
Обручение

Ще ти бъда горест и грижа,

на парчета от яд ще се взривяваш.

Греховете на кръст ще ти нижа –

да го носиш, да не забравяш.

Ще ти бъда дом и утеха,

люлка ще съм за децата.

Ще изглаждам мечти и дрехи –

да си смел, да си хубав,

Да си знаеш цената.

Ще съм ти границата и свободата -

къде отиваш не питам.

Искам в замяна отплата –

името ми да е на пулса ти ритъма.

Обещавам до края,

тъй както в началото

да бъда твоето мъжко момиче.

Обещай да не виждаш бръчките в огледалото,

обещай само мен, само мен да обичаш.

***

До луната и назад

Една вечер при пълна луна

както стоеше си кротко сама

Милка реши да се хвърли във риск



и да прескочи лунния диск.

Зарови с копита,

навири рога,

и ето – във въздуха полетя.

Ала някога едва ли

по звездните магистрали

са пътували крави.

Как сега да се справи

със небесното движение?

От това притеснение

потече мляко с галони

и между звездите милиони

взе, че направи си кът.

/Тъй появил се е млечният път/

След много препятствия, приключения, тръпки

Милка достигна целта

„Луната е цялата в дупки”

горко милата изрева.

„Вече е ясно, че няма

никъде като мойта поляна

с по-зелена и сочна трева.

Не ми е притрябвала тая луна”

каза си Милка и литна обратно.

Само едно е до днес непонятно.

Как тъй високо качи се-

това тя крие с кокетство.

Но оттогаз появи се

аерошоколад.

С вкус на вълшебство.

***



Змейова песен
Откъс

„Пръстта между високите треви беше влажна и мека, още топла преди първите слани.
Не се страхуваше да стои сама пред изоставената сграда. Бръшлянът я обвиваше и
червените му стебла скриваха голия камък. Полъхът на самота, на страх и заплаха,
макар неизменен, се бе притаил, над мириса на изгнили дърва и плесен трептяха
чупливите нотки на диви цветя, и сърцето на този странен парфюм пулсираше с кръвта
на тлъстата черна земя. Мери вдиша, опи се с въздуха като с вино и пусна юздите.
Позволи мисълта да взриви съзнанието ѝ. Срамът и копнежът сега имаха едно име.
Звук, който устните ѝ така и не вкусиха. Мама.

Да не познаваш миналото си, вероятно прилича на това да не си се виждал никога в
огледало. Имаш лице, то е там, смее се, плаче, плези се на света. Понякога го владееш,
а понякога те изпреварва и трябва да го догонваш, да замазваш белите. Надяваш се да
е хубаво, учиш го да се приспособява и да стои послушно в маска по даден сигнал.
Свикваш и не мислиш за него, почти. Докато един ден не се препънеш в стъкло, локва
кал, сълза, очи. И се огледаш. Фантомен образ и фантомна болка от сблъсъка с една
мечта. После шамарът на познатото те спасява от далечни миражи. Изтръпваш,  върху
кожата ти, безчувствената маска се надява сама.

Най-тежкият удар беше от Виктор.

- Знаех си, че тук ще те намеря. – трепна щом чу гласа, но не се обърна. Само той
можеше да я открие сред морето избуяла плевел.

- Кажи на Стефана, че идвам след малко.

- Не ми пука за Стефана. Аз те търся.“


