
.....
Ние жените

с дългите нокти,

черните рокли,

безразличен поглед,

танцуващи из клубове,

губещи се в музиката,

лутайки се из свободата,

бягаме о всичко,

докато не изчезнем,

докато ни намерят,

докато не спрат да ни пускат,

за да разберем

как се остава.

......
И не че има

нещо по-красиво

от това да оживееш

след поредното умиране,

но колко такива

може да понесе едно сърце?



....
И вече не се сърдя.

Не задавам въпроси.

Не гоня хора.

Не задържам чувства.

И вече просто ми се мълчи..

Но ще има ли кой да ме чуе?

"На пръсти"
Промъквам се

в сърцето ти.

Стъпвам тихо.

Вървя на пръсти.

За да не усетиш...

За да не усетя..

Как вече

съм се изгубила

в него.



...
Винаги

ме е отегчавал шумът

на скърцаща врата,

потеглящ без посока влак

и затваряща се страница.

Вече знам,

че няма по-хубав звук

от този на новото начало.

'' Отсъствие''

И един ден

просто се събуждаш.

Поглеждаш през прозореца

с чаша кафе в ръката.

И знаеш, че си щастлив.

Без въпрси,

без размисли,

и най-вече

без нечие присъствие.



...

И има дни, в които съм буря,

Помитам всичко,

губя се в своя вихър.

Друг път съм летен изгрев.

Притихнала пред красотата,

потънала в дълбините на небето.

А понякога времето е спряло...

И тогава съм цяла.

И буря, и изгрев.

И ден, и нощ.

И бяло, и черно.

А видиш ли ме,

когато времет е спряло.

Вече съм твоя.

...
Често прибързваме

с грешните хора,

грешните заключения,

за да не закъснеем..

Често бързаме твърде много,

а щастието умее да чака..



....

А истинската любов никога не лъже.

Просто ние често я бъркаме

с нещо, което

само прилича на нея.

А никога не е било..

И никога няма да бъде..

...
Лесно се стига до някого.

До любимия му филм.

До любимата му книга.

До любимата му песен.

До мечтите.

До сърцето.

Лесно се стига до някого.

Стига само да го позволи..

....

Някои ще те обичат,

но няма да те държат за ръката.

Други ще го правят,

без да те обичат..

Само питам

кои са по-виновни?



...

И след всяко умиране

ставаше по-жива.

Така и не разбра,

че не е нужно

да е цяла,

за да е красива.


