
ОПТИМИСТ 1

На добрите хора
рано или късно
им се случват
хубави неща

И на прасетата
рано или късно
им поникват крила

ОПТИМИСТ 2

“Погледни от добрата страна”
казват
“Търси положителното в живота”

Трябва да съм
голям оптмист
или пълен идиот
за да продължавам да търся

ОПТИМИСТ 3

Все някога
ще огрее слънце
и моята врата

Или то, или
бледо подобие
на сянка
от отражение
на нова луна

В облачна нощ.

Ако имам късмет и за толкова.

РАВНОСМЕТКА (ОЩЕ ТРИ ЗВЕЗДИЧКИ)

Каквото имах – без остатък давах
Нищичко от никого не взех
И поне пред себе си съм чист

Твърде много премълчани сълзи
Твърде малко искрен смях



На един надраскан, смачкан лист

ТИ СИ

Не си красива, прекрасна си.
Не си моя, чужда си.
Не си добра, светица си.
Не си моя, чужда си.
Не си човек, съвършена си.
Не си моя, чужда си.

Не те искам прекрасна,
красива да си,
но моя да си, а не си.

Не те искам светица,
добра да си,
но моя да си, а не си.

Не те искам съвършена,
човек да си,
но моя да си, а не си.

Ти си…

СТРАХ

Защо те е страх?
От какво те е страх?
От мен ли?
От нас ли?
От тебе ли?

Недей така,
подай ръка
позволи ми да те заведа там,
където е страшно само това,
което носиш със себе си.

Страх те е какво ще кажат хората?
Недей! Няма смисъл.
Тези които са важни – те ще разберат.
А на другите – майната им.

Страх те е от болката,
която може да ти причина?
От болката, която ти можеш
да причини на мене?



Е, да, от любов боли най-много.
Може ти да ме нараниш,
Може аз да нараня тебе,
Но преди това ще имаме
Най-страхотните моменти заедно.
Защото любовта може да даде болка,
но дава и най-голямото щастие.
И какво е рискът да ме заболи?
Какво е рискът да те заболи дори теб?
Ако ще ни останат прекрасните спомени?
Ако има дори най-малкия шанс
да имаме цял живот щастие?

Защо те е страх?
От какво те е страх?
От мен ли?
От нас ли?
От тебе ли?

Не се страхувай,
хвани ме за ръка,
нека двамата заедно идем там,
където страшно е само това,
което вземем ние със себе си.

ДВЕ ДУМИ

“Обичам те.”
Две думи кратки.
Събрали целият свят в себе си,
когато са искрени
и празни като космически вакуум
в устата на подлеца.

“Обичам те.”
Две думи прости.
Като сълзата, която изпих от очите ти
за да не загрозява лицето ти,
като споделена усмивка,
като целувка за събуждане
са прости.

“Обичам те.”
Две думи.
Само две.
От мен за теб.
Обичам те.



ТВОЯТА УСМИВКА
(по мотиви на Недялко Йорданов)

Усмивката ти е красива като изгрев над морето,
прекрасна като залез в късна пролет,
дълбока като синевата на небето лете
и топла като майчина милувка.
Усмивката ти е сияйна като слънцето,
мъгли разпръсква, спира дъждовете.
Усмивката ти прави и света по хубав,
измъчва всеки, пробвал се да я опише.


