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Нощта на звездоброенето

Ако имам теб и звезди, няма да гледам   
нагоре.
Макар да съм обсебена от звездни тела.
И ако всеки ден ме питат, отговорът ще е   
винаги
Ти.

Който е минавал по маршрута на сърцето ми,  
не зараства от там.
Неизвестен автор

Помниш ли как броихме звезди към края на ноември?
Бутилка био розе (само такова предлагаха), 4 чаши 

(носихме си стъклени от вкъщи), две шапки, три глави, 
четвъртият не дойде, замръзнали стъпала, първият сняг, 
изоставеният лифт, железните скелети, дупките–пропасти, 
графитите, акустиката, гледката.

Напред – нагоре. Напред – нагоре. Звезди – светлините 
на София в полунощ – живи, мъждукащи, плаващи като план-
ктон, лилавите оттенъци, светулковидните точици.

Потъвахме в мекото на отражението и мълчахме до дру-
ги, непознати хора, които мълчаха, до дърветата, които от 
своя страна също мълчаха.

Повърхността на океана от лампички, фенери, улични 
лампи – протягаш невидима ръка, за да ги помилваш.

Преброих звездите тогава.
Падащите бяха повече.
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Като порасна ще стана космонавт

Факт: Всеки астронавт е първородно дете

Илюстрация: Евелина Владова
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Писател в мрака

Lorde, Writer In The Dark 

I can still feel you
Even so far away5

Nine Inch Nails, The Great Below

На тази празна планета идвам само за да пиша.
Аз и пишещата ми машина Марица.
Тя е тежка като депресията ти.
С машината под мишница, бутилка скоч, един графитен 

молив с гумичка.
Мисля за човека, който не се ръкува и го разбирам. 
Ръцете са писане и нищо друго.
Тази планета наскоро си я напуснал, аз затова и идвам.
Защото ти не си вече тук. Иначе не е подходяща за двама. 

Никоя планета не е подходяща за двама ни, знаем.
Дали тази тъмнина е плод на мракобесен ум или аз я 

нося в комплект с пишещата машина?
Сядам на земята и тракам с пръсти върху пожълтелия 

лист.
Фрагменти от мисли.
Облото тяло на тази празна планета се върти като флег-

матичен пумпал.
Над клетата майка Земя, която навлиза в последните си 

години.
Текат думите над земята и капят върху всеки, който би 

понесъл това.
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Помниш ли как карахме в Алпите заедно? Велосипеди. 
Хората ни даваха вода без да сме ги молили; заобикаляха ни 
като свещени животни по пътя; доверяваха ни се, оставяйки 
цели имения в ръцете ни. Сам–сами в имение. Тогава ни се 
случи за ден–два.

Онези целувчени облаци на фона на азурени небеса; как 
джапахме в прозрачна алпийска вода, където плуваха щаст-
ливи риби – кой не би бил щастлив да плува тук?

Слушахме химна „Земя на планини, земя на реки” и бла-
гославяхме Австрия по всички параграфи.

Картичките бяха оживели, ние се движехме из тях.
Aх, отнесох се в спомени!
На тази празна планета съм, на която идвам да пиша. 
Газена лампа, одеяло и светулки.
Не, не се ласкай – не пиша за теб – твърде ми е студено 

тук, за да правя това и твърде тъмно, за да сгъстявам тъмне-
нието с теб и твоята същност.

Ти сега броиш нощни пеперуди, както всяко лято, косиш 
с притъпени сетива и мислиш за следващия етап от живота 
си, който не включва мен, велосипеди и Австрия. 

На тази празна планета се страхувам от това, че си я за-
разил и скоро няма да има къде да идвам да пиша. И усамоте-
нието ми ще е осквернено от бактериалната проказа на твое-
то пребиваване тук.

Ще взривя и тази планета, както предишните три, на 
които пишех – по една планета за всяка една година, в която 
съм те познавала.

Защо ми носиш газени лампи за всички рождени дни?
Какво ми казваш с това?
Виждаш ли писателя в мрака?
Това не съм аз. Някой е намерил паралелна планета и 

пише.
Тряска букви и оставя по листа мравки, думи-бълхи, кои-

то хапят и кървят по хората, от които и те искат да избягат...
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Миниатюра

поканиха ни
на барбекю
не
не
не отидохме

единият
не обича
месо
другият –
хора.


