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НА СИНИТЕ ПЛОЩАДИ
 
ИЗСТИНАЛИ ПЛОЩАДИ
ОТ ТИХИТЕ СТЪПКИ
НА ГНЕВЕН РЕВАНШ.
СИПАЙСКИ МЕТЕЖ
РАЗКЪСВА СЪДБИТЕ
НА БЕЛИ И ЧЕРНИ,
ЧЕРВЕНИКАВО-СИНИ
МАСИ БЕЗЦВЕТНИ.
РЕКИТЕ ОТ КРЪВ,
ВЪЗДИГАЩИ ТРОНА,
РАЗТВАРЯТ СЕ В ПОЧВАТА –
ГРОБ НА БОРБАТА.
СИРАЦИ СЕ МОЛЯТ
ЗА ПРОЛЕТЕН ДЪЖД –
ДЕМАРШ НА СТРАХА!

Олимп
 
Внезапна смърт –
антично крушение
на светия Олимп.
Прометей поведе
през пустинята
пробудени илоти
в огнена мъст.
Земетръс! Във
белите нощи
Олимпът руши се.
Спри се, Атласе,
подлъган ключарю
на залата тронна.
Водещ месиите,
възкачващ тирани
умираш в руини
на гняв хаотичен.

Когато човекът загуби гласа си
 
Когато човекът загуби гласа си
мечти и стремежи послушно заспиват
на прага, където търпяли до сълзи,
рушим се безверни, без време изтрити,
защото искрите тушахме в пожара,
душевно невежи за ранни присъди.
Предали идеи, превили безславно
гърбини в поклони, наивно присъщи.
Тогава залязва зората безцветна,
изтекла от рани, уместно прикрити.
Далечни прозорци затварят...и ето:
остават неволни миражи следите.
Инертно се носим с години. Едва ли
искрата огрява живота до късно.
Угасват очите и стават кристали,
когато човекът загуби гласа си.
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Манифест на провала
 
Родени сме в мъка,
зачеркнати от списъка
на онези, успелите,
великите личности.
Растящи със грешките,
решени от другите,
не искаме редките,
отритваме чуждите.
И слепи повярвахме
на светлото бъдеще,
внезапно избягало,
разграбило къщите
на волните мозъци
решили промяната,
изгнили от болести
на фалш на естрадата ...

... Глупакът на трона си
осмива ни драмите.
Под сивите облаци
пред него се кланяме.
Царете и дамите
в играта ни местиха.
Подмолно за хляба си
оставаме крепостни.
И старите в кръчмите
пияно оплакват се,
че служим на тъпите.
Покорни са масите...
 

... Покорно научени,
мълчащо устискващи,
с дедите измъчени,
с фалшивите истини.
Да хвалим живота си
душевна програма –
на възвишена кота
да възлюбим провала.


