Срещал си ги навярно...
из гъсталаците на съня,
по хребета на замечтаването,
в езерата на въображението.
ТЕ СА МАЛКИ СЪЩЕСТВА.
Боязливи, ала и храбри.
Своенравни, но обичливи.
Позволи им да се приближат.
С някое от тях може да те свърже
необяснимо приятелство.
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детски стихотворения
за възрастни
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ФАНТАЗМУСИТЕ

Н

ищо не е по местата.
Нищо не е в точни дози.
Но да следва правилата
никой тук не се тормози.
Всеки тръпне да размества,
да греши и разглобява.
Любопитството се чества.
Рутината се глобява.
Два фантазмуса проучват
всяка грешка на езика
и понякога се случва
нови смисли да извикат.
Друг един, експерт по хаос,
ръсва капки необятност,
та редът да заухае
ободряващо приятно.
Търсят нови хипотези,
дръзновени и безкрайни.
И каквото да излезе −
ще е чудо. Или тайна.
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МИС МОРЯШКИ

М

ис Моряшки прави лодки
от безплътни материали –
нощем тя работи кротко
вдън главите ни заспали.
Вдига корпуси от здрави,
но затънали копнежи,
от добри, но редки нрави
лее котви и крепежи.
Кърпи скъсана мечта
и на мачта я окачва.
С плавен жест на сутринта
морското ниво покачва.
И от старите находки,
вдън ума ни насъбрани,
тръгва храбра платноходка
към незрими океани.
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