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Любов,
само ти можеш.

Останалото знае.
А ти можеш.

Любомир Левчев, 
„Островът и всичко останало“ 2018 г.
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Запознаване с плана 

Ела с мен да си провалим животите.
Напусни мъжа си с двете деца и кучето.
Остави им бележка, че най-накрая си се 
влюбила истински, 
а мислеше, че всичко скучно ще свърши.
Аз ще съм приготвил куфарите, в които 
още няма нищо.
Ела с мен да ги напълним догоре с 
клетви и хорски приказки.
Ще си напусна работата, дето мразя,
ще си напусна името и ще взема само 
пощенската кутия,
в която никой нищо никога не ми е 
пращал.
Ще я сложим в куфара,
ще затворим ципа отвътре,
ще се пъхнем в кутията,
ще заключим отвътре,
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аз ще глътна ключа,
а ти няма да ме издаваш на никого.
Ще правим любов и ще чакаме.
Все някой ще прати друг живот до 
поискване.
В него ти ще си моя.
Аз ще съм твой.
А тия, сегашните животи, ела да си ги 
провалим.
Измислил съм го.
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Преброяване на активите
 
Двамата с теб притежаваме
5 улици
3 малки площада
2-3 града
няколко залеза
4 ресторанта
6 кафенета
много гледки
1 замък
3 плажа
десетки песни
всичките неделни следобеди
няколко тайни
Ако си тръгнеш, фалираме.



Парадокс  /33
*** / От толкова много глупаци...  /34
Гълъби  /35
Последно прегрешение  /37
Прилики  /38
½ изгрев  /39
Лебедът, който изядохме  /41
Прибори за хранене на душата  /44
Бонбон наум  /45
Възкръсване  /47 
Сбогуване  /48
*** / Търси се...  /49
Преждевременност  /50
Порастване  /51
Вечерен ритуал  /52
Кръговрат  /54
Празник  /55
*** / Я излез навън...  /57
Супа на деня  /58
Незаменимост  /59
Градски вятър  /60



Куче, което всеки има  /61
Съвсем обикновени ангели  /63
*** / Когато чуе...  /64
Предчувствие  /65
Баща ми се прибира  /66
Въпрос на рецептори  /68
Цитруси  /69
Сътворение  /70
Чинията на вх. Б  /72
(Не)сигурност  /74
Свободата   /76
*** / Умрял веднъж...  /78
Питомници  /79
Ръченица  /81
Признание  /82
Земетресение  /84
Лоша инвестиция  /85
Свръхкратка история. Неромантична  /86
*** / Любовта изчезна като динозаврите...  /87
Градът закусва  /88
*** / И ето ни нас...  /90



*** / О, ние щяхме стаята...  /91
*** / Предчувствие за нещо хубаво...  /93
Щастливо плаване  /95
Молба до Феята на сънищата  /96
*** / Представяш ли си...  /98
Днес  /100
Абсолютно мнозинство  /101
*** / Кога ще дойдеш да се намълчим...  /102
Симфония за шапка, вход и съвсем малко за нас  /103
Амнезия  /105
Погледи  /106
Връщам се след 5 мин.  /108
Среднощен монолог  /109
Заем за послужване  /110
Пунктуация  /112
Сценична треска  /113
*** / Някъде това се случва...  /114
Неуместни въпроси  /115
*** / Септемврийска ревност...  /117
*** / Обичай...  /118
Ден на отворените усти  /119



Old school  /121
*** / Искаш ли да остана...  /123
*** / С червено вино си отива тя...  /125
Най-красивата жена  /126
*** / Тя е експресът...  /128
Бездействие  /129
Спасителят  /130
Сляпото куче  /132
Напомняне  /133
Обезлюдяване  /134 
*** / Устните ни просто си подават...  /136
Четвъртият ден  /137
*** / – Боли ли те удареното...  /138
*** / Няма дума без адресат...  /139
Вратата, която си нося сам  /141
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