
Лунолюбецът

Взе ми нощта и нищо не даде.
Аз, Лунолюбецът, денем да бродя…
Под жаркото слънце съдбата си диря,
Спасение търся в слънчогледена сянка.

Деня си остави и в него се шмугнах,
Лудост една желая да кажа:
"Нощем заспивам, а сутрин се будя"
Устни разтварям и пак го нашепвам -
"Вовеки тука останах".

Взе ми нощта и нищо не даде.
Ти, целуваща слънцето, нощем вирееш…
Под черно небе сълзите си лееш.
Спасение търсиш по лунна пътека
Отвсякъде тъмни гори.

Невъзможно е всичко това,
Слънцето вечно я чака, а тя заспива сама.
Леят се думи тъжовни, малък е всеки чадър
Ей тука, дупка една взе, че зейна
Спасение няма на тая пуста земя.

И търсих: конец и игла, чадър да ушия;
Копче за лампа, деня да сменя;
Мастилото свърши и вече не пиша,
Обръщам се често, а там е тъма
И станах един светъл идиот със своята нощна тъга.

Взех ти деня и нищо не дадох.
Душата си в найлонено пликче, на килограм я продадох
Като гайда реве т‘ва сърце, публика няма.
И ето, че почна се пак: не клепки, а камък.

Аз, Лунолюбецът, денем да бродя
Спасение търся във всяка тревога.



Август

Август си тръгва и оставя печална следа.
Отивам на село, не издържам в града
Спасение ще търся под наш'та върба
Ръцете на майка с любов я дариха
С живот дълголетен и няколко стиха.

Август си тръгва и оставя печална съдба.
Белези нося, по двайсе, във всяка ръка
Нощем сънувам как лежа в бабината трева
Изхвърлих солницата с форма на пиле
Гозбите овкусявам със сълзичено биле.

Август си тръгва и оставя красива тъга.
Понякога спирам. И я виждам сама
Копринено-нежна самотна Луна
Дъх на кокиче измамно ме гали
Пръст се оказа с безброй картофи в чували.

Август си тръгна и никого не пожали.
А след него горят безчет миокардни пожари
Отново сме търсещи и винаги ненамиращи
Отново сме искащи, свършвайки викащи
Лежим в леглата, проклинайки себе си
Че излъга ни август, а скърбим за септември.


