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ПРЕДСКАЗАНИЕ

ще дойде ден 
когато този пламък ще се раздвои
на дим и пепел

и споменът ще се стопи като дима
в безкрая на човешките истории
макар да се опитвам да го съхраня
във думите които упорито
изписвам 

ала с пръчка в пепелта
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ОТРИЧАНЕ

облакът е заплетен в клоните 
на дървото небето се е
отрекло от него така както реката
се отрича от книжното корабче стиснато
в хищните пръсти на крайбрежните 
корени 

няма утре за него
няма утре за никого
няма никога никакво утре
филмът е без продължение

ти човеко с когото куцукаме
по трънливия път на надеждата 
не се ли отрече прекалено прибързано
от оня който бе паднал
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МОНОЛОГ НА ПАДНАЛИЯ АНГЕЛ, ПРОИЗНЕСЕН 
ЕДИН ЗИМЕН ДЕН В ХАНЧЕТО КРАЙ СЕЛО ПАРАМУН 
И ПОЯСНЯВАЩ СТИХОТВОРЕНИЕТО „ОТРИЧАНЕ“  
(откъс)

… но на самото дъно на нощта през тънките невидими
дори на светло прорези в душата се промъкват образи
на слънчеви долини дъхави ливади цветни 
градини топъл полъх на вятъра мелодии в които се причуват
небесните хармонии приятелски слова любовни ласки сенки

от моята изгубена (възможно е завинаги) родина 
в която от душа копнея да се върна
дори и пътят за дома да е стоманена колона
със остри нажежени шипове (какво са
болките на тялото когато разтерзана е душата)

та се надявам някой от онези
дето седят със мен на тази маса
да ми покаже милостиво вярната посока да ме прегърне 
през рамо и ми пожелае на добър час или поне

да викне още по една голяма
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От дървото за познаване добро и зло

да не ядеш.

Битие, 2:17

СТАДОТО БИВОЛИ на билото 
на планината като изрязани с ножица 
силуети върху следзалезното 
едновременно синьо и рижо небе 

някой пак е отсипал
по равно от светлината
и мрака и сега  
опъва между тях
линията на хоризонта

ние също сме там на предела 
между земя и небе но Господи
как да отсъдим кой път да поемем
ако не се престорим на недочули 
заръката и ако не вкусим 
забранения плод
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На Николай Трейман

1.
 
изпразниха къщата делово както подготвят 
осъдения на смърт за екзекуцията 
изнесоха гардероба леглата масата кухненската
посуда книгите с една дума всичко
за което можеше да се вкопчи
ранената памет

и когато в стаите се настани пустотата
толкова плътна толкова задушаваща
че докривя дори на хамалите 
през счупения прозорец излетя птица

или душата
защото в действителност къщите са 
коруби или кораби които напуска последен
капитанът душа
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2.

ти си човеко
разбира се ти си 
който строиш въздушните кули който заселваш
градовете на морското дъно който нареждаш
нещата така че лъвът се бои от петела
рибите плуват в небето
магарето свири на арфа а птиците му пригласят 
на своя латински 

ти си който създаваш
вълшебните светове приютили
толкова много самотни мечтатели
ти си Творецът 

наистина

но кой тогава е Оня
който води ръката ти и който нанася
последния щрих
на шедьовъра
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3.

пердето е видимата ипостаса на вятъра
името на неназовимото геометрията на повея
ефирната плът на духа 

пердето е последното уверение
че въпреки всички доказателства за противното
има отвъд
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4. 

калканът
е оплоскостеното свидетелство за достоверност
на  мълчаливото сказание за този дом не ни е нужен
словесният разгул нито веществените доказателства
ще ви накарат да повярвате че сме били щастливи
до слепия прозорец който всеки път
ни връщаше един към друг в това магическо пространство
в което триизмерността е видима единствено
от най-дълбокото отвътре на душата
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5.

във пет часá след полунощ
от Papa Joe си тръгват и последните пияници
съпътствани от солото на контрабаса
и от въздишката на облекчение на милото момиче
зад бара 

тази нощ 
бе преизпълнена със обещания
усмивки погледи и много бири Dinkel Acker
но вече се разсъмва и времето ни е тъй кратко
че го сравнявам с нокътя 

ще стигне
единствено за да изслушаме докрай синкопите
отекващи като отцеждащи се капки
на отминаващ дъжд или най-много за
да ме погали тя с върха на пръстите

защото от нощта която трябваше да бъде наша
остават само няколко минути 
но вече не за обич а за разкаяние 

и също толкова остават от живота


