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Въртят се в полунощни орбити над мен 

студените звезди.

Мъдрец подир мъдрец унесено 

в безбройни нишки ги реди.

    Омар Хаям

    „Рубаят“



5

sms

По бели патици изпращам ти зов.

SMS – но събирам спомените.

sms

Нескончаема гонка на времето.
Изпращам sms с обратен адрес.
Получи ли зората?

sms

Хербарирах чувствата ти
откъснати в нощта ми.
Изгладени пожълтяха.

sms

Ти си ловецът,
а аз – ранената сърна.
Чакам те!
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sms

Пълнолуние.
Щурците настройват акордите.
Ще се върнеш ли?

sms

Маслинени мисли в нощта
полагам.
Избягаха редовете.
Къде си?

sms

SMS ти изпращам.
Изпаднах от покритие.

sms

Сърцето ми е лава
душата – незагаснал кратер.
Докоснеш ли ме – овъгляваш.
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sms

Мислите ти – вълни.
С гърди разбивам гривите им.
Понасям се по гребена.

sms

Страховете ти – кратер на вулкан.
С поглед светкавици хвърлям
разпалвам лоното ти.
Отеснява небето.

sms

Вятърничави въпроси
те покриват
с есенни листа.

sms

Убодох се
на гребена
на вълнението ти.
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sms

Като пътека в живота съм.
Не спортувай по мене.

sms

В полето от звезди
съзрях моята мечта.
Бяха очите ти.

sms

Безпризорно време
съня ми отнесе.
Стъпките ти почукват.

sms

С премрежен поглед
слънцето гледа.
Гониш туптежа на сърцето ми.
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sms

Прегръщам залеза.
Отрони се от ръцете ми.

sms

От прекършени  клони
изпадна съня ти
в ръцете ми.

sms

Позатихнали стъпки.
Ехото до мене те отнесе.

sms

Загубих ключа от катинара
на бездънната ти нощ.
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sms

Поскърцват пантите на твоя дом.
Недокосната вратата
девствена остана.

sms

Почукват морзово лъчите
по тялото ти.

sms

Белеят стъпките ми
откъснати от самотата ти.

sms

Щурецът задъхан от
песента на тялото ти.
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sms

Преплитат се воплите
на моето с твоето тяло.

sms

Прекършените криле на полета
ме преземиха
в твоето легло.
  
sms                                                                    
Ти ме повика, аз не дочух.
Вятърът е виновен.

sms

В мрака се забързах.
Изпуснах стъпките.
Не си ме дочакал.
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sms

Падаща звезда поех в ръце,
а то било усмивката ти лъчезарна,
но за някой друг.

sms

Елмазени сълзи роня в нощта.
Денят те открадна.
Изпадна страстта.

sms

Маргарити в ръце държа,
а то било мечтите ти.

sms

Разпиляна надежда.
Все към тебе тичам.
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sms

Разплитам дъгата.
В косите ти цвете вплитам.

sms

Душата ти немощно смирена.
Обичам те безропотно.
Копитно.

sms

Да преоткрием света. 
Между пеперудени сърца
пърха страстта.

sms

Перла си в очите ми,
дъга съм в сърцето ти.
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sms

Танцувам по трепета ти,
но музиката свършва.

sms

Хвърчиш ти от мене,
но държа здраво пъпната връв.

sms

Пентограмена звезда
в нощта ти израснах.

sms

Какво си без мене.
Какво съм без тебе.
Приглася капчукът.
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sms

Заваля дъжд от пропуснати срещи.
Накъде се запъти
далече от деня ми.

sms

Зацикли сърцето ти
като месечен цикъл.
Болезнено ясно.

sms

Пришпорвам деня ти.
Лястовица от джоба ми излетя,
черно-бялата ми пеперуда.

sms

Пресечната линия
препъна живота ми.
Охлузих колене.
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sms

По лунната пътека
звезди ми сваляш,
но ще изгрее ден.

sms

От нежното сияние на дъгата
откъснах присмеха на оттетъка.
Ти ли в мене преля или аз в тебе?

sms

Изхвръкват ми копчетата
откъснати от твоя поглед.

sms

По намачканите цветя на чаршафа
събирам семе от любов.
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sms

От събирана мъка на поднебието ти
отпивам тъгата.
Простирам те в нощта.

sms

Хипотенузата на триъгълника ми
с метъра си измери!
Синуса на екстаза докажи!

sms

Месечината на небето
между чаршафите поставям.

sms

Чакам последния влак.
Измръзнаха ли стъпките?
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sms

Узрели ябълки са очите ми.
Изпий нектара!

sms

Светофарът свети зелено.
Премини по пътя на диханието ми!

sms

Безпаричието на чувствата ми
изпадна от съня ти.

sms

Два ластуна от тебе
около тялото ми се обвиват.
Обгръщат нощта ми.
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sms

Прегърни изгрева.
Да ни изпепели нестихващият огън.

sms

В изгрева почуквам.
Отвори вратата на сърцето си.
Поскърцват чувствата ми.

sms

Съхне прането.
Прострях мислите си
по тебе.

sms

Премълчавам.
От себе си
те пощадявам.
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sms

Търсих те
след вятъра,
а в стаята си бил.

sms

Пресрещнах те.
Не ме видя.
Слънцето те заслепи.

sms

Кехлибарен грозд
натежа в ръцете ти –
гърдите ми.
Есента те чака
с пенливо вино.
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sms

Очите на дъщеря ми –
ликът на Диана.
Покрий се!

sms

Изгубих те
в окото на тайфуна.
Малка галера съм аз.

sms

Бъди греда в моя ден,
но риза на змия
в краката ми свличаш.

sms

Заскърца самотата
по морзовата азбука
на нощта.
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sms

Охлузих колене.
Като мак разцъфтяха.

sms

Не гаси пожара
на мислите си
в дните ми.

sms

Мехурен балон улови.
Това съм аз. Неуловима.

sms

Прибери си хвърчилото.
Полата ми потрепва.
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sms

В напънатите гънки на панталона ти
прегънах поглед от надежда.

sms

Ще нашепвам в ухото ти,
додето батерията се скапи.

sms

Две сочни праскови устните ти.
На закуска да ги изям.

sms

В очите ти две сълзи изгрели.
Искам в тях да се огледам.
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sms

От многото сълзи в очите ми
изплува риба
в твоя сън.

sms

Много очакване
в блузата ми напира.

sms

Страст в огнен ден
по тялото ми – сол.

sms

Очите ми –
дъно на море –
капки солени.
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sms

Чувствата ми пресъхнаха.

sms

Незарасла рана.
Солиш сърцето ми.

sms

Пепел в нозете ми –
не – сол от пресъхнали сълзи.

sms

Прекосих океана
на твоите мечти.
Надеждата ми се осоли.
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sms

Спри до мене.
Римува сърцето ми.

sms

Петелът от съня ми
те прогони.
От чуждо легло зората те издърпа.

sms

Откъсни малината ми!
Зачерви се от залеза.

sms

Палачинкова нощта ми.
Яйцата ти разбих.
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sms

Аполонова мисъл
в нощта ми заседна.

sms

От изгрева на звездите ти
откъснах си нощта.

sms

От изгрева на звездите ти
полъха на ръцете ти.

sms

Не престъпвай прага.
Съня те открадна.
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sms

Приливаш се в мене.
Потичат от недрата ми сокове.

sms

“Съединението прави силата”,
но често и деца.

sms

Потапям се в море от екстаз.
Изригват чувствата.

sms

Препъвам се криво-ляво.
Кой бе отгоре, кой отдолу.
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sms

В полусъница ръцете ти хванах,
но то било гърдите ми.

sms

Пеперуда на мене кацна
набъбна гръдта ми.

sms

Къде ли семето си пося
не никна земята!

sms

За мене си ти...
На покрива – Карлсон
под покрива – Ромео.
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sms

В съня си те намерих,
засадих те в деня.
Къпина тяло виеш,
убоде дрямката ми.

sms

Неизорана мера съм.
Мериш ме с поглед.
Къде ти е ралото.

sms

Бели поли вдигам.
Лицето ти – в белота.

sms

Затуптя сърцето ми
изпаднало в здрача.
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sms

Синеморски вълни в мене се изляха.
Преливам от соковете ти.

sms

Сърфираш по тялото ми.
Вълна от чувства
те носи.

sms

Чувствата ми – извор.
Жаждата утоли.
Река от страст.

sms

Сърцето ми –
морски фар.
Пълен напред!
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sms

Сърцето ми не е чакалня,
аз не съм малка гара.
Къде ли е експресният влак?

sms

Приличаш на котарака ми –
мазен, гальовен.
Той мърка, ти хъркаш.

sms

В обраслата ти долина
изгубих чувствата си.
Диря утрото.

sms

Настръхнало копие
мяташ към пиката ми.
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sms

По хлъзгавия път
на стопа спри.

sms

С изгрева на утринта
не изгрявай в прегорели мечти.

sms

Латински знаци
в гората ми дириш.

sms

Прасковите ми
от изгрева наедряха.
Откъсни ги.
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sms   
Наедрели гроздове от градината ми
с устни захапи.
Кехлибарен сок да потече.

sms

Прегърбен залезът
в деколте наднича.
Кога ще изгреят тези луни!

sms

Преодолявам върха ти.
Изкачих те!
Преодолявам земното притегляне,
но твоето – не.

sms

Закачих се за вятъра,
А той роклята ми съблече.
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sms

В стаята муха.
Телата ни се сливат
в SOS.

sms

Вкарваш гол в деветмесечната ми
врата.
Изду се коремът ми топчест.

sms

Прибери реколтата
на узрялата ми нива!

sms

Какво ще правиш с нивата ми?
Ще ореш
или ще сееш?
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sms

Музика от дълбините.
Ручилото на гайдата ти
в недрата ми затрептя.

sms

В утринта
улових мираж
от обещанията ти.

sms

Надничам в обятията ти.
Търся ланшния сняг.

sms

В съня си те прегърнах,
А то било миражът ми.
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sms

Подскачам по римите
на сърцето ти.

sms

Кой чурулика в съня ти.
Може би пролетта или
нов обожател.

sms

Като фалос
се просна през половината ми същност.
Простенах от мига.

sms

От полъха на чувствата ти
изду се ризата ми.
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sms

Слънчево зайче
в скута ми тупти.
Твоите чувства.

sms

На прага – скреж.
Премръзналите ти
чувства.

sms

Подритнах камъче –
изохка наранената ти душа.

sms

Вятър в комина.
Изпепелени чувства.
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sms

Потърсих обичта ти –
само въглени открих
и болка.

sms

Снежна лавина.
Мечта по слънце
и обич.

sms

Лист отронен –
въздишка стаена.

sms

Капка дъжд съм.
По лист се стичам – изпий ме.
Чувствата ми оплоди.
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sms

За тебе съм лист,
земя прежадняла.
Дъжд благословен бъди ми.

sms

Мислите ми
огнище с цвят на малина
в нощ пълнолунна.

sms

Зората
шал лазурен
между мене и тебе развява.

sms

В шепота на вятъра
сбирам парчета
от спомените ти.
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sms

В бръшлян ще се превърна
дните ти да обвия –
зелени гъсталаци.

sms

Билет перфориран –
живот отминал.

sms

Къде да те диря
по морета и земи.
По розите гъсеница пълзи,
а кръвта ми е Стикс.

sms

От завистта ти
кръвта ми закипя.
Жива съм...
Римувам скот с живот.
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sms

От вълнението на душата
възпламени се небето.
Роди се изгревът.

sms

Устните ми – сочни ягоди
откъсни с усмивка
в кошницата на душата положи.

sms

Вятърът в косите ми лудува
ти в душата ми царуваш.

sms

На гребена на деня
мислите ми
по теб и луна.
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sms

В окото ми – прашинка –
твоят поглед –
дума неизречена.

sms

Притварям стария куфар –
само спомени
и снимка от тебе.

sms

Прегръщам деня,
а в душата ми хлад
и неизречени думи.

sms

На прага стари обуща,
цвете и
спомен по тебе.
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sms

На свлачище дом
не гради.
Чувствата умират.

sms

Розов цвят да бъда в твоите дни.
В нощите ти, балдахинени
крило на пеперуда и надежда.

sms

В градината ми
две дини, но не семе –
мляко пускат.

sms

Слънцето през облак наднича
отразява се в девича пазва.
Утрото порозовява.
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sms

Хербарий 
сред пожълтели листи – 
съм в твоите мисли.

sms

Слънце и време втъкават
по челото
бръчка на отминали дни.

sms

Духът ми витае в пространствата –
празна е постелята.
Жадувам за нежност и чаша вода.

sms

Целувки събирам по ранина.
От клони сълзи капят,
забравени от нощта! 
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sms

Луна съм – цяла, завършена, пълна.
Слънце си – светещ, парещ, изгарящ.
Ще се слеем ли между деня и нощта.

sms

Камината догаря.
Погледът ти ми се изплъзва.
Първата среща пропусна.

sms

За слънцето ли ще питам
или за забравените стихове.
Живот – поезия за идния ден.

sms

Думите – дамоклиев меч
съня пробождат.
Посока към тебе диря.
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sms

Душата адски студена.
Погледът ти вледенен
в деня се закова.

sms

Празни обещания –
снежинки в длан.
Слънцето ще чакам
да разцъфтиш в деня ми.

sms

Длани докоснати – 
обичта – снежинка се разтапя.
В различни посоки поемаме.
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sms

Танц на телата.
Сърдечен порив – 
нестинарски въглени.
Разумът в почивка.

sms

В ръцете ти съм глина неизпечена –
моделираш своята мечта.

sms

Душата ми – 
развълнувано море.
Ръцете ми –
твой пристан.
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sms

Аз съм изгрева
и росата в нозете ти.
Ехото след твоите стъпки.
Чуваш ли го?

sms

Око на птица съм,
а ти – перце ефирно.
Галиш деня ми.

sms

Мисли между
мене и тебе
прекрояват хоризонта.
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sms

Скри се луната,
небето пребледня.
Хаос в мислите ти.

sms

Чадър.
Капки се стичат.
Отпиваш ме.
Дъждовно време.

sms

Слънцето лъчите разпръсна.
В очите ти – пръски
от моите мисли.

sms

Вятър бездомник си ти.
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sms

Защо те обичам –
илюзия или мираж –
мое вдъхновение.

sms

В утрото на мартенския ден
лъчезарни мисли в мен струят –
търся да ги споделя.
Къде си?

sms

В изгрева те подирих,
а ти за залеза говориш.
По Гринуич ще се срещнем ли?

sms

Изгревите обричам на деня ти,
залезите – на нощта ми.
Между мене и тебе – вечност.
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sms

Акростих от името ти – 
изпуснати думи в съня.
На сутринта – забрава.

sms

Душата ти океан  –
потъвам.
Спасителен пояс – ръцете ти.

sms

Дежа ву

Тялото ми триизмерно
тръпне под напора
на  мисълта ти.

sms

С поглед – факла
изгаряш плътта ми
сред зимния студ.
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sms

Тялото ти – статив
за погледа ми.
Не се отмествай!

sms 
В стенанието на нощта
се носи глас...
Думи за обич редя.

sms

Забравен звън – 
сърдечен ритъм.
И хаос в мислите.

sms

Кристална чаша си.
Как да отпия – 
ръцете треперят.
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sms

Статив е тялото ми.
Въображаеми картини
в мислите.

sms

Слънчогледи в мислите.
Под зоркия ти поглед
броя зрънца и звезди.

sms

Препечена глина са очите ти.
Ще ме изваеш ли
за утринта?

sms

Миналото си ти споделих,
в сегашно те извайвам.
Отвъд ще се срещнем ли?
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sms

Снимки от Мадрид
                  (на ceco-sms-o)

sms

На гара “Аточа” под палмите
спомни си за Дарвин!
А колко много глъч.

sms

Препъна се.
Не бъркай площада
с червения параден килим.

sms

Стърчат до небето,
срасли със земята –
небовисячи.
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sms

Прохлада в шадравана дириш на
Медина дел Кампо,
за под кестените в Русе  мечтаеш.

sms

За 1 евро продаде душата си,
а човекът бил от “кал и пръст”.

sms

Мислиш, че времето си изиграл –
държиш юздата на едно магаре,
макар било и Санчовото.
Къде ли скита твойта Дулцинея,
рицарю без броня?

sms

Ах, каква лозница
около тялото ти се вие –
във съня.
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sms

Грешен, грешен балкански мъжлец
на стъпалата пред катедралата
ципа си вдига!

sms

Първа среща.
Авила, Авила....
Къде си, първа любов?

sms

Приюти стъпките в музея.
Безсилие.
Вдигна ръце – все слава.

sms

В музея на “Реал” –
гъмжи от купи и кристал.
Все празни
бокал след бокал.
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sms

Сред купи и играчи
глава
главозамайване не тачи.

sms

С обувки през просо
гази.
Вятър летен.

sms

Синее погледът ти.
Посиняха и седалките.

sms

Вратата голяма,
мислите хвъркати.
Прегърни света.
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sms

Уморих се да гледам.
Измивам поглед след
тебе.

sms

От смеха ти
пресъхна и фонтанът.

sms

В градините на рая
Ева след Ева.
Мимоходом сънуваш.

sms

По булевард “Емилио Кастеляно”
мислите ти
заострени стърчат.
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sms

Америка си беше там,
а тебе кой откри
сред толкона звезди.

sms

По ноти
топката ритат.
Пеят обувките.

sms

От кюшето все наднича
и под поличката занича
корав балканец.

sms

На раменете – надеждата,
а в ръцете...
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sms

В очакване изпрах
надеждата.
В шадравана – куче.

sms

Пред “Вратата на Слънцето”
чадър
покрива погледа.

sms

Плуват мислите ти.
Дириш прохлада.
В парка – слънце.

sms

Канарче си
в ръцете ми.
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sms

От многото красота
преляха чувствата.
SOS засвяткаха очите.

sms

В прегръдката на Мадрит
поръчах си нещо.
Няма те!

sms

Без евро в ръцете
духай си на стъпалата.

sms

Къде си, Цецо?
Скри се от Пикасо
и от мислите ми.
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sms

На площада на Валядовид
стъпваш като струна
в душата ми.

sms

Побратимяваш чувствата
на пролетно-есенен
вятър.
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