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гърне с опашка 1982

кой какво си мисли
като конче с черна грива...
най-после март измина...
пак закъснял
рибарчета
не познал  злояди
със зелена грива
ранобудното бебе 
бял и черен гълъб

котката се забавлява 
срамота е
загрижена  лоши шеги
 гърне с опашка
недоволен
и това не е лошо  напук
странен десант 
кой какво си мисли 
на разсъмване
стара френска приказка
няма как  гатанка за
малки шивачи
за всичко го мързи 
жираф 

сме ли смели? 1989

водно слънце
сам
две момчета
ездач
слънчева гара
кукуригу
лакомник
две нови басни
доброяд
защо?
късогледите
кой изял е боя?  наказан у дома
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папагал 
слон  запалянковци
 кой какво вижда 
подранило утро 
патешки гердан 
житените войници 
горски телефон
тик-так 
цял ден турист
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нахалници
кално време
есенен дъжд
предачка
нетърпеливци в 
нетърпима зима
вълк

оттук-оттам
носорог
хипопотам

за вили и мими
карай да върви
чистофайници
в името на мимето
мили самовили

за гоги и кати
гоги се къпе
кати се къпе
котето на катето
и тя на училище
цял домашен карнавал
пътно произшествие
гоги чете
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водно слънце
нова приказка със стар край
пожар
след жътва

сме ли смели?
зримо-римо-творения

небесни градини
след дъжда
на село
косът
тъкач  бригадири
малкият зидар
и той се труди
жарко лято
печална история с
историческа битка
заешка храброст
кравите на панка
прасето е чисто
дъжд и сълзи
машинист  миньор
рибари
рачешко
овчарски скок
на излет
за никого не е късно
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гърне с опашка

1982



•
Най-после март измина,
летят пчели – зън-зън!
И детската градина
излезе днес навън.

Дърветата отсреща
са бели като сняг.
И никой се не сеща
да удря в строя крак.

Децата – все по двечки –
какво ги спира тук?
Дърветата са клечки 
със захарен памук.

кой какво си мисли

•
Като конче с черна грива
тича пръв локомотива
и навсякъде го гони
хергелето от вагони...
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Изгряло слънцето голямо –
златиста люспа от шаран.
И Васко – винаги припрян –
се втурва с въдица на рамо.

По пътя още сваля риза,
но край реката ахва той...
– На върбовите клонки кой
зелени рибки пръв наниза?

пак закъснял

рибарчета

От камък на камък рибарчето припка,

рибарчето – птичка припряна,

рибарчето хваща понякога рибка,

а аз... кога ли ще хвана?
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