
ВЕЧНИЯТ ДВИГАТЕЛ

I. Динамика

Сърцето е гнездо от атоми,
ядро от свръхенергия.

Последствията кой да предскаже?

Смъртта,
която сее движението,
туптенето
в тишината след взрива.

II. Метаморфози

Сърцето 
е сладък плод.
Орле,
политнало
от черупката на яйцето.

Или това показват,
даже много повече,
очертанията върху подносчето
от обърнатата чаша с кафе
тази сутрин.

ГЛАД ПО КОЛЕДА

Прахосмукачката мърка 
на студените плочки в кухнята.
За коледния пудинг навярно.
Или за коледната пуйка?

Не тъжи, мило коте.
Всичко си имаме.

Също и борови иглички за гарниту-
рата.

ЗИМЕН ДЕН

Докато пуша в мъглата,
едното око сълзи,
другото вижда всичко.

С ДЕТЕ НА РА МЕНЕТЕ

по-леко от нищо,
по-тежко от всичко
прекосявам реката.

УСКОРЕНИ ПЕЙЗАЖИ

Лежахме в лятото
и лятото разливаше плътта си
с ухание на дерайлирал влак.

Пътувахме в
море от диви макове
и по сърцата ни избиваха петна.

И релсите нарязваха телата ни.
Унесени от монотонен звук,
усмивките приличаха на спомени
след битките за нечия любов.

Небето ли?
Небето беше жизнено
с блуждаещите облаци над нас –
армади от въздушни кораби
приветливо размахваха платна.

В съня, преди в съня да се прегърнем,
видяхме ускорения пейзаж.
И сините, облени в светлина полета
в прозорците на нашия живот.
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