
ЗАЩО ПЪК НЕ? 
 
А утре с тебе няма да ни има... 
Така че остани за миг поне. 
Преди да спим в сърдечен недоимък, 
тук осъмни.  
„Защо?“  
Защо пък не? 
 
А утре двамата ще сме щастливи 
във розова, отделна безконечност. 
Преди да ни доукротят годините,  
защо 
да не прахосам 
малко нежност? 
 
А утре – в дефицит на безутешност 
ще позабравя теб... а него – не. 
Затуй ти посвещавам малка вечност. 
„Защо?“ – ме питаш.  
А защо пък не? 
 
А казват, че си лош за мен. Опасен. 
Не си от тез на белите коне. 
Обичам те. Виж, то не е до пасване. 
„Защо?“  
Глупак!  
Кажи, защо пък не? 
 
 
ЗАЩО Е ВАЖНО ДА НЕ СИ КРАСИВ 
 
През онзи февруари, 
когато с теб плакахме, 
на дивана, в леглото, 
във вкъщи, навсякъде 
и обиди без дрехи 
наслука изричахме, 
беше толкова грозен... Но аз те обичах. 
 
През онзи февруари, 
когато не дишахме 
в инферното диво 
на свойте съзнания – 
две ранени създания, 
вдигнали бичове, 
босоноги по пясъка 
вместо да тичаме... 
беше толкова грозен... Но аз те обичах! 
 
През онзи февруари, 



в нощта, като котенце 
когато без нужда  
във мен се притискаше, 
горях твоя храм 
и ти все пак ме искаше, 
бях толкова грозна... Но май ме обичаше!  
 
През онзи февруари, 
когато – уви! – 
вините за март 
упорито отричахме, 
бягахме в болници 
и – да кърви – 
във раната пръсти 
един на друг тикахме... 
бяхме толкова грозни... Но май се обичахме... 
 
 
ОБIЙМИ 
 
Погледни ме, момче. 
Прегърни ме. 
Прегърни ме само веднъж. 
Аз единствена вярно тълкувах, 
марширувах през твойте кошмари. 
Животът не се бие честно. 
Удря, където свари. 
С мръсни ходове побеждаваме себе си 
ден след ден. 
Никой тук не е като теб. Никой тук не е като мен. 
От рогата, с които венча ме, 
ще направя корона. 
Трона няма 
със принцове да деля. 
Няма как. 
Аз съм глутница самодиви, 
не вълк единак. 
Усмири ме, момче. 
Прегърни ме. 
Прегърни ме само веднъж. 
Със алибита тънки приспиваме себе си 
просто така. 
Нали сме родени ръка за ръка. 
Две сходни части 
на сбъркано цяло. 
И да прегръщаш дори само тялото, 
дръж... 



И ОЩЕ НЕЩО 
 
Не ме познаваш ти. Съвсем не знаеш. 
При все, че сякаш знаеме се от деца. 
Сякаш животът вече е отминал... 
Сякаш не само през последните години 
със теб живяхме без сърца! 
 
Не помниш ли как беше едно време? 
Преди Снежана и преди Микола? 
Как искам с теб тез мъки да забравя. 
Сапунени балончета да правя, 
през лятото да плувам с тебе гола! 
 
Как искам с диамантена нагайка 
да оковем тъгата в златни мрежи. 
Света със теб в юзди да впрегнем нежни. 
Да пием пунш на брегове безбрежни. 
Да знаем, че това е неизбежно! 
 
Като войник, прегръщащ родно знаме, 
да те лекувам и крася мечтая. 
Да бъдем сластна и порочна гледка. 
Да спретнем балове за чужда сметка. 
Да имам всичко – и да те желая! 
 
А щом се върнеш от душевна битка, 
да те посрещна бурно и горещо. 
Без страх и без пола, по жартиери, 
с кокетни, безпогрешни маниери, 
с изпепеляваща любов – и още нещо! 
 
Да няма помен от предишни връзки. 
Да се извиват спомените дръзки 
в ръцете ми изкусни като змии... 
(Не ме е срам. И няма да го крия.) 
И да намират край в солени пръски. 
 
Не вярвам във загубените битки. 
Не вярвам в петата последна среща. 
Щом още прав стоиш, не си загубил, 
щом не си стенал с глас – не си се любил... 
Аз вярвам в теб. И в мен. И в още нещо... 
 
 
 
 
 
 
 



ЖЕНА 
 
Разстрел. Сигнал. Прекъсване. 
Да съм жена 
омръзна ми. 
Превързваме пробойни рани 
с плач. 
Не рядък еделвайс, 
а трън 
в очите на разсъмване, 
животът е Джеклондоновски мач. 
Откакто бях дете, 
цветя 
попарени; 
изгаряне – 
от майка топли дарове 
по собствената плът. 
Не нежни ласки матерни, 
а кървави вибратори, 
неукротима войнственост 
във крехка 
женска гръд. 
Клепачите – подпухнали, 
гримирани до рухване, 
доведени до сълзи 
неведнъж. 
Но любовта прекрасна е, 
надежда не угасва – е, 
поне 
ако си друг. Ако си мъж. 
Обичаш. Забавляваш се. 
И падаш. И изправяш се 
в казармата 
на битието сиво. 
С живота 
щом се сдушите, 
пристягаш си ботушите 
и маршируваш 
все напред 
красиво. 
И тук целувката е просто стаж, 
не стигма, 
и всяка загуба – не слабост, 
а трофей. 
И винаги мечтала съм 
да стрелям, без да мигна... 
Не ме проклинай с женственост! Недей! 
Аз искам в боя секундант. Не искам похитители. 
Не искам 
да робувам на шаблон. 
От милион злочестия 
едно непоносимо е: 



да имаш свита, 
вместо 
батальон! 
Искам да крачиш като брат 
по стъпките ми 
алени, 
по път, 
оцапан от войни спечелени; 
и да се милваме до смърт, 
без нежност и без галене, 
мръсни, 
опалени 
и недостреляни! 
Жените: вечно влюбени 
в сражения, изгубени 
от свян, и боязливост, 
и задръжки... 
А можем 
във окопите 
живота да докопаме... 
Давай 
да се обичаме 
по мъжки! 
 
 
КАПИТАЛ (НОЩТА НЕ Е НЕЖНА) 
 
Те се бият във фракове, 
вместо в доспехи, 
и сервират ни стриди 
с обиди на клечка. 
И посрещат по дрехите. 
И изпращат по дрехите. 
И се смеят, 
и плачат по дрехите 
вече. 
Но не в Смирненски вечери 
и не твърде далече. 
До разумните граници 
влак ли да хвана? 
Твърди корици 
на книга без страници. 
„В мойте думи и навици 
няма измама! 
Аз летя с „Шевролет“ 
и живея със мама!“ 
И със „Мастъркард“ плащаш, 
но не с капитал 
в банкомат 
на душата 
безбрежна. 
Като Фицждералд крачиш, 



но нощта, но нощта, 
е... тя не е особено нежна! 
Искаш да ме обрамчиш 
като скъпа картина. 
Да вися на стени не ме бива. 
И твърдя, че красива 
и безмълвна скотина, 
не по Остин сълзлива, 
не по вангогски синя, 
много повече ще ти отива! 
Тъжни кучета вият 
в човешки костюми 
в пустотата на зимните вечери. 
И със златни нашийници, 
прясно обучени, 
нежно лъжем лъжците изпечени. 
Ала ти не ме плашиш. 
Вечерях със вълците. 
(Вкусни са. Но сърцата са жилави.) 
И за хилав морал 
капитал компенсира, 
и за дом компенсираш с квартира... 
Плануваш 
и раздори, и тръпки, 
и нехаеш за стъпките, 
но танцуваш 
във всякакви стилове! 
Аз единствено глас съм. 
И той осребрява ви 
във евра, 
и във долари, 
в йени... 
Като мен стихоплетки 
видели са сметката 
на безброй, на безброй джентълмени! 
Да, със „Мастъркард“ плащаш, 
но не с капитал 
в банкомат 
на душата 
безбрежна. 
Като Фицджералд крачиш, 
но нощта, но нощта, 
е... тя не е особено нежна! 
 
 
 
 
 
 
 



СЪРЦЕТО НИ Е ЧЕРНО КАТО НОЩ 
  
Събличам рокля със два ангела на плещите. 
Един е тебе. Другият е лош. 
Дали в сурови питерски условия 
или на плажна ивица във Калифорния, 
или в разгара на гонения на вещици, 
сърцето ни е черно като нощ. 
  
Пием любов с лимон и мед. И без свидетели. 
В сиамски размисли потънали. В разкош. 
Ако не сме еднакви до ядосване, 
как знаем винаги къде сме и с кого сме, 
как гордо крием свойте добродетели? 
Сърцето ни е черно като нощ. 
  
Да не пробуждаме в читателя симпатия. 
Не сме с теб братчетата на Гаврош. 
Носим раздора с вкус. Със стил. Модерно. 
И даже нашата Бет Харт е черна, 
романсите ни – садистична христоматия, 
сърцето ни пък – черно като нощ. 
  
През ден бленуваме Едем... А той отхвърля ни. 
Ядем плода със фин швейцарски нож. 
Но, независимо от скъпи обеци, 
в компанията и леглата на светци 
така се чувстваме окаяни и мърляви... 
„Сърцето ви е черно като нощ.“ 
 
Не беше винаги така. Не беше винаги. 
Обичаха ни все през куп за грош. 
Ала надмогва крехката природа 
несъкрушимата ни зла порода. 
Светът по-пъстър е. И радостите има ги 
дори в сърцето, черно като нощ. 
  
Невинността е кухо, сладостно забвение, 
познанието – прокълната мощ. 
През твойте тъжни полиграфени очи 
прочитам думите на всичко, що мълчи, 
и всеки ден благодаря ти, че отне ми я, 
че ме направи черна като нощ! 
  
„Любов, обичам те“ – каква банална рима е! 
Какви непокъртителни слова! 
Какво е лицемерният обет 
в сравнение с баладите на Бет? 
Да, драги, черно е... Ала поне го имаме... 
А другите си нямат и това! 



АННА 
 
Тъгата обличаше шарени ризи 
от Вегас, Хавай и Хавана 
и вечно повтаряше името Анна, 
когато тя беше наблизо. 
 
Тъгата обичаше немските бири. 
Обичаше Кант и Бодлер, 
и песни за Анна под купола чер 
той все на китара да свири. 
 
И още дете, и във някакъв хлам, 
обикнах на Анна момчето. 
Обичах напролет. И зиме. И лете... 
Сега... Не си спомням. Не знам. 
 
И вечно тъгата мълчеше, пленен 
в трагически руски балет. 
Обичаше я, разпокъсан, проклет, 
а тя него... не всеки ден. 
 
Една лятна нощ той беседваше с мен; 
попитах навръх „Карл Маркс Щрас“: 
„Обичат ли те толкоз, колкото аз?“ 
„Не винаги. Не всеки ден.“ 
 
И някак стоически, с умисъл странна, 
сбогувах се, без плач, без бреме. 
И чувам го още от време на време: 
„Как си? Между другото, Анна...“ 
 
И все пак немалко научих от Анна 
за седем години любов: 
в тъгата безумец си, щом си готов  
да храниш любов нежелана! 
 
Но кратко говорех ли с него в захлас, 
за пръв път го виждах не тъжен... 
Той беше на Анна обречен и длъжен... 
...плюс-минус три четвърти час! 
 
 


