
ДВА КВАНТА ЛЮБОВ

За да се осъществи
взаимодействието между нас.
Са нужни два кванта любов.
Един от мен към теб.
И втори наобратно.
Поне два!

КЛИМАТИЧНО-БЕЗРАЗЛИЧНО

Глухите дървета на срама
и слепите треви на яростта
днес във съдружие
мълчат,
смразени
от парниковия ефект на глупостта ми.
Линеят,
попарени от
ледниковата епоха на самотата ми.

ЗАВРЪЩАНЕТО

И завръщам се славно
от владенията на Смъртта.
Огнен меч в дясната ръка,
студена биричка – в лявата.

Аз завръщам се неизбежно.
Посланик съм на Смъртта.
Правосъдие в дясната ръка,
добро прекарване – в лявата.

Дубна, Юли 2004

МАЛКИЯ ЧОВЕК
Джеймсу Хетфийлду

Очите ми реалност дирят,
пръстите ми – мойте вени,
куче се е свило на задната ти врата,
то идва от бурята и дъжда.

Предавам се, пускам се, падам,
а предпазната мрежа е изгнила,
и очите ми реалност дирят
пръстите ми – мойте вени.

   В казана от боклук огъня гори,
   но нищо от дъжда не ще го защити,
   и не смея да се погледна,
   в какво си позволих да се превърна,

странен, смешен и износен.



   И докато ти пиша в туй писмо,
   как трябва да бъде и как е било,
   се надявам че ще разбереш
   и за туй човече няма да плачеш
   защото малкия човек е заменим.

Моля те, прости ми!

Толкова дребен, че виждам само небето над мен.
А от тебе искам само прошка.
А ти вкарваш горкото кученце на сухо от дъжда.
А то просто иска навън на свобода.

Изкрещях към страничната уличка.
Признах си всичко на дъжда.
Но пък излъгах огледалото,
което счупих със собствената си ръка.

Очите ми търсят да видят реалност,
пръстите  опипом дирят съдба,
докоснах чистото с мръсна ръка
и после пак и пак до пълна омерзеност.

   В казана от боклук огъня гори,
   но нищо от бурята не ще го защити,
   и не смея да се погледна,
   в какво си позволих да се превърна,

ненужен, дребен, овехтял.

   И докато ти пиша в туй писмо,
   Какво е, ще бъде и какво е било,
   се надявам че ще разбереш
   и за туй човече няма да плачеш
   защото малкия човек е заменим.

Моля те, прости ми!

Очите ми реалност дирят,
пръстите ми – мойте вени,
а бръснача е толкова пленително бляскав,
а ръбът му – тъй опияняващо остър.

Моля те, прости ми!

И недей плачи!

Малкият човек е ненужен, заменим!

Дубна, Юли 2004

САМ

Мракът!
Той ме обгръща!



Друго не виждам!
Абсолютния ужас!
Не мога да живея!
И да умра не мога!
Затворен във себе си!
Тялото – моята клетка!

ЖАЛЪК ОПИТ ЗА НЕУДАЧНО СРАВНЕНИЕ ИЛИ ПОРЕДНИЯ
СМЕШЕН ОПИТ ЗА ОРИГИНАЛНО ОБЯСНЕНИЕ В НЕСПОДЕЛЕНА
ЛЮБОВ, А СЪЩО И НЕКАДЪРНО УПРАЖНЕНИЕ В УПОТРЕБА НА
НЕНУЖНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ, А БЕ ИЗОБЩО ЕДНО БЕЗСИМСЛЕНО
ДЪЛГО ЗАГЛАВИЕ ЗА ЕДНО ПРЕКАЛЕНО КЪСО СТИХОТВОРЕНИЕ

Кафяво небе.
Сухо море.
Свят без тебе.

ПОЕТЪТ

Дъх на есен.
  Поетът плаче.
Живот нелесен.

Усмихнато утро.
  Поетът се смее.
Палаво кутре.

По-слабия бият.
  Поетът се мръщи.
Във кръчмата пият.

Отронено листо.
  Поетът умира.
Пречупено перо.

ЕСЕНЕН ЛИСТ

Лист отронен.
Дъжд пороен.
Въздух чист.
Окалян лист.
Дъх на плесен.
Скучна есен.
Облак сив.
Живота тоже.
Лик красив.
Но празно ложе.
Откъснат лист.
Грубо убит.
Светът е чист.
Но в мрак обвит.



НА НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ

Стар поет.
Засмян поет.
Поет през сълзи.
Напет поет.
Велик ПОЕТ.
Със рими кратки и любови дълги.

КОГАТО ТИ...

Когато ти си далеч всичко си е същото.
Небето е скучно сиво.
Облаците са навъсено тежки.
Скръбно жълти листа падат
по безразлично кална земя.
Когато ти си далеч всичко си е същото.

Само аз не съм.

Когато ти си тук нищо не се променя.
Небето е весело синьо.
Облаците са палаво леки.
Усмихнато зелена трева се промъква
от игриво изпръхнала земя.
Когато ти си тук нищо не се променя.

Освен мен.
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