
1. “Днешните са такива” - чувам да си приказват бабите от съседния вход. “Винаги намират
за нещо да се намръщят. Ту се карат с гаджето, ту парите не им стигат. Все времето не им
достига, все някъде трябва да ходят. Забравиха какво е дом и къде се намира. Е, и гледай
какво хубаво слънце изпече. А нашите облекли скъпи палта и им се свиди да се допрат
до лъчите. Пусти са младите хора. Обезцениха душата. Не изпитват тъга бе, Боже! Не
знаят какво е да трепнеш в очакване! Не са свикнали да чакат, все бързат... Богу не знае
за къде. Пусти, пусти. Тежка им е съдбата! Не знаят колко се молиш после отново да си
така силен... Така силен и здрав. Молиш се отново да си дете, ама дете бе, Боже! Бързат
да пораснат, а душите им малки тръгват да стават! Грозно, грозно... Тежка им е съдбата!
Бързат и най-милото им се отчуждава. Пази ги Богу! Да са живи и здрави...” - а разговорът
става все по-далечен, тих и отчужден. Бързах, недочух и зная, че ще съжалявам.
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2. Пороци

Думи.
Заплитат се в косата й,
а спиралата й е винаги размазана.
Хаос.
Защото не е буреносен облак,
тя е цяла буря.
Ще те подлуди
и ще те накара да летиш от щастие,
а после ще споделяте цигара, потънали в тъмното.
Винаги будна, винаги готова за нови времена.
Сложна.
Отдала се е на света.
Твърде много разсъждава.
Нежна,
но маниерите й могат да бъдат и груби.
Целува рани,
самозабравя се из чуждите души,
храни се от дъжда,
а усмивките я изтощават.

Чиста е, порокът е просто неин дар,
а животът обича истинските лица.



3. Може би
най-милото
и най-тъжно нещо,
което някога са ми казвали,
е  “Молих се за теб”.

Из ‘Поезията, която така и не довърших´

4. Танцува.
Без причина.
Обича косата й да е навсякъде във въздуха.
Радва се по детски,
но знае кога да се държи сериозно.
Обича пролетта, и лятото, и есента, и зимата.
Сезоните са просто бреме,
носят спомени и изгубеното по тях време.
Пее постоянно,
въпреки че гласът й не е ангелски и съседите се оплакват от шума, излизащ от нейната
стая.
Обича животни, истории, забавни и тъжни.
Обича да бяга, да наблюдава, да запечатва всеки момент.
С него.
С него тя е повече себе си, отколкото когато е сама,
с него тя не е изгубена.
Тя е единствена.
С него отново си ти,
нали?

‘ТОЙ И ТЯ’
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5. Двама

Пътува ми се.
Ходи ми се до морето.
Скача ми се с парашут.
Бяга ми се из горите.
Пие ми се кафе.
Вкъщи рано сутрин.
По-късно някъде далеч.
Прегръща ми се.
Целува ми се.



Обича ми се.
Ела,
нека да заминем.
Ще готвим,
ще се напиваме,
ще танцуваме,
ще празнуваме.
Ела,
нека да ходим.
Светът е твърде голям,
за да се крием из него.
Ела,
нека сме заедно.
Светът и без това е самотен.

6. Детето в мен е щастливо, че се познава с мъжа, който си.
Защото изживявам смеха, отнет ми преди.

7. Не мога да променя факта, че съм наранена.
Че съм видяла много сцени, които са могли да ми бъдат спестени.
Че съм била беглец от собствените си мисли, собствения си разум, собствения ми дом.
Не мога да го променя.
Не искам.
Борбена съм.
Въпреки че, всяка костица от тялото ми ме боли.
Вярвам.
Продължавам.
Гледам на света със светли очи.
Обичам.
С цялото си сърце.
Уча се.
Прощавам.
Ще съм Аз.
Онова щастливо Аз.
Мога да бъда любов. Има път, който искам да опозная. Защото мога да бъда ценител.
Мога да прегръщам с душа. Мога да бъда чиста. Въпреки цялата борба. Мога да бъда.
Съм. Ще бъда. Вярвам. Ще повярваш ли и ти?



8. ‘ЖЕНИ’

Понякога шумна. Понякога прекалено тиха. Вечно замислена. Влюбена. И тъжна. Все се
редуват. Все й се бяга. Бленува. Уморена. На дивана заспива. Пълна глава. Празни мисли.
Голяма душа. Добро сърце, скрито от омраза. Сила. Достатъчна. Дори и за двама. До
всички достига. Любов. Не и сълзлива. Мъжкарана. Удря с цяла сила. Борбена. Но я боли.
Нежна. И крехка. Порцеланова. Жена. Духът й е създаден от цветя. Тялото от глина.
Изкуство. Докосвано от мръсни ръце. Гледано от бистри очи. Никога достатъчно
религиозна. Но вярва в Бог. Обича. Всеки път различно. Музиката на стъпките й пренася
всички в транс. Но не към всеки тя тръгва. Жена. С цялата си душа. Жена. По красивото й
тяло. Жена. Нежността, от която черпиш сила. Някои го притежават. Има жени, които във
всяко отношение, са просто жени : нови, иновативни, стари и мъдри, вълнуващи всяка
нотка в другия, събуждащи интерес само с походка. Жени. Има ги. Съществуват. Чисти
души. Въпреки дългата им история. Бели. Красиви. Истински до болка.
Жени.
Все още съществуват.

9. Бележка към синовете на всяка майка

Жените са толкова чудати, че се усеща като
грехота да ги обвиниш в нещо, което са направили.
Ту не са сготвили,
ударили са колата,
или са ти затворили телефона сърдити.
Изяли са последното парче пица,
развалила се поредната печка,
а за деца било рано да се говори.
Не са щастливи,
когато си обсебен,
но вниманието ти за тях е най-важно.
Жените са странни.
Могат да те разсмеят с постъпките си,
да те хванат дори неподготвен с тях,
но не бива да потъпкваш любовта, която ги държи живи.
Онази, която ги кара да танцуват,
да те гледат в очите,
да палят пожари в студената ти душа.
Любовта, с която те будят сутрин и те целуват всяка нощ.
Любовта, която задейства целия свят.
Не унищожавай.
Обичай, нежно гали.
Грях е да не си щастлив.
Жените са първия грешник,
но са лек за всеки следващ оттам насам.



10. На мама
Човекът, който се грижи всички,
без значение какъв е и откъде е.

Заслужаваш да те разказват;
да пеят за душата, която е чула песните на всички други;
да те обичат.
Не го забравяй.
Муза си, вдъхновение, любов.
Помни се.
Обичай сърцето си.

Това, което казвам, душата ми споделя с мен.


