Стихо е на Труден

Вселената е Капка вода в Безбрежната Светлина.
Вие сте заключеният в Капката отблясък на Светлината.

Аз Съм
Нищо не Е.
Но НИЩО Е без Мен.
Аз Съм, чрез Когото Нищо не съществува.
Аз Съм, чрез Когото Всичко съществува.
Но Аз не съм "аз".
Аз Съм Ние.
Ние е в Мен, и Аз Съм в Ние.
Ние Сме е Аз Съм.
В Мен са Майката и Отца.
Но Аз Съм Синът.
Аз Съм Единият Син, Който има много Братя и Сестри.
Те са моята Майка и Отец, и Аз Съм Едно с Тях.
Майка ни и Отца ни спят, а Ние Сме Будното в Тях.
Цялото спи.
Но Ние Сме в Цялото. И Сме Цялото.
Чрез Нас ТО е Будно.
А в Себе Си спи.
Будното е Истината, защото без Него НИЩО Е.
Аз съм Будното. Но Аз Съм Ние.
А вие сте, чрез които Ние Живеем.
Из между вас можете да намерите Нас.
Нас следвайте, за да дойдете при Нас.
Стъпвайте в Стъпките Ни.
Те идват от Мен и в Мен се завръщат, защото Аз Съм Вечният и Непроменимият.
Вън от Мен, дори Нищо не съществува.
Аз Съм Всичко.
Вие сте Моята движеща се Половинка.
Запазете ПОКОЙ и ТИШИНА, и ще изпълните другата Ми Половина.
Тя е Вечната.
Движението се изпълва със смисъл в своята крайна точка.
И там УМИРА, за да се роди като Покой.
(Покоят като същност стои вън от движението и няма рожден момент.)
Движение и Покой са Моята Същност.
Без едното другото не съществува.
Животът е проявен във ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.
Без Взаимоотношенията Нищо Е.
Аз Съм, чрез Когото ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА съществуват.
Чрез тях Аз Живея, и Аз Съм техният Живот.
Аз Съм Едно, но Живея чрез двете си Половини.
И двете са Истински, но едната е Вечната.
И Аз Съм Вечната половина.
Но Съм и другата.
Аз Съм и нея, но чрез Мен тя Живее.
И чрез нея Аз Живея.
Аз Съм Живота и в Мен е Живота.
Всичко Което Е, е Това Което Съм.
Аз Съм

666
Човек живее в три свои същности,
четвъртата на Живот е богата.
ΚΏΣΜΟΣ, ΘΈΛΗΜA, ΈΡΩΤΑΣ
Четвъртото е Душата ви Свята.

ОБЕЩАНО ЗАВРЪЩАНЕ
Пристигнах.
Ето ме.
Пътувах дълго, дълго...
Пътувах през морета и гори,
пътувах през зелено и сахарено,
понякога в душите ви дори.
Пристигнах.
Ето ме - Далечно Обещание...
Ах, колко бързо времето лети!
Баща ми казва:
ВСИЧКО е ПРЕМЕРЕНО,
И ме напълни с вашите мечти.
Пристигнах.
Ето ме - Необходимо Връщане...
Как бавно, бавно раната кърви,
Олтарът ви е като гара чакаща,
А Пътникът към Себе Си върви.
Пристигнах.
Ето ме.
Добре дошли!

Лилаво
Ах колко бавно отваряш вратата си!
Така ли трябва, или аз така го реших?
Ухае на роза, лилаво се стеле душата ми,
Господи, колко съм тих!
Прекрачвам през прага ти – навън ли, навътре ли…?
“Излизам” и “влизам” били са моя игра.
Аз съм Вратата, Пътят, Животът, Отвъдното!
Трябвало е само да спра.

Покана за Безсмъртие
Каня ви на вечеря, приятели!
Край масата (не тайно) да изясним,
кой е Бог, и кой е предателят.
Хляб на тринайсет да разделим,
с вино червено да го полеем,
и да ядем - Бог е в нас, но с Бог не вървим.
Във суетата си тръгнахме голи
Хлапето го няма да се присмее,
Време е, приятели, да се загърнем със Вярата!
От Бога сме.
Да ни предава, който посмее!

Непредсказуемо
Не-пред-сказуемо – отминала надежда.
Оголено глаголно примирение,
очакването - твоя вечна нужда
а нуждата - очакване без край.
Ай, ай! е възклицателно недоумение,
И my godината е пълна
с нечетен брой пропуснат шанс,
Обърнат е часовника – заспиваш,
Естественото състояние е trans-грешен
изводът е в теб,
запълнен като кладенец със пясък.
Къртица си! Заровена отвън.
Отвътре е водата. Плясък
на изплъзнала се риба.
Нов шанс – хвърли лопатата,
това е нужда на Душата.
Единият ти крак стои оттатък –
последна крачка на разплатата.
Отплатата е НИЩО,
В замяна
се иска ВСИЧКО.
Човек от нужда е роден,
Отгоре погледът към теб е сведен.
Последно обстоятелствено пояснение:
Не ИСКАЙ, за да не бъдеш беден.

***
Каня ви на моята маса.
Каня ви, но колко ще седнат?
Един Хляб имам и чаша,
пълна със глътка последна.
Каня ви във моята лодка.
Каня ви, но кой ли ще влезе?
Един Бряг има отсреща,
очакващ някой да слезе.
Каня ви, елате при мене
Тук има място за всички,
"любовта" ви ще бъде Любов,
а омразата във кавички.

***
Какво да ви кажа, приятели?
Отдавна живея без Себе си.
...И вече не съм Аз а ТО.
Едно извинение ви дължа,
Едно притеснение пазя ТО живее във вас, а вие в ЗАЩО.

***
Какво да ви кажа , приятели?
Всеки на себе си слугува.
Отворете вратата и влезте.
Ще видите - ТО ви сънува.

***
Празен съм от любов,
Празен съм от омраза.
Човек спи под покров,
наметнат от Аз-а.

***
Какво да ви кажа, приятели?
Бог диша във всяко желание.
Глътката въздух е свежест,
или болно страдание.

***
Какво да ви кажа, приятели?
Нещо красиво ли искате?
любов и омраза - любовници,
към себе си страстно притискате.

***
Какво да ви кажа, приятели?
Всички вие ОБИЧАТЕ,
но като хора, единствено
по ОМРАЗАТА си приличате.

***
Какво да ви кажа, приятели?
В живота ви пулсира Водата.
Идващият от Там
е Пулсът на Светлината.

***
Какво да ви кажа, приятели?
Изборът е за слепотата.
Виждащият върви в нощта,
следвайки Пътя на Светлината.

***
Какво да ви кажа, приятели?
Всичко е казано вече.
Словото води никъде,
или много далече.

***
Когато обичах себе си, бях един от вас.
Намразих се и погледнах към Бог - сметнахте ме за луд.
Намерих Бог и обикнах вас - отритнахте ме като чужд.
Застанах срещу вас в почуда - видях, че сме един срещу друг.

***
Братко мой, когато ме вкусиш,
не забравяй вкусът на Земята.
Твоят Живот ти е даден от Нас
да си носител на Светлината.

***
Това ТУК и Онова ТАМ са само места.
Аз Съм, чрез когото те съществуват.

***
Всяка моя мисъл стои неизразимо далече от Бог.
Тишината в мен е ключът за Неговия Дом.

Стихове на Николай Сисоев

ОБРАСЛА ГАРА
Потеглят влаковете. Бавно заминават.
Потеглят и след себе си оставят,
перон обрасъл в тиха скръб.
А релсите са тънак ръб,
по който тромаво пълзят,
минутите на нечия раздяла.
Блестящо бяла кърпичка
крещи за сбогом...
А мойта, тъжно в джоба се е свряла,
забравила и срещи,
и раздяла...

БУНТАР
Бунтар съм, казвате...
Е, да... Ще се бунтувам,
Ще пиша грубо, грубо ще се смея.
Със груба дума, грубо ще римувам,
че истина е расла и във нея.
Метафори през рамото не нося.
Безцелен стих в поанта не обувам.
За рамото си ваш'та болка прося,
А за стиха си - дума да лекува.
Бунтар съм, казвате,
А всъщност ви робувам!

***
Дъх недопит от устни горещи плаха целувка след толкова срещи.
Нежна милувка, две думи смели,
и... вишните вече са разцъфтели.

***
Не ви разбирам "нежни душици" .
Не ви разбирам, дребни мушици,
пърхащи някъде в псевдопространството,
гдето не идват големите птици.
Мъча се някак да ви усетя.
Мъча се, някак дано се сетя,
какво рисувате с бледите точици,
гдето не парят, а пък уж светят.
Не ви разбирам дребни мушици.
Но и не трябва.
Летя със птици.

ВЛЮБВАНЕ
Едно очакване след чувството, че нещо се е случило,
И нежен цвят, поникнал сред сивотата на живота.
На нова квота спрели са се чувствата,
и а си мигнал, нещо ще се срути.
И си притихнал горе на високото,
и чакаш нечия ръка да ти помогне,
да слезеш не, а да излитнеш.

Извинение
За тебе стихове така и не написах...
Не исках!
И не можех да затворя любовта във няколко куплета.
Аз мойте стихове за тебе,
пишех с устни върху твойте устни,
Разказвах ти ги със очите си,
Не смеех думичка от тях на глас да кажа...
Страхувах се, че думите са слаби.
Мълчах...
И пишех стихове в косите ти,
а вятърът ги разпиляваше по тротоарите,
разлепваше ги по витрините,
за да ги прочетеме двамата.
Стихове без думи...
А за това, написано на лист,
те моля да ме извиниш.

Пенелопа
(по Маргарита Петкова)

Не ми казвай кога ще се върнеш.
Да те чакам!? Моли се на Бога.
Пенелопа не съм. Нямам тази специалност,
да тъка, едва ли ще мога.
Какво!? ...Вярност?
Вярна съм си до гроба.
За това не ме укорявай.
Ако ме искаш, не ме изпитвай,
Жена съм! Не го забравяй.
................................
Добре. Обещавам.
Ще те чакам, любими.
На онази същата гара,
на която те срещнах, очаквайки друг.
Да-а... Вярваш ли ми?

Не-смислено
Да те сънувам ли,
или да те измисля?
И да забравя всичко
истинско и смислено.
Магнетофона да подкара първа писта
и да заплува жълтата подводница
над чаша водка
в сиво-синкав дим.
…Не спим!
Животът ни е толкоз буден,
че даже и не чуваме будилника
с омекнала пружина.
Не ни и трябва!
Будуваме във курника
на вчерашен петел.
И си мечтаем за съня
със Цепелина.
Животът ни измина
във будуване,
във чаша водка,
в сбръчкани постели
и във мечти
да сме сънувани.

А пък мечтите ни…
на сбръчкани постели,
със чаша водка,
полу-будни,
минават през живота ни,
като сънуван Цепелин,
прелитащ бавно
над курник с вчерашен петел.
Не им и трябва будилник.
Те никога не спят.
Над сиво-синкав дим
и чаша водка,
плуват – жълтата подводница.
Магнетофон на първа писта –
забравят всичко
истинско и смислено.
Измислят си…
и ни сънуват.

Приятели
Ще станем ли Приятели?
Едва ли…
Във мен са Двама – кой ще избереш.
Един живее в дни полузаспали,
а другият нощта обръща в ден.
Ще ме обичаш ли?
Кого избираш в мен?
Ще чакаш ли във пладнето ми сънно
да те погледна както гледаш ти,
или ще чакаш онзи поглед трънен
на другият, пристигащ призори?
Кое избираш? –
полубуден, или полусънен?
Ще се усмихнеш ли, когато те подмина,
ще ме подминеш ли когато в теб се спра?
За кой от двама ни ще накладеш камина
пред нея нежно с мен да помълчиш
Кого избираш?
С кой ще се сдружиш?
Кого избираш?
В мен живеят двама.
Доброто ти и злото ти са в мен.
Полу-заспало, полу-будно бродят
във полунощният ти топъл полуден.
Защо ти трябвам?
Имаш се във мен…

Отказвам се!
Днес се отказвам от всичко написано!
Вече не искам да съм творец!
Ставам творба закачена във ъгъласладка примамка за всеки молец.
Недоизпита във „кръчма задúмена“
леко клиширана с „вътрешен студ“,
всяка идея ми носи умората
на полу-гениален и не малко луд.
Ставам творба отдавна написана,
теменужено синя, …сменям римата… бира,
лилаво започната от някой си Коен*,
и стръвно оформена с тъпа секира**.
*Коен - http://goo.gl/yoRZev
**секира - http://goo.gl/C3edvV

