
СЪЛЗАТА

Като петно от вино червено върху булчинска рокля,
се е лепнала на душата ми болка.
Искам да плача за да я измия.
Защо ли не мога?
Твърде силен ли съм станал за да роня сълзи?
О, не! Просто да плачеш значи да признаеш,
а аз съм твърде слаб за да приема самотата.

Погледни във очите ми надълбоко
и ще откриеш нейде там една
свята като кръста на Голгота,
видима само за тебе,
малка,

кристално чиста,
почти идеално сферична сълза.

Протегни се, докосни я, превърни я в река!
Моля те!

УСМИВКАТА

Почти невидима таи се в ъгълчето на устните ми
една усмивка.
Усмихни се, накарай я да разцъфти.
Моля те!

ОКСИМОРОНИ

Вечна любов.
Временна омраза.

Идеален мъж.
Съвършена жена.

Малък проблем.
Безкрайно щастие.

Умен доцент.
Схватлив студент.

ПИЩОВИ И РОЗИ

Нищо не е вечно, казват...
Дори студения дъжд на Ноември си имал край...
Лъжат! Болката остава завинаги...

май?!



ДЪЖДЪТ

Навън – порой
и всички са се скрили,

и само аз не бягам от дъжда,
защото само този дъжд измива
отровата на мойта самота.

И само този дъжд ми е приятел,
че дотежах дори и на земята,
и с чистите сълзици на звездите
лекува ми душата.

И само този дъжд подслон ми дава
от тежкия порой на завистта.
И само този дъжд ме сух опазва
от мрачния океан на лудостта.

Навън – порой
и всички са се скрили,

как искам да избягам от дъжда!
Ала не мога, само него имам,
Загубих всичко друго на света.

ТЪЛПАТА

Защо човек е толкова самотен,
когато е в тълпа?

Защото във тълпата няма хора,
а има само самота...

КРЪВ

Със глава аз ще бутна стената,
ще разбия в зида своя нос.
За да напоя със кръв земята,
аз ще тръгна по ножове бос.

Та да пие, та да се напие,
тази майка-мащеха Земя.
Та с кръвта на синовете свои
да разцъфне пак през пролетта.

Да цъфти, да се разхубавява,
синовете нека ги боли.
Да цъфти и плодове да дава.
Да останат и от нас следи.

Че живота, пропилян напразно,
е по-страшен от телесен гнет.
И по-добре кръвта си да даваме,
отколкото сливи за смет.



***

Облаци тежки, грешки човешки
надвисват над мойта глава.
Кой бриз ще ги разпръсне?
Кога ще изгрее зора?
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