
Есенен пазар
С тъга заплащам всяка несполука
Сълзите са моята валута

Но сълзите, престъпления не прикриват
За живота, те са като пясъка в морето – нещо малко, но нищо общо взето

Със сълзи трудно е да се търгува
Живот със тях не се купува

И колкото и мисъл да крие всяка една
И колкото и чувства да таи
С тях на живота, никой не може да се изплати

Само боговете ги купуват, но те сега дълбоко спят,
Не ще ме чуят как очите си дера

Мале мила, колко богатства ще изхвърля
Затова моля се някой ден да спра – сълзите в себе си, да задържа…

Закачено на стената
Тъй опитно отразяваш светлината
Тъй добре представяш на хората душата
Нежно багриш тази сивота,
Без бои рисуваш шарена картина

Не си прозрачно, но през тебе виждам
Зная че и болка можеш да дадеш,
И всеки момент за тебе се питам,
Чия кръв първо ще пролееш

За несполуки, щом си цяло -
Обвиняват те безспир,
Но за счупеното огледало
Същите реват в немир

Разговор през стъкло
Надявах се за теб цяла година
И доста болезнено времето отмина –
Със сълзи беше пропито,
Съня ми, сърцето ми – на парчета разбито

След толкова време, година, а то сякаш десет,
Надежда се губи, както и воля… воля,
Да станеш отново,
Воля да обичаш безусловно…



Когато ми каза, че още ме обичаш,
Когато отново ме целуна, и топлината от теб във мене премина…
Сърцето ми бясно сякаш премигна…

И отново любов ми беше позволена,
Макар и със страх опетнена – че това е сън
Дълбоко в душата ми вкоренен
За десет години, две секунди отнема…

Но дано е кома, дано спя непробудно
И макар може би нереално, на мен ми допада
И осъзнах не си принца, който с целувка мен ще събуди,
А магьосника, който във вечните обятия на леглото мене затули…
И честен ще бъда, нека сънувам.

На Г.


