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благодаря ти,

че ми показа,

че има огън,

който стопява леда

без да изгаря

сърцето

***

Присъствието ти

само запали

вдъхновението ми.

Отсъствието ти

бе това,

което го превърна

в пожар.

***

всяка твоя целувка

е огънче от клечка

кибрит

откакто те срещнах,

горя



Тялото ти разказва истории -

приказки

за воин

със спечелени битки

и загубени.

Преминал е

планини,

морета

в най-яркото слънце

и в най-лютата зима.

Преглъщал е сълзи

и със сълзи се е смял,

дори белезите

е превърнал в изкуство.

Мастилото е пуснало

корени навсякъде

и винаги има място

за още

малко.

***

Табела с надпис

„затворено“,

тлеещи отломки

от някогашно щастие

и остарели афиши

за измислени

любовни филми.

Дъжд без капчица надежда.

Порой.



Червен светофар

предупреждава –

опасност!

Не е улица.

Сърце е.

***

„Защо бягаш от любовта,

която всички искат?“

„А защо любовта, която искам,

бяга от мен?“

***

Вече сме големи за игри,

но пак играем

на мълчанка

и на развалени телефони,

дето никога не ги поправяме;

и на гоненица,

опитвайки се да настигнем

самите себе си.

Най-любимо ни е

да играем на криеница

в гори

без дървета,

да се виждаме



и да се правим на слепи.

Иначе край на играта.

***

Помниш ли

момичето без глас,

което ти крещеше с тишината си

и те обичаше с усмивката си,

което не броеше сълзите си,

ако бяха проляти за теб

и не усещаше зимата

само когато я вземеш

в прегръдките си?

Помниш ли

момичето без глас,

което ти говореше най-много

с очите си,

тези честни, детски очи,

които виждаха само теб

и денем,

и нощем в съня си?

Помниш ли

момичето без глас,

чиято тишина ти досадѝ,

чието присъствие

те дразнеше вече,

чиито очи не поглеждаше?



Ето ме,

пиша ти.

Четѝ!

Сега чуваш ли гласа ми?

***

получих всичко,

което исках,

но не от този,

когото исках

по-бедна не съм била


