видял деня.
На хиляди слепци
не можеше да бъде крал
и в света остана сам
със своята вина.
Остана сам
със свойта вина.
…………..
Остана сам
със свойта вина.
Остана саааааааааааам…..

https://www.youtube.com/watch?v=k-af1kIQ0x4

https://www.youtube.com/watch?v=k-af1kIQ0x4


Ахат- “Дървото”
ААаааооооааааооо!
Всеки човек е единствено странно дърво, с 
клони, 
ръцете си протегнати към бъдещето 
и корените и спомени далеч назад, 
кой ще раздели моят език от кристал?
 
Отдвна моите ръце са впити в черната 
пръст. 
Аз чувствам земния пулс, туптят сърца. 
Това са вашите деди, които спят край мен. Аз 
виждам в техния сън, прекрасен свят!
 
Свят без омраза, в който няма войни, 
жестокост, злоба и страх, за да няма сълзи. 
Там тичат коне, по зелена трева, няма дим и 
мъгла,
а блести светлина. 
Протягам своя листа, оглеждам синия свод,
дочух моторен шум, метален звън. 

Машини идват към мен, вървят роботи в 
строй,
дълбоко гроб копаят за сън.

Аз, който растях с вашите детски игри,
макар че дълго живях сега ще ме отсекат.
Аз, който без глас прося милост от вас.
Хора спрете!
Аз моля без глас-не за мен, а за вас.

Прося милост пред вас.
Не за мен, а за вас.
Прося милост без глас.
Хора чуйте, шум от панталони, метален звън.

Хора спрете, спрете, спрете, спрете!
Но те ще ме отсекат, те ще ме отсекат,
те ще ме отсекат, те ще ме отсекат.

https://www.youtube.com/watch?v=9X0Jc-f-Fgs

https://www.youtube.com/watch?v=9X0Jc-f-Fgs


Ахат- “Монолог”
Вече жесток, студен и пълен с омраза тиха-
Моите мечти, твойте години скриха. 
О! Аз се връщам вечери в прах
и падам сам със своя грах.
Няма го трепета красив, младежки в мен ...
Студ суров шепти, тиха бяла песен 
всичко се върти в някакъв ритъм бесен...Не!
Нищо не виждам аз сега,
бял или черен е снега?
Във самотата сам съм с теб, Тъга.
 
Припев: 
Аз съм човек
ти време си!  Сиви са в тебе мойте следи 
Всички пак се радвам, че съм ги оставил сам...
Ти след години се върни виж ги с тъга се 
усмихни! 
Времето всичко друго ще изпепелииииии...
 
(инструментал) 

Припев.
Аз съм човек ти време си!  
Сиви са в тебе мойте следи все пак се радвам, 
че съм ги оставил сам...
Ти след години се върни, виж ги с тъга се 
усмихни! 
Времето всичко друго ще изпепелииииии…

Времето лети безпомощно бързо 
остаряваш ти, а миг след това замръзваш…
И в някой прекрасен слънчев ден ден грабва 
те в плен, леден полъх и безкрайна тъмнина 
Ти си живял щастлив или не-
всичко е е в твоите ръце,
дали постигнали си да постигнеш нещо ти?
Дните ти са отминали няма ги твоите 
младини, но безрезервно вярвам в живота 
си-и-и!

инструментал

https://www.youtube.com/watch?v=kNdNKiuMKvY

https://www.youtube.com/watch?v=kNdNKiuMKvY


Тони Димитрова и Стефан Лулчев

 „Животът”
Тя:
Бях летен повей, бях луна, бях стих.
Бях муза на поети, бях и вятър.
Любима бях. Бях нощен вопъл тих.
Бях слънчев лъч в косите на приятел.
 
Той:
Бях лед и студ, бях сняг, бях ден мъглив.
И болка бях. Бях вълча тъжна песен.
Бях камък метеорен. Облак сив.
Бях трън в петата. Бях урок нелесен.

Припев заедно:
И падах. И потъвах. И летях.
ТЯ: И мъртва бях, а после оживявах.
И мразех. И се влюбвах. И се смях.
И спирах, но после продължавах...

Тя:
Бях ключ и покрив бях- подслон.
Бях цвете в кълдъръмен двор. Бях пясък.
Той:
И гръмотевица, и буря бях. И стооооон.
Двамата: Дърво на две разцепено със трясък.
 
Припев заедно:
И падах. И потъвах. И летях.
ТЯ: И мъртва бях, а после оживявах.
И мразех. И се влюбвах. И се смях.
Тя: И спирах, 
Той: И спирах
но после продължавах...
ТЯ: И спирах, но после продължавах...

https://www.youtube.com/watch?v=cjAZMDNIxtU

https://www.youtube.com/watch?v=cjAZMDNIxtU


Епизод- “Моите песни все ще се четат”

И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но мойте песни все ще се четат.

И много имена и лесна слава
годините, без жал ще изметат
ще ги покрие плесен на забрава,
но мойте песни все ще се четат. /2
……
Във тях душата ми изля се цяла
с най-сладките си бисери, цветя,
в тях всичко светло, ценно си е дала,
във тях живей, звънти и тръпне тя.

В тях има зов за свобода, за правда,
любов и благи чувства ги красят
и светлий лик на нашата природа,
там мойте песни все ще се четат. /2
…….
Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме, на завистта гневът-
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат. 
Те жив са отклик на духа народен,
а той не мре, дорде сърца туптят
от скръб и радост в края ни свободен,
и мойте песни все ще се четат.
И аз на своя ред ще си замина,
трева и мен ще расне над прахът.
Един ще жали, друг ще ме проклина,
но мойте песни все ще се четат.

https://www.youtube.com/watch?v=ls96KaUiXvw

https://www.youtube.com/watch?v=ls96KaUiXvw


Миро- “Печат от моята душа”

Чуй ме,
Когато в бездната пропадаш
и сам за себе си не даваш
Дори и пукната пара!
Чуй ме, Когато в себе си не вярваш,
Когато удари прощаваш
с достойно вдигната глава!
 
Чуй ме, в светлината на звездите,
във висините на орлите,
във тишината на вода...
Чуй ме, и ако искаш запомни ме
и ако искаш си спомни, че
съм бил за малко на света…

Чуй ме, тъй бързо всичко отминава,
но все пак любовта създава
следа от твоята следаааааа.
Чуй ме, Дори когато мен ме няма
И само песента остава
Печат от моята душа.

Чуй ме, в светлината на звездите,
във висините на орлите,
във тишината на вода...
Чуй ме, и ако искаш запомни ме
и ако искаш си спомни, че
съм бил за малко на света…

АААААААААААА

Чуй ме! Хвърли по вятъра тъгата,
Хвърли от хляба си в реката!
Променяй своята съдбаааа!
Чуй ме! Дори когато мен ме няма
и само песента остава
Печат от моята душааааааа.

Мммммммммммм
Оооооооооо
Чуй ме! Дори когато мен ме няма
и само песента остава
Печат от моята душааааааа.

https://www.youtube.com/watch?v=BcE4ZS-aSTg

https://www.youtube.com/watch?v=BcE4ZS-aSTg


Земляне - “Земля в илюминатори”
 (руската песен)

Земля в иллюминаторе, 
Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна.
Как сын грустит о матери?
как сын грустит о матери?
Грустим мы о Земле она одна.
 
А звезды тем НЕ менее,
а звезды тем НЕ менее
Чуть ближе но все так же холодны...
И как в часы затмения и как в час затмения
Ждем света и земные видим сны.
 
И сниса нам не рокот космодрома
Ни е да ледяна синева,
а сниса нам трава, трава у дома
зельоная, зельоная трава.

А мы летим орбитами
путями не избитыми
Прошит метеоритами простор
оправдан риск и мужество
космическая музыка
вплывает в деловой наш разговор.
 
В какой-то дымке матовой
земля в иллюминаторе
вечерняя и ранняя заря
а сын грустит о матери,
а сын грустит о матери
ждет сына мать, а сыновей Земля...
 
И сниса нам не рокот космодрома
ни е да ледяна синева,
а намалява ни трава, трава в дома
зельоная, зельоная трава.../3 

https://www.youtube.com/watch?v=SwIaHYgCpr0

https://www.youtube.com/watch?v=SwIaHYgCpr0


Стихия ВОДА- лечебни песни 
Съдържание:

1. Васил Найденов и Силвия Кацарова- 
«Всичко е любов»

2. Силвия Кацарова- “Обичам те”
3. Георги Христов – „Безкрайна любов”
4. Миро- "ГЪЛЪБО"
5. Ваня Костова- „Звезда”
6. Васил Найденов- „Болката отляво”
7. Тодор Върбанов- „Миг като вечност”
8. Панайот Панайотов - Здравей, обич моя



Васил Найденов и Силвия 
Кацарова- «Всичко е любов»

Той: Не зная коя си и как ме намери
Изплува лицето ти, бяло от мрака
Ти само среднощна, мечта бе до вчера!
Жената, която години съм чакал
 
Тя: оооо
Не зная ти кой си видях те и ето...
Заедно:
Любовната болка през мен премина
позна те душата, позна те сърцето
човекът от моите сънища сиви…

оооооо
 
Припев заедно: /2x
Беше само мечта
и очакване, копнеж, стон и зов
Беше само мечта,
но сега за мене всичко е любов..

Тя: Целувам те с поглед и още, и още...
Любовната болка през мен премина...
Очаквах те денем,
Той: сънувах те нощем!
Заедно: Сега те намерих недей си отива
 
Припев заедно: /2x
Беше само мечта
и очакване, копнеж, стон и зов
Беше само мечта,
но сега за мене всичко е любов...

https://www.youtube.com/watch?v=kgvC6QDVJ4U

https://www.youtube.com/watch?v=kgvC6QDVJ4U


Силвия Кацарова-  “Обичам те”

Мммм хахахаааа

С косите ми обичам да играеш
и с пръсти да ги рошиш като вятър,
под топлата им ласка да гадая на
твоята усмивка светлината.
 
Очите ми обичам да целуваш,
чрез устните ти първа да усетя
как пролетните ветрове бушуват
и как попиват в мене дъждовете.
 
Обичам те, обичам те,
нежна и щедра тази вечер тъмнокоса.
Обичам те, обичам те,
ласка като песен в моето сърце ще нося.

Обичам до гръдта ти да се сгуша
и пулсът ми със твоя да се слива,
сърцето ти как вика да послушам
и уморена тихо да заспивам. 

            

Обичам те, обичам те,
нежна и щедра тази вечер тъмнокоса.
Обичам те, обичам те,
ласка като песен в моето сърце ще нося.
 
Оооооо Обичам те, обичам те,
нежна и щедра тази вечер тъмнокоса.
 
Оооооо Обичам те, ооо обичам те,
ласка като песен в моето сърце ще нося.
 
Оооооо Обичам те, ооо обичам те,
нежна и щедра тази вечер тъмнокоса.
 
Оооооо Обичам те, обичам те,
ласка като песен в моето сърце ще нося.
 
Оооооо Обичам те, оо обичам те,
нежна и щедра тази вечер тъмнокоса.
 
Оооооо Обичам те, ооо обичам те...

https://www.youtube.com/watch?v=fPOMz_8jTR4

https://www.youtube.com/watch?v=fPOMz_8jTR4


Георги Христов – „Безкрайна любов”

Никога не съм се питал
колко много те обичам -
просто ти си моята съдба.
Всеки миг със теб е вечност,
сбъднат сън и волна птица,
взела ме на своите крила.
 
Припев:
Моя любов, безкрайна любов!
Знам, и след смъртта
към теб ще вървя, моя любов!
Вярвай, даже и тя
не ще заличи пътя към тебе,
безкрайна любов!
 
И през болки и обиди
любовта ни ще премине,
но това не ще ни раздели.
Дни и нощи имат смисъл
само с твоята усмивка,
мойто земно щастие си ти!

Припев:
Моя любов, безкрайна любов!
Знам, и след смъртта
към теб ще вървя, моя любов!
Вярвай, даже и тя
не ще заличи пътя към тебе,
безкрайна любов!
И самият Рай, без теб ще бъде Ад,
моя любов, безкрайна любов!
 
Знам, и след смъртта към теб ще вървя,
моя любов! 
Вярвай, даже и тя не ще заличи пътя към тебе,
безкрайна любов.

https://www.youtube.com/watch?v=NecTnPwEwMU

https://www.youtube.com/watch?v=NecTnPwEwMU


Миро- "ГЪЛЪБО"

Очите ти гълъбо, очите ти,
малки вселени са очите ти.
Очите ми гълъбо, очите ми
пълни са с тебе са очите ми.
 
Ръцете ти гълъбо, ръцете ти
мека постеля са ръцете ти.
Ръцете ми гълъбо, ръцете ми
спрели са времето ръцете ми.
 
Душата ти гълъбо, душата ти
лека и волна е душата ти.
Душата ми гълъбо, душата ми
твоя е, морна е душата ми.

Устата ти гълъбо, устата ти
извор планински е устата ти.
Устата ми гълъбо, устата ми
огнена лава е устата ми!
 
Душата ти гълъбо, душата ти
лека и волна е душата ти.
Душата ми гълъбо, душата ми
твоя е и морна е!
 
Сърцето ти гълъбо, сърцето ти
песен любовна е сърцето ти.
Сърцето ми гълъбо, сърцето ми
пролет зелена е
огнено лято е
есен дъждовна
е ледена зима е.

https://www.youtube.com/watch?v=FiZtYnA8X84&a
b_channel=MiroslavKostadinov-Topic 

https://www.youtube.com/watch?v=FiZtYnA8X84&ab_channel=MiroslavKostadinov-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=FiZtYnA8X84&ab_channel=MiroslavKostadinov-Topic


Ваня Костова- „Звезда”

Веднъж ослепи ме и падна
над мене гореща звезда.
Звезда искрометна и млада
стопи се за миг в нощта, без следа.
 
Прекъсна дъха ми, когато отмина,
затичах се бързо, с ръце да я стигна,
но сякаш от мен избяга, дивна и свидна.
Все питам: "Чия съдба нейде отнесе?" 

И оттогава тъгувам и викам:
"Къде си? Къде си, звезда?"
Безкрайно далечна и земна
остави във мен следа, в мен следа.
 
Под тебе ще тръгна, светът ще обгърна, 
ще бродя безсънна, в нощта да те върна.
Защо ли избяга, дивна и свидна? Къде си?
Чия съдба нейде отнесе?

https://www.youtube.com/watch?v=S73g7TDhqlg&a
b_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F%
D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%B8%D0%91%D0%BE%D1%8
F%D0%BD%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%
D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2

https://www.youtube.com/watch?v=S73g7TDhqlg&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=S73g7TDhqlg&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=S73g7TDhqlg&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=S73g7TDhqlg&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=S73g7TDhqlg&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=S73g7TDhqlg&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2


Васил Найденов- „Болката отляво”

Странно просветлява смръщеният ден,
спомен загорчава, тя стои пред мен.
Искам да докосна пръстите и пак,
но не зная просто как.
 
Но зная - миналото мина, бъдещето не.
Ако се докоснем в кратък миг поне,
ще избухне огън, ще ни върне там
няма връщане назад.
 
Тя бе любов, (х2)
реже като нож,
и няма ден, и няма нощ.

И отново смръщен гледа те светът.
Всеки се завръща в своя собствен път.
Всичко отминава под това небе,
болката отляво - не!
 
Тя бе любов, (х2)
реже като нож, и няма ден, 
и няма нощ.

Тя бе любов, (х2)
реже като нож, и няма ден, 
и няма нощ...

https://www.youtube.com/watch?v=HqCF4XjyObc&a
b_channel=SvetlaDraganova 

https://www.youtube.com/watch?v=HqCF4XjyObc&ab_channel=SvetlaDraganova
https://www.youtube.com/watch?v=HqCF4XjyObc&ab_channel=SvetlaDraganova
https://www.youtube.com/watch?v=HqCF4XjyObc&ab_channel=SvetlaDraganova


Тодор Върбанов- „Миг като вечност”
Още преди да те срещна в живота си- теб аз обичах!
В древни гравюри и улични фотоси, в звездна поличба,
в шумни площади и празни понятия, в цирков спектакъл,
по телевизия, по телепатия - теб, само теб чаках!
 
Колко години без шум са сближавали двата маршрута!
Колко причини в света са създавали тази минута!
Нежният сблъсък на влюбени атоми, вик на вселени!
Още преди да започне съдбата ми - ти, ти си до мене!
 
Ти ме въздигаш по стръмните пътища, ти, ти ме възпираш.
Моите кошмари и приказни сънища ти, ти режисираш.
Двама се лутаме в болка и истина, в гняв, гняв и 
сърдечност.
Тази любов е в безкрая единствена- миг, миг като вечност...
Ти ме въздигаш по стръмните пътища, ти, ти ме възпираш.
Моите кошмари и приказни сънища ти, ти режисираш.

https://www.youtube.com/watch?v=JnFc5BTJ69w

Още преди да те срещна в живота си- теб аз обичах!
В древни гравюри и улични фотоси, в звездна поличба,
в шумни площади и празни понятия, в цирков спектакъл,
по телевизия, по телепатия - теб, само теб чаках!
 
Колко години без шум са сближавали двата маршрута!
Колко причини в света са създавали тази минута!
Нежният сблъсък на влюбени атоми,
вик на вселени!
Още преди да започне съдбата ми - ти, ти си до мене!
 
Ти ме въздигаш по стръмните пътища, ти, ти ме възпираш.
Моите кошмари и приказни сънища ти, ти режисираш.
Двама се лутаме в болка и истина, в гняв, гняв и сърдечност.
Тази любов е в безкрая единствена- миг, миг като вечност... 

https://www.youtube.com/watch?v=JnFc5BTJ69w


Панайот Панайотов- “Здравей, обич моя”

Всичко е отдавна минало,
всичко е покрито с прах,
но във мен не са изстинали
думите, изкрица смях.
 
Помня очите ти,
твойто „Обичам те!“.
Всяко докосване е омагьосване…
 
Първите лъчи на лятото,
срещите ни в нощен час,
шепата добри приятели,
всички раздели ни с нас.
 
Помня очите ти,
твойто „Обичам те!“.
Как да се върна как,
да ти прошепна пак: 

Припев:
„Здравей, обич моята,
както никой друг ,
теб съм обичал…
ето, аз съм тук.“ / 2x /
 
Аз съм тук, но само спомена ...
сякаш нереален свят,
шепот и слова отронени,
всички са далеч назад ...
 
Помня очите ти,
твойто „Обичам те!“.
Как да се върна как,
да ти прошепна пак:
 
Припев: ... / 6x /

https://www.youtube.com/watch?v=i1CveR3hBKY

https://www.youtube.com/watch?v=i1CveR3hBKY


Благодаря, че попяхме заедно!


