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* * *

Градът до голо опустя 
и тиха скука се засели –
прозява се – каква уста! 
Да пукнеш от безделие. 
Потеглиха по мрак мъже 
на раменете със секири, 
подире им един с въже, 
по-млад и по-немирен. 
Те бяха нашенски чада. 
От нощното небе юнашки 
свалиха хубава звезда 
и то с опашка.
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СБОГУВАНЕ

Огромни птичи делегации
се договаряха кресливо –
на сутринта видяхме знаци, 
бродирани в снега. Преливат 
мъгли и облачета в алено. 
Зад планината някой кихва. 
Това е ритуал прощален, 
а после е до ужас тихо.
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* * * 

 
Мехурчета в стъкло –
събрахме се, дефекти 
от въздуха. Било 
естетско и нелеко.

Спокойни сме сами 
в средата безвъздушна; 
шампанско не шуми, 
напразно се ослушват .

Прекрасно осветен, 
прозрачен е затворът –
без нощ и вечен ден 
на всичкото отгоре.
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МЪЛНИЯ

Разстроените електромери свидетелстват, че през 
нощта е гърмяло. Еленче плаче от ковьора и аз под 
него, прегърнал разтопена кукла от плексиглас, розовa.
Къде е онзи, въвел огъня, за да го отмени? 
Пожарникарят ни спаси и се мие на чешмата. 
Свети каската му – месинг.
Задава се страшен бащата на циганчетата – в едната 
му ръка брадва се хили.
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СУБ ЛА ЖУГА

Умът въздиша – стара кранта,
почтена не дотам:
„Под игото“ на есперанто
превел е срам не срам.
На български звучи му скучно
и краят е познат –
как над касапницата Мунчо
виси. Банален свят.
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* * * 

Тихо се свлече в трамвая. В краката ни падна по 
обед, през май.
Углавно нежен – с профил на пистолет.
Златна мушица валсира над него – лека му пръст.
А можеше някого да застреля: падайки, не успя.
Претъпкан беше трамваят. Неделя.
Той не стреля в тълпа.
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ИНДИАНЩИНА

Ухаещи елхи 
и кончета, тревица, 
от комикс (хи-хи-хи!) 
мома с огромни цици. 
Незнайно откъде 
дойдоха тези хора 
и търсят трети ден 
страната на „Марлборо“ .
Но с нищо несравним 
гори дивашки огън, 
да вдишва прах и дим 
човек до изнемога. 
И вождове с пера 
живеят под кревата. 
Бял пух! Юрган разпран, 
о, бледолики братя!
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ЯНУАРИ

Покашля от настинка 
бял месец: още свети. 
Прекрасните снежинки 
са падащи предмети.

Ти поживя си доста, 
ама все пак, пази се –
като дошъл на гости, 
от всичко си зависим.

Снегът – два пръста само.
Такъв е януари – 
белее, грижи няма. 
Дано го гръм удари.
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КАПРИЗ

Сив камък на пътечка, 
набръчкан като мозък –
отгоре му – човече, 
изтегнато помпозно. 
Светът е от капризи 
и дивотии главно. 
Раздира гръмко риза 
стар дъб, изгнил от слава. 
Такова щедро лято, 
късмет невероятен: 
душицата ми златна 
издъхва от карати.
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УВЛЕЧЕНИЯ

С увлечение цял свят 
на кокиче ръкопляска –
завеси от мъгли се вдигат 
и Май въздиша под снега.

И ръка, избягала до лакът 
от ръкав, е снегочистачка 
на витрина с увлечение. 
Прекалено става.

Ах, зебрата вместо пижама 
ще прострат отсреща, божке! 
При мен замръзват на балкона 
амурчета на носна кърпа.

Ще ги спасявам. Увлечения.
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НАКЪСО

Живея в дължината, 
която сам разтягам, 
и все едно дали е 
локум или легенда. 
Такъв съм си от малък. 
(О, индианско време! 
За тетива се мислиш, 
а те от смях се късат.)
Какви са тези хора? 
Накъсо: аз съм ластик.
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ТАЗИ НОЩ

Жаба с пружинка (от тенеке) 
би могла тази нощ да прескочи, 
цопваща в следваща; манекен 
би заплакал над гипсова плоча, 
сякаш под нея има любим. 
Тази нощ чудеса ще се случват, 
ще бушуват конфети и дим. 
Искам и аз, навийте ми ключа.
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ЛОГОМАХИЯ

В боя до последно слово, 
ни едно не разхитих –
плюх тирета от олово, 
запетаи с остър шип;

блъсках от стомана скоби, 
с удивителни се бих. 
Честен бях и злобен 
до геройство, може би.

Боят свърши с черна точка 
от пирон, докрай забит 
в теме светло на порочен 
филолог. И квит сме, квит.





Т Р У Д
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БЕБЕ

То ни сочи, то се плези. 
Мъчи мъничката си глава: 
тези са като онези, 
и това е като онова?
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* * * 

Някой предобър ми прати 
в кратък сън (то пак е нещо)
парафиновото пате, 
рожба на стопени свещи. 
Правя езеро в легена. 
Бързо и до висша степен 
грозотата е смалена –
лебед спи: великолепен.
Не намирам, че е чудо, 
не примирам тялом-духом, 
няма сън, не е заблуда.
И водата не е суха.
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ДВОЙКА 

 
Цветето-телефонче: някакъв лази, 
паднал в тревата и се смалява от мъка, 
ще робува на мравките, хора! 
Ти не слушай.
Целуни ме, додето още сме двойка, 
аз съм ти тройка, по милост написана.
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НАЧАЛО

То започва с два-три реда 
и важи за всички: 
татко се диви приведен 
върху факт в количка; 
горе облакът си глади 
бялата брадица, 
а до него – стари, млади,
дълга върволица 
мъртви. Всичко се е сляло 
в нищо – сине майчин, 
от голямото начало 
гледай да си крайче.
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ВИДИМОСТ 

 
Там горе имаше гора,
а под гората – тъмна яма.
Тя скоро гледката прибра.
Гората никаква я няма.
Какво не мина покрай мен
и колко прелест си отиде.
Останах сам, обикновен,
до пошлост. И съм още видим.
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* * *

Защо не са надупчили достатъчно подземия 
онези преди нас, ами всичко ни се вижда.
(Тук скрито-покрито няма и голите зад дувара
трепкат; те искат минута самота, толкова.)
Прави се покрив, врабче хоросан носи, 
а куц работник чумосва времето –
Той през керемида подскача: тук-тук! 
Не за трохи, за симетрия.
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МОЛИВ

Не успя да се изпише. 
Дръзки думи са наболи –
от сърцето му въздишат. 
Каменарски молив. 
Остарява в бяла стая, 
сякаш уморен от слава, 
и чертата му в безкрая  
бавно изтънява. 
Гръм не чакам от графита, 
който писа без умора. 
Кой за края ме попита ? 
Няма да е скоро.
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ХРИСТОМАТИЯ

И красивото им не е красиво, 
и грозното им не е грозно. 
Вече е решено, че го бива 
много. И носи полза. 
Стъклените камъчета 
в пръстените на старите поети
отвращават някого, само че
неизтощимо светят.
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ЗАКУСКА

Пръстите ми – мазни, 
вестникът ми – не. 
Новина ме сгази: 
„Бил осуетен...“
Взех трохата нежна, 
да се скрием тук –
тук не зная де е. 
(Дупка неизбежна.) 
Засега военни 
още не гърмят.
Умно. Според мене, 
хората сме кът.
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ТРУД

Ангели-бангели реставрират
разпокъсаните небеса. С мистрия 
идва майстор Геле на помощ. 
Няма скеле. И всичките пеят.



З А Д У Ш Н И Ц А
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ГЛЕДАЙ

До луната си наблизо:
Ти – леке, а тя – с петна!
Виждали я по-зализана 
от обратната страна.
Спряла някога дъха на 
някакъв си космонавт, 
който от възторг затънал 
в пясъка ѝ подъл. Гаф. 
Порива ти да прекъсна 
неприлично е, и ти 
гледай към страната мръсна, 
прочее – живей с мечти.
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ГОСТ

Аз бях на шест и половина,
часовникът – на шест без пет;
отсреща зееше камина, 
заспах пред нея, бях поет.

На рафта – някаква бутилка. 
Не бяха час, не бяха два. 
Горяло цвете, пакостило 
на мислещата ми глава.

Бил олеандърът отровен. 
Останах сговорчив и тих. 
Разбра, постъпих благородно, 
дори насън не те убих.
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ГАРА

Без никакво тиктакане 
в чакалнята почива, 
изписан от хирургия 
часовник изтърбушен. 
Началството с фуражката 
„и мен това ме чака“, 
говори, неспокоен е..  
Тук влакът закъснява 
и гледаме пейзажища. 
Овчици пъплят, хора. 
Крила спусни ни, божке ле, 
и някой лев, да хвръкнем.
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КРАСОТА

Дървото снощи стана факла 
от злобен поглед на джудже –
добре че за късмет заплака 
отгоре някой. Нажежен, 
запуши див баир отсреща. 
И колко просто: красота 
е нещо, дето гледа нещо 
без дъх, с отворена уста.
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ПРОСТО

Размазвай се пейзаж планински, 
отлитай и добро палто, стани плашило. 
Свалихме очилата. Мътно. Мътно. 
Водите на света прииждат –
как бързо се смилиха! 
Разчитаме на пролет, на саксии 
димящи на перваза. Толкова. 
(И Сийка.)
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ОСТРОВ

Екзотичен остров –
пек! Скала се пука. 
Насекоми прости 
с формите на букви

тук се реят, скачат.
Идва да ги хване 
подир залез, в здрача 
някакъв нахален –

маха ситно сакче. 
Няма да сполучи. 
Той не е откачен. 
Той е скучен, скучен.
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* * *

Когато утре хвърлиш топа, 
ще чуеш ли „търкул“ поне, 
поне „цамбур“? Вратата хлопва 
над теб и кой ще спомене, 
че превъзходен бил е гостът? 
За теб жалейки ще лепи 
добряк, човече просто. 
Ти спи.
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* * *

В небето спят скандали, 
внимавай, не  троши 
бутилки, спомени. 
Запалени

блуждаещи души 
прелитат, има нещо –
те, дишайки край мен, 
с дъха си палят свещи.

Виж, как е осветен 
отсреща безистенът! 
Как светлото яде 
плътта на мрака. Стенат

стени под капеща вода. 
Заспива черно коте, 
загледано в звезда.
Мър-мър. Не съм самотен.
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* * * 

Понеже ураганът
минава в тих дъждец, 
природата прилага 
учтиви форми. Да,

навярно тя съчувства. 
При опит за поклон 
изохка и се счупи 
в краката ти дръвче.

Дори да се умира, 
по става под небе –
минаващият сянка 
ще хвърли върху теб.
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ПОЩА

Гишето мига в тъмното, 
там някаква си пише. 
Взрян в нея, вдига кръвно 
сладур към стогодишен.

Прекрасна е, доколкото 
учтиво в мрака служи –
любов е тя и болка, 
и еделвайс ненужен!

Майтап.
Все пак е чистичко, 

макар и не блестящо;
безумна ученичка 
в кашон душа изпраща.
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ПЪН

Каквото беше – беше.  Мълния 
от глупост се разби. 
Аз бях дърво и стана огнена 
короната над мен.

Горях три дни.
Дворец съм днес на мравешка република. 
Аз пазя тайни коридори 
за евакуация.

И още други екстри.
Над мен е гъбата праханка.
Как мразя паразитите, особено
огнеопасните.
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ЗАДУШНИЦА

Чист ветрец шуми в листака,
божичко, дете бълнува!
Спомен за варено жито
като облак е над нас и
ръси сладост и канела..
Помня още ритуала,
той ми стига и ме храни,
В друг живот бил попско чедо,
преуспявам, хубавея,
дозакръглям хоризонта.
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АСТРОЛОГ

Не познаваш мързела, 
чужд ти е като марсианец,
подреждач на пъзели – 
има цел, знае граници.

Бъдещата внушени 
спят край теб на мира; 
ти не вземаш решения, 
ти не се взираш
 
в нищо.
              Не държиш на него. 
Казва, че те обича, 
как да повярваш? Полегнал 
под дърво с пухчета птичи,
 
чуваш разни хвъркати – 
талантливо и честно 
възхваляват слушателя 
и на Бог неизвестен.





М Я С Т О





51

ИСТОРИЯ

Когато завзеха богаташкия кораб, откриха парите в цевта 
на топа. Главният ги раздели поравно – отдавна му мрънкаха 
за дрехи и обувки. Задели и за себе си: за ново 
стъклено око, за патерица, за папагалче, за подаръци 
на пиратката и пиратчето.
Сутринта видяха Мароко, което трепкаше, притиснато от 
нажеженото небе като гигантска овощна пеперуда, бяла, 
току-що излюпена, опитваща се да излети. На пиратите 
им прималя от нежност.
Така трябваше да започне една история преди много годи ни, 
когато пиратите бяха сладури, а писането – безгриж но.
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ЦИГАНСКИЯТ ПОЕТ МЕРКО:

Дълго 
хората опознавах. Признателен 
слушах някои, единици. 
Гълтах думите им гладен, съзнателно 
мажех всяка една с горчица.

Дълго 
в джоба си слагах по някоя за вкъщи 
лека-полека и пестеливо. 
Имах ги за хляб насъщен – 
просто момче бях, диво.

Дълго 
гълтах метафори, слогове тлъсти 
в разни размери, все техни изделия. 
Днес слабея, гледат на мен през пръсти, 
дебелеят, дяволите ги взели.
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* * *

Скрити в кашоните от велпапе, 
под кафявото на амбалажната хартия – 
жилава, решеща пръстите – 
изчезнете със сънищата на най-чистите деца, 
обитаващи помощното училище! 
Включвам вентилатора и прахосмукачката, 
всички възможни мотори, срещу вас, нелегално 
пребиваващи в мен.
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ДРЯМКА

Зелен до черно дъб мъдрува 
и сянката му – от желязо. 
Под него се хербаризирам 
(страхотна тежест!). Буболечка 
от час ме тъпче, няма мярка. 
(Подобен акт се е наказвал 
със смърт при някои народи, 
създали стил и тъй нататък). 
Трай, Сънчо, ще сменим гората.
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ВРЕМЕНА

Футболът между кентаври 
е предлагал красота 
на Елада, цяла в лаври 
(чак в дафинови листа!).

Истината упорито 
скрива древното перо: 
имало ли е копита, 
обковани със сребро?

А мъжища със сандали? 
А досаждащи жени? 
От любов самозапален, 
осветих онези дни. 
 
Как отчайващо неук съм. 
Нямам, прочее, вина, 
че си позволявам лукса 
да възвръщам времена.
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КРАСОТА (СЕЛСКО)

По небето голо 
ангелче хвърчи, 
пият го отдолу 
тайнствени очи. 
Гледа от реката 
биволът рогат –
по невинност братя 
те са в този свят. 
Изпод шипка заек
стар, забравил страх, 
плаче и се кае 
за несторен грях. 
Утре на събора 
чакам красота –
да не дойдат хора, 
но да дойде тя.
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НА БОРХЕС

Съседите – задморски хора –
отсреща са, на пряка, две.
До тях се стига трудно. С кораб. 
И услужливи ветрове.

Но как посрещат! Като луд е, 
завърналият се оттам –
той, станал жертва на салюти, 
усмихва ни се, глухоням;

красавецът не знае болка, 
пред него ден – уютен, благ. 
В очите му потрепва облак 
и падащ от фрегата флаг.
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НАУМ

Зад бараката погребаха шевна машина „Науман“. Гро барите 
бяха крадци. Преди да тръгнат, подпряха двете лопати върху 
плесенясалата врата. На разсъмване някой невидим ги 
задигна. „Идвал е някой“, помисли си полицаят Наум и откопа 
машината. Не беше некрофил, но не се сдържа и я целуна – 
красавица!
Не видя златния прах в краката си.   
Той се сипеше отгоре, докато Луната шлайфаше лопатите, а 
звездите трошаха лицата си от ужас.
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ПЕСЕН

За ухото на тенора 
суха кашлица е Ниагара. 
Звук пониква в територия, 
дето тишината се събаря 
от една въздишка само. 
Нечия душа измисля песен 
с вяра, че и глухонямо 
сто на сто ще я хареса.
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* * * 

 
Красотата е стопена 
между нас до няма нищо. 
Тя изчезва постепенно, 
беше захарче в огнище. 
В двора – както са прострени 
пред очите на детето, 
съхнат нагло, според мене, 
неуместни деколтета. 
Небесата спят и пушат 
карамелените къщи. 
Вече ни дойде до гуша – 
сладко, но едно и също.
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ЗАБОЛОЦКИ
      На Зоя Василева

Съдбата до припадък 
ще ни угажда и за всички 
битът ще е наслада; 
котачета ще се боричкат

в крака на генерали, 
сълзи от цветни сладоледи 
ще пият папагали, 
и политици разногледи

ще лющят едри семки! 
Ще сресваме козлета в ясли, 
ще раснат без превземки
деца, промишлени отрасли;

ще има ценз за рими 
за всеки учен и неучен –
„небе над нас“ (например) 
ще се римува с „бясно куче“
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и в кооперативи
коприва млада ще ни боцка
задружни и красиви.
Да. Ще пребъде Заболоцки!
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ОТ НИЩО

Пожарът възникна от нищо; 
димът на безсмъртните вещи 
отлита красиво и – вижте     
как собственик гледа облещен.

Дали го направиха цигани
небрежно, от просто по-просто, 
с едното намигане? 
Зъл ключ във вратата залостена

заеква: така ще е
и в следващото столетие –
които си нямат гащи,
ще стават до крайност естети.

И пламъкът чист горделиво 
цъфти като крин на бунище, 
от страшно в красиво прелива 
пожарът, възникнал от нищо.
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ЗА СЕБЕ СИ

Стои пред врати отворени 
и вижда пейзажи от пясък 
убогото ми мърморене, 
спасило се с бягство от крясъци.
Оглежда се: няма го края.
За себе си плачейки, 
изобщо не иска да знае
дали за някого нещо значи.
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МЯСТО

Тук денят е бавен, сънен 
и с размери на полянка.  
Тясно. Може да се спъне 
даже сянка в друга сянка.

Все една и съща скука. 
Крачат невъзможни птици. 
Голи камъни с перуки 
от проскубана тревица.

Светва спомен доста смътен: 
друг път, на подобно място 
пъстри думици съм мътил. 
Бил съм щиглец. Птица свястна.
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