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ПРЕДИ ЗАКУСКА

обичам да сме честни преди закуска
всеки е с дъх на себе си
и паста за зъби
всеки още ухае на кошмарите си

ако си честен преди закуска
ще научиш
кого желаеш 
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ПОРТРЕТ

ти си точно обратното 
на 200 кокичета
имаш мръсно под ноктите
ходиш като дете
не знаеш имената на околните никога

а и сам нямаш име
което да става за теб

не позираш
прозираш

прозяваш се често
пушиш само след ядене
а след пушене пиеш

на челото си имаш 
поне петолиние
и очакваш виолите
да избухнат в ушите ти
като 200 кокичета
без зелено и бяло
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КЛАМЕР

целувай
докато нещо се огъне 
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***

прекарвай повече време с нея
прекарвай повече време с нея
буди се половин час преди нея сутрин
и я гледай
изпращай я за работа
прави ѝ закуска в леглото
пий кафе с нея
прави ѝ кафе
което никога да не забрави
пий вино с нея
избирай го ти
и никога не ѝ казвай какво е
прави ѝ сандвичи
пращай ѝ свои снимки

нищо няма да те чака

никога
никога
никога
не се оправдавай пред себе си и нея
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дай ѝ възможност
да те види

умът ѝ ще е фотоапарат
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ВЕЧЕРЯ

сашими и любов –
все едно си обърнал човек наобратно
и го целуваш
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СЪВСЕМ ЛОГИЧНО

един варан съвсем логично се замисли
какво ли би било
ако беше човек: 
ще трябва да се облича в дрехи
да общува с други хора
да ходи на работа
да използва пари
да има семейство

после варанът видя една патица
изяде я
и съвсем логично се замисли
какво ли би било
ако беше патица
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ЧЕРЕШОВА ЗАДУШНИЦА

деца ядат череши на гроба ми
плюят костилките
садят дърво
да ми пази сянка
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***

не чувам някой да звъни
но все пак хващам телефона
казвам ало
чувам ало
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***

пий хапче
за да спиш
пий хапче
за да не спиш

пий хапче
за да не мислиш за нея
пий хапче
за да я сънуваш

пий хапче
и няма да знаеш
кое е сънят
кое е реалността
никога не плачи насън
просто недей
заради мен
пий хапче
всичко ще е наред

ако не се получи
има и други хапчета
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ХАЗАРТ

понякога залагай на губещия кон
без да се надяваш на победа
залагаш
и знаеш че губиш

когато поръчваш скъпо шампанско
не се оплакваш от киселините


