


02.05, 19.11 часа
 
Модел за общност
 
От сърцето - настрани,        
а после от това “настрани” -              
 към сърцето.                                                               
от там, пък -                                       
към друго сърце.



 
02.05, 20.22 часа

 
Върни се пак назад умиротворен

след този бяг към изкусителния ден 
и с прашен поглед очисти,

туй което очакваше зад гърба ти да блести.
И четири сезона да поемат към твоята душа,

пак би тръгнал ти навред,
защото има нещо нивга в ред,

защото ти отново пишеш първия куплет,
защото правиш стъпка настрани 

и се връщаш към онези тъй познати,
извор на начало висини.



03.05, 22.06 часа
 
Ключалката е най-познатото й нещо.
Затворените 
й очи я търсят,
ръцете й се страхуват от бравата.
Както, 
преди време, 
една приятелка каза,
това е врата, която не заслужава да бъде отворена.



03.05, 23.34 часа
 

Извор е на радост 
тая светлина

и даже мрак да я обгръща,
и даже да струи 

злокобна топлина,
ключалката би 

била вездесъща.



04.05, 15.57 часа
 
Щом те видя на улицата,
винаги 
вървиш 
на 2 метра пред приятелите си;
винаги на 200 сантиметра 
пред тях, но сякаш между тях, 
малко встрани, но 
все пак притисната 
о 
тях.



04.05, 16.38 часа
 

И ако загубиш битка с 
разстояние,

и разпериш оживели, 
нарисувани криле,

ще спазиш пак това 
душевно очертание, 

притисната и освободена в 
звездното поле



05.05,  12.41 часа
 
Модел за общност II
 
няма вече настрани. 
няма вече настрани.  
и няма, и няма.



05.05, 18.55 часа
 

Защото какъв е по-добрият 
начин да проходиш със

 стъпка напред, ако не, 
да знаеш, че настрани е илюзия, съществувала

в мрачни глъбини и гълъб, поемащ на полeт
сред 

видимо незнайни и невидими остри
планини...

И да търсиш бляна за настрани 
в своето напред, 

покапано със златен икор и черешов цвят,
обагрен в ягодови 

капки светлина.



 

06.05, 13.42 часа
 
стоиш пред мен
и не се обръщам за да видя
нещо, нищо няма 
там,
обръщам се за да те
накарам 
да
си
тръгнеш. 



06.05, 14.02 часа
 

Ако обръщаш гръб и в себе си 
плахо триумфираш, 

когато погледът загуби взор, 
емоция и познат мироглед, 

и превръщаш доскоро 
бленуваната картина в 

нежно поставено платно на 
прашен тавански прозорец, 
вече знаеш...няма значение 

какво е преживяно и 
интелигентно почувствано, 

щом е нежно преодоляно.



07.05, 16.13 часа
 
Модел III
 
Докато мислех за нея, тя
потърси в телефона си
единствената снимка, на която
го прегръща.



07.05, 18.43 часа
 

Отговорите на душа към друга душа са 
толкова болезнено ярки, че никой не 

съумява да ги види и изпепели. 
А може би успяват, но тогава знае се, това не е повей с

нашепване на човешка душа, а 
просто отговор от друга дълбина...



08.05, 21.58 часа
 
щом се прибрах 
вкъщи,
видях 
наизлезли черните конци между
дъските на пода. 
(...)
името ми се сля в теб, 
кратна моя, 
стократна, многократна - не, не -
несметна, дори неизброима.
 
 



09.05, 15.38 часа
 

Усмивката ти вплитам в 
символичната бродерия,

щом стъпки още 
прокънтяват, нашепвайки 

последните слова, 
и с дъжд покапвам 

идиличната феерия,
щом усещам пак на 

погледа зова.
 

Очите ти бяха 
треперещи слънца, 

кога превърнаха се в утрото 
на проливни вълни,

кога онези тъй отдалечени в 
полумрака зрънца,

станаха на себе си тирани, 
подплашени от стъпките на 

сивкави сърни.



09.05, 00.11 часа
 
познах прегръдката ви вчера.
и вчера ви видях.



09.05, 03.09 часа
 

Утре ще напиша стих по спомен,
ще отърся себе си от бурния си страх,

ще знам че превърнах се в на миналото вероломен,
когато просто се обърнах и усмихнато си помълчах.




