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Кристали

Кристални мисли и кристални чаши,

кристални чудеса във вечерите наши,

кристален зов за обич в здрачината,

кристално ясна е във нас негата,

и облак от кристали стеле се по тъмно,

кристален екот ще звучи задълго,

кристалните ръце пречупват светлината,

кристалните души стремят се в небесата

и в миг избликва възгласът кристален

и ражда куп кристали изначални,

кристален е и трепетът любовен,

от чувства избуяли тъй отровен

и пак кристално идва нас да ни обгърне

и времето кристално да превърне

в поток кристален, в ручей синьо-морски,

във път кристален край цветята полски,

и тази вечер, дъхава и нежна,

красиво-дива и кристално снежна

превръща се във звезден хронометър

с кристален корпус, бял и едър,

и времето кристално там изтича,

докато аз в любов кристална ти се вричам,

и тъй напук на Космоса кристален

кристално правиме любов печална.
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Власт

Тя е извечната сладост,

лъскава, немилостива,

раздаваща кървава младост,

засяваща ялови ниви,

тя ни кара да плачем

от обич несподелена

и да се смеем юначно

над тъмното в нашите вени,

тя отпуска награди,

ласки, медали, трофеи,

в миг несънуван тя вади

ямбове страстни, хореи,

тя със любов ни възпява,

дива любов, нечовешка,

къпе ни щедро във слава,

в царе ни превръща от пешки,

тя със замах позлатява

вечните наши капризи

и на сън и наяве

облича в копринени ризи,

но дойде ли миг за разплата

с грозна и крива тояга –

мисли му тогава, ти, братко,

няма къде да избягаш.
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Стрела

Една стрела,

една убита мечта,

един копнеж,

един заспал, тих метеж,

покълва цвят

и брат се бие със брат,

дърво шепти

и разговаря с моми,

момите пък

преследвани са от вълк,

прораства злак –

това е моят си знак,

и влакове

унило пъплят в нощта,

тях ги зове

невидима красота,

как искам пак

да се превърна във рак

и заднешком

да стигна теб на бегом.
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Дядо

Здравей, не те познах

/защото може би не те познавах/,

по скриновете – само прах

и снимки, непокорни на забравата.

Лед, мраз и сняг,

мъгла и студ, студ в тъмнината,

мой детски бряг –

аз затова я мразя планината.

А детството и то, и то

погина във реката морна

и споменът със бавен вой

предаде се напълно доброволно.

Кажи ми кой, кой беше ти,

мозайката загуби си звената,

под тези тежки плачещи върби

ковчегът бди натирен под земята.

Накъсани хвърчат, летят

моментите на някогашна обич

и втурват се, а после пак назад

към пропастта на сетната ни доба.

И няма как да върна вечността,

и даже няма как да се сбогувам,

защото ти потегли към смъртта,

а аз дори не се досетих да тъгувам.

Не знам дали ще срещна твоя смях

във гънките на кармата стоическа,

не знам дали съм тази, дето бях,

но, дядо, знам, че се обичаме!
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Ягодов дим

Когато си мълчиме тримата –

Бащата, Братчето и Аз –

и пием все по-бързо виното,

и пада слънчевият мраз,

когато дума не продумваме,

защото всичко е в ума,

а той е целият пред лудване

под млечно-бялата луна,

и няма стон, и без предчувствие,

обръщаме тъй щедро гръб

на миналото, спряло в устие,

което все ни има зъб,

и кой ли ще намери римата,

и кой ли ще започне пръв

слова да ситни върху виното,

обляно във душевна кръв,

кога ще заговорим тримата

в оразмерен и валсов стих,

за да превърнем кротко зимата

в сезон, по-топъл и по-тих,

но май така ще е и лятото,

в мълчание ще тънем пак,

и в дим забързан, лют и ягодов

телепатични мисли в крак

ще пращаме един на другиго

през ягодовото поле,

така живееме причудливо

и тъй, навярно ще умрем.
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Тъпота

Нещо ми е тъпо. Не кълве.

Във душата улов се не вижда.

А сърцето ми реве, реве

и потоп от люти мисли в мен приижда.

Нещо ми е тъпо. Няма брод

във тревата някога зелена,

пред очите ми – затворен вход

и ръждясала, забравена антена.

Нещо ми е тъпо. Снежна пудра

по лицето със ирония бразди,

полунощ е – никак не е чудно,

че са заковани всичките врати.

Нещо ми е тъпо. Свобода

искам аз от тази си унилост,

няма как – стоя си на ръба

и за мене просто няма милост.

Нещо ми е тъпо. НЛО

в небосклона ласкаво прелита,

ох, как искам моя собствен дом

да поръси то с добра молитва.

Нещо ми е тъпо. И от тъпота

все забравям да се радвам

на онези, простите неща,

дето даже времето не ще открадне.
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Посягане

Посегнах шепа пясък да си взема,

вълната ме удари през дланта

и пясъкът, дотук така неземен,

превърна се във тиня и умря.

Посегнах към вълната млечносива,

но отливът яви се с нежен глас,

вълната запокити той щастливо

и бях отново сам-самичък аз.

Посегнах отлива да обуздая –

не щеш ли, в миг Луната се покри

и отливът се пресуши до края

под мрачните, студените звезди.

Посегнах аз Луната да догоня

в страдалческия вик на любовта,

но нищичко аз не можах да сторя –

във облак рогът й се попиля.

Посегнах и към облака навъсен,

но той скърбеше силно възмутен,

че станало е вече твърде късно

да дойде нов, прекрасен и посягащ ден.
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Със нея

Когато разбрах, че си с нея,

акула се стрелна край кея

и скелет на лодка се плъзна

от буря, навярно, откъснат,

и тромави облаци мрачни

над бурени криви и злачни,

довяха телата дебели

в полята от жар обгорели,

и гръм ме удари нарочно,

светкавица рукна безочлива,

дъжд капеше ситно и плътно,

животът бе сив и безпътен,

и аз сред природата кална

седях омърсена и жална,

Вселената диво се смее,

когато все тъй ти си с нея….
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Прощавам си

Прощавам си и то сега,

когато стене нощна пеперуда,

на шах играе си денят с нощта

и май отново мае се в почуда.

Прощавам си във този миг,

изискано лилав, вечерно мургав,

напук на попрезрелия ми лик,

макар да е ликът ми всъщност хубав.

Прощавам си във утринта,

непроявила свойто проявено,

как някога бях в плен на младостта,

а биковете търсеха червено.

Прощавам си във здрача син,

морето лъкатуши в нежен отлив,

остава само призракът един –

духът на моя собствен порив.

Прощавам си. И съвестта

спокойна се прибира във долапа,

каквото можеше направи тя

и глоба аз получих без остатък.

Простих си вече. Другото е стих,

изречен от мъдрец със криви зъби.

Прибирам се под бряста тих

в очакване животът да настъпи.
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Гроздобер

Докосвах цвят един разлистен,

един-единствен в мрака чер,

напусто ехото надвисваше

и бе прокобен гроздобер.

Светкавица тревожеше листата

на зрялата лоза в дъжда

и грозде сипеше се на земята,

убито от градушка зла.

Изви се смерч – нехарактерно

за тез проклети ширини,

помете всичко безхаберно,

лозите скапа и се скри.

Цветът разлистен си остана

един-единствен в мрака гъст,

с апломб вселената открадна

желанието ми за мъст.

Настанаха природни сили

съвсем различни от преди,

единствено ти, моя мила,

все тъй ми чиниш рой беди.



12

Желание

Отворих си очите да те видя,

но ти не беше там, не беше там,

зазидана Луната като в мида

прошепваше ми: „Няма да я дам.”

И тъй, далечно, парещо, беззвучно

започнах кръстоносен поход нов,

слухтях за теб в поля зелено-тучни,

отчайвах се, но тръгвах пак на лов.

А ти все тъй не бе, където исках,

макар със сетни сили да вървях

по изгладнели пътища неистови

и псувах тежко вечния си грях.

Но грях ли всъщност бе да те обичам

и грях ли е това да съм с хомот,

какво от туй, че хич не си приличаме –

в подобия се лутам цял живот.

Кажи, Луна, защо я скри от мене,

дали ще ми я върнеш вечерта

или пък утринта ми просветлена

ще я довее в своите крила?

Луната помълча и отговори:

„Не съм я крила аз, човече, тя

сама си влезе тихо във затвора,

от тебе да избяга пожела.”
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Латинофиеста

Тя е една много,

много дебела жена,

толкова дебела,

че чак се срамува от себе си,

влачи се като самолетоносач,

понесъл толкова гадости

около талията

и по бедрата,

гадости от глупост,

от наивност,

от блянове

за нещо по-различно

сред тая смрад,

дето олицетворява

живота понякога.

Кантарът падна

с едно кило,

прозвуча позабравена самба,

може би това е знак.

Дали кантарът ще продължи надолу

не знаем,

а и няма как да разберем

сред това разклонение от малки

и големи мъки,

пълзящи по разширените вени

на жената,

която е все така дебела
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и едвам крета –

боли я кръста,

дето все не е от злато,

а от тежест,

теглото на годините,

на неуспелите варианти,

на пропуснатите страсти

и на най-

зловещото

на тоя свят –

Времето.

И то по свойта същност

е дебело,

даже тлъсто,

увиващо като хищно парче сланина

някога крехки меса.

Много кулинарно

върви тая поема,

но няма как –

готвачите са неумолими

и тъпчат ли, тъпчат

в устите ни

хапки неволя

и пропилени късове щастие.

Хапките мамят,

парят,

лютят,

отровнозелено ястие,

пълно с излишно вкусни калории.
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Как така се случи

толкова ями от печал

пъклено да прораснат

под най-нежната кожа

и да зачеркнат

сатенената грация

на сърна?

Впрочем, сърната си е още там,

омерзена

от върлуващите в душата й

лопатари,

които

в каданс

я превръщаха

малко по малко

в една дебела жена

със разбито затлъстяло сърце.

Сега лопатарите ги няма,

те си свършиха работата,

остана само салото

по душата,

разкъсана между дилемата

дали да погълне поредното

ястие от гнусота

или да запази едното-единствено

спестено кило,

за да танцува самба

отново

някой ден.
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Какво ще избере?

Ще видим.

Или пък не –

единствено кантарът

е позволеният свидетел

на позора

или славата

на тази

толкова

дебела

жена.

Ето я, повлича

пазарските чанти,

пълни със диетични храни

и сладкиши за децата.

Пак стъпва тежко

и спира на пресечката,

за да огледа

почти калифорнийския залез

и да каже „добър вечер”

на глада.
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Синята чанта

Исках да си купя синя чанта,

но не ми стигнаха парите,

зелено-черното светило

на луната

отправи пореден окуражаващ лъч

доброта

към сухото ми портмоне,

което мъдро отмеряше

всяка празнота,

възникваща напук

на дявола,

дето се смее ли смее

над всинца ни.

А синята чанта остана

там,

на закачалката

и виси ли, виси

прокобно

в пробляскващо синьо,

като побесняло от алчност око.

Защо дяволът е в синьо?

Не знам.

Само знам, че ако я нямам тая пуста чанта

ще ми опустее душата

жадната,

тъй както ми е пуст и джобът.
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Пропуснах да кажа,

че и за хляб нямам пари,

но това всъщност не е чак толкова важно,

защото хлябът не е син

и този факт

обезсмисля липсата му.

Сега кой ще ми даде пари

да си я купя тая синя чанта,

седя на ъгъла и прося,

но не дават

или дават

само жълти монети,

а, както сами разбирате

жълтото не е синьо.

Впрочем, един от минувачите

се разгневи

и ме халоса,

така че сега ми е синьо под окото.

Значи,

така е решил Всемирът

и аз съм благодарна

и за тази синева...

Но все пак чантата ми харесва повече

и аз ще продължа

да се моля на дявола,

пък, барем, склони

да ми я даде

под някаква
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житейска форма.
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Романс

Невидима във теб прониквам

и без дори да търся брод,

и името насън извиквам,

все твойто име, все твойто име до възбог.

Обръщам цялата вселена,

ще ида и накрай света,

безумна падам на колене

в море от ласки, в море от ласки пак сама.

И идва парещото дуло

на мойта изтерзана страст,

вечерни люляци във було

протягат нежно, протягат нежно свойта паст.

Морето спомени разплита,

луната снима във каданс,

душата страда, без да пита

за евтиния, за евтиния мой романс.

И аз поемам тихо, бавно,

с ръце в джобове от мъгла,

как се разбиваш,

бряг удавен,

в сърце от прашна, в сърце от прашна пелена.
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Слънцестоене

И се смрачи. Избухна есен.

От небосклона падаше вода.

Заглъхна жълтата жетварска песен.

Неканено дойде студа.

Градът е гол. Попари го сланата.

Играе на комар в комините дима.

Оловни облаци. Като граната

отеква ядно призрачен гърмът.

Безплътен полет на безпътна птица.

И допир нереален на реална скръб.

Желания накацали по жежка жица.

Сребриста чаша със заострен ръб.

И няма брод. Във дивото безумство

отчаяно умира пролетта,

и лятото захвърля синьото си лустро.

И иде зима. Хубава и зла.

Нахлува участ болна, мразовита.

Във хорския мравуняк лепне бяс.

Земята рони сълзи като в сито.

И няма път. И всичко е в захлас.

Изневиделица снегът топи се.

Все по-протяжен е денят.

Поникват ведро плавите мисли.

И пак е пролет. Хубава, добра.

Така, докато свят светува.

И ние в него, и в последния си влак,

ще браниме напъпилото чудо.

До дъх финален.
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Другото е мрак.
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Беглец

Кора от диня. Плаж нечист.

Жълта гора. И паднал лист.

Море в несвяст. Щипка от рак.

Не ще те видя явно пак.

Прогнила яхта без платно.

Крещящо, зъзнещо око.

Воняща мида. Гларус вял..

Седеф разбит, макар и цял.

Тук облак плава. Там гърми.

Логичен край на толкова беди.

Куп водорасли. Лепкав вик

на котка морска със размазан лик.

Вълна жестока. Пяна зла.

А после – страшна тишина.

Това е то – да си мъртвец

във нечие сърце-беглец.
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Хамлет

На Принца Хамлет му се падна мъка,

държеше във ръката череп, кост,

така и ние – към разлъка

ни тласка черната човешка злост.

А Принцът Датски колеба се,

не бе за мъст готов, и лют,

самотен обръч го опаса,

и стана Принцът малко луд.

Дали Височеството младо

преструваше се или не,

издигна той от кръв ограда

срещу човешки зверове.

Помля тоз юноша без милост

родата тъй омразна, но…

подобна на изцъклен чироз

Смъртта го блъсна в хладен ров.

Сега кажете, хора нежни,

достойно ли е да умреш,

макар и отмъстен надлежно

или е по-достойно да ореш

земя без брод, неблагодарна,

но все пак почва със живец,

дали смъртта си заслужава

заради някакъв подлец?
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Хало

Тази нощ

Луната има двойно хало

досущ широко ококорени очи,

безветрено е

кроткото махало

на моите душевни кухини.

Луната, впрочем, все така е няма

в небе без вопъл,

страдащо небе,

ела

поне ти

с глас да ми помахаш

на тръгване

към мътни брегове.

Съзвездия се сърдят

недоспали,

роса космическа

се буди, без да спи,

неловко ми е,

пак изпуснах срока

на моите невидими мечти.

Тук там и облак.

Беличък, копринен,

но в тази нощ

и облакът е лют,

намерих път

към теб
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единствен, женствен, кален,

загубих те със толкоз много

труд.

На Бог се молих

ти да се възвърнеш,

но Бог мълчи –

все пак съм атеист

и няма,

няма скоро да прегърнеш

косите ми,

увити във хартиен лист.

На листа пък

със йероглифи пише

източна мъдрост –

блага,

но и зла,

във мозъка ми пъплят хладни лишеи –

осъществена и морбидна красота.

По дирите на котките

се скитам,

те мъдри животинки са,

но кой

от техните следи ще ме повика

обратно във човешкия

прибой.

А кучетата вият по Луната,

оцъклени във нейния корем,

ела да плачем заедно,

богати
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от скръб,

мъгла,

мираж несподелен.

Тази нощ

и халото си има

Луна – досущ великденско яйце,

тя, мойта мъка ще премине,

и твоето предателство

ще спре.

Ще има само лунната пътека

и чайки със прокълнати съдби

все да летят сами и надалеко.

Това е всичко.

И все тъй боли.
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Пиянството разюздано на пролетта

Пиянството разюздано на пролетта

не ми говори нищичко,

освен, че съм пиян и аз,

но не от красота,

от вино,

а може би от водка

/и от двете пих/.

И тъй и си останах

сам

на масата

със пепелника

и със угасналата свещ

в паничка от стъкло,

и така си стоя

и си пия,

а даже не ми е и тъжно.

Някога си хапех лактите

от самота и безсмислие,

от мъка по минало,

от липса на обич,

колкото и банално да ви звучи,

но сега не ми дреме,

просто си пия,

а навън пак е досадна пролет.

Жена ми вече даже и не мрънка.

Тя си знае работата –

като се напия, ще вземе чашата
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и ще я измие.

И пепелника ще изхвърли.

Добра жена е тя.

Децата? За тях, виж, се чудя

дали не е късно

да им искам прошка,

че не ги обичам правилно,

а какви са, всъщност,

правилата

в тази игра?

Та тъй. Седя и си пия.

А навън и пролетта е къркана.

Дай Боже всекиму.
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Мъдрост

Какво е мъдростта? Усмивка тленна

и стих, написан, уви, от някой друг,

окото алчно, завист спотаена,

откраднат миг с неверния съпруг,

бръшлян попарен под слънцето нехайно,

бодли на кактус, предизвикал смях,

квадратни хора в кръгове безкрайни,

внезапен порив на измислен грях,

бунта комичен на една жена без воля,

съд празен, кух, макар и чисто нов,

награда късна, закъсняла роля,

тиара тъмна в почернял обков,

мисли порочни във свят безумно жалък,

игри безбожни в името на Бог,

наивен и горчив последен залък

и бягство от последния горчив урок.
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Това е положението, брат

Уханието тъй невзрачно

на млада роза без бодли,

наивността безбожно мрачна,

която съвестта кори,

орли, кръжащи над тревата,

където крие се змия,

но ,всъщност, зла ли е змията,

не иска ли и тя крила,

мравуняк строг и независим

спотайва хиляди души

и всяко насекомо хрисимо

създава, без да разруши,

сърната бяга от хиена,

подгонена от див инстинкт,

прозрачни мрежи паяче зелено

заплита в сивия комин,

а мене хапят ме комари

и в този вечен кръговрат

убиват се взаимно кой когото свари,

това е положението, брат.
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Когато совата се сгуши

Когато совата се сгуши

и тихо почне да кълне,

коминът трескаво запушва

със дим оловното небе,

отчаяни безкрили птици

кълват въображаем плод,

лъчът в захлупена зеница

напразно си пробива ход,

неверници на Бог се молят

едничка капка вяра да даде,

обречени животни колят

тъй назовани люде без сърце,

пищи, врещи всемира болен,

осакатен от хорска злост,

човекът – вечно недоволен –

кусур намира, вири нос,

и свършек няма таз прокоба

под краставото ни небе,

и тихо сгушената сова

кълне ли и кълне, кълне…
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Усети ме, както спиш

Усети ме, както спиш,

ръцете на нощта прегръщай,

с очи затворени ме виж

и вече нищо няма да е същото.

От синьото най-яркото вземи,

небе създай неповторимо

и във спокойните води

се отречи от всички зими.

Прииждай на талази пак към мен,

земята нека стане тясна,

защото твърде скоро ще настъпи ден,

а светлината е понякога опасна.

Кръвта кипи като изискан чай

и билките безмилостно ухаят,

магия за любов създай

и после я пусни в безкрая.

Със мисъл ме рисувай ти,

фантазията има полет вечен,

не спирай погледа да търсиш сив,

целта е близка, пътят е далечен.

Поискай пръстите ми да държиш

и устни вкоравени да целуваш,

виж хубостта ми, хубостта ми виж,

и започни без страх да плуваш.
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Ако надникнеш

Ако надникнеш във гората,

увита в лишеи, листа,

ако надникнеш в мен самата,

в узрялата ми самота,

ще видиш безпогрешно ясно

сърце, забулено в печал,

душа от лутания бясна

и тяло, брулено без жал,

ще чуеш музика без ноти,

клавир и саксофон без глас,

либрето зъзнещо, сиротно,

и кротък, глух, провлачен бас,

ще вкусиш устните ми меки,

коси ще галиш като дим,

и в поглед от море полека

ще плуваш без платна, нали,

но само трябва да надникнеш

в гора от лишеи, листа,

и лекичко тогаз ще свикнеш

със мисълта, че аз съм Тя.



35

Мъжки страхове

С Вас сега ще поговорим за страха.

Страх от нечий женски поглед чист,

страх от неизбежна красота

и от ненаписания лист

в книга иронична за любов,

цялата във знаци и следи,

колко сладък и горчив е този лов,

ако жертвите са две, нали,

вие се страхувате от мен

и от всяко малко шумолене

във напълно обеднелия Ви ден,

а пък аз без страх Ви падам на колене,

и боите се до болка, до амок

от раздяла и неверни страсти,

но, така е рекъл Бог –

от страха пониква семе щастие,

ако Вие, уважаеми, за миг

хванете ръката ми студена

и изтръгнете от гърлото родилен вик,

и запалите очите ми зелени,

то страхът ще се обърне на море,

хубаво и ласкаво, горещо,

Вие ще сте мъж, а не дете,

а това е вече друго нещо.
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Душевен шоколад

Когато совата от камъни изсечена

Реши да полети на юг,

Когато няма накъде да скиташ вече

И пуснеш котва точно тук,

И вятърът разклати чановете зимни,

И, без да иска, лумне пролетта,

А в здрача хора пишат стихове интимни,

И става някак по-лилав света,

Очи в очи се впиват до безумие,

Безумието ражда красота,

Когато пак е чисто ново новолуние

и Той съединява се със Тя,

Тогава ще придойде вероятностен,

Безкрайно малък и щастлив момент

И твоето сърце, доскоро яростно,

Ще се издигне във въздушен елемент,

Земята ще поеме дъх със облекчение,

Вода със огън ще се помирят,

Звездите ще посяват в нас знамения,

Ще потече душевен шоколад,

Но само трябва да почакаме

Да дойде онзи точен миг,

Мигът на нашите си влакове,

На истинския наш родилен вик.
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Нещо по-различно

Хайде да направим нещо по-различно,

Да напишем рима в ритъм нов,

Книга да започнем героична,

Накит да си купим с истински обков,

Да нахлузим чизми със тока от зла врага в душата да подложим крак,

Във ливади да превърнем застояло блато,

Релси да опънем за магичен влак,

Дръзко да потеглим в кръстоносен поход,

Роза да полеем във любовна нощ

И да създадем червена суматоха

Със лилав оттенък, ей тъй, за разкош,

Облаци да ваем горе, на небето,

И звезди да палим с чудни цветове,

И да полетим безкрили там, където

Всеки със усмивка става пак дете.
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Нещо хубаво се случва

Нещо хубаво се случва,

но не мога да определя какво,

бързеят превръща се във ручей,

бухал мига с виолетово око,

тежки гроздове се люшкат,

сочни като нежна, гладка гръд,

във тревата двама пък се гушкат,

хванали най-после своя път,

а небето пък се мае

как целувка да даде

на земята, и накрая

гръм й праща от сърце,

и морето пълнолунно

ражда мидички безчет,

рак пролазва от любов безумен

по ръката на поет,

нещо хубаво се случва

между рака и поета май,

котката харесва куче,

чудесата нямат край.

А пък космосът се смее

пак видял за сетен път:

няма как, ще оцелеят

нашите душа и плът.
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Косите ти нощем

Кажи ми кой гали косите ти нощем,

кой ти целува ръцете,

кому шепнеш: „Още... и още!“,

с кого тичаш в полето, където

няма бряг и врати няма, няма спирачки

за вашите влюбени, влюбени крачки,

кой те прегръща в зори до полуда,

кой със сърцето докосва душата,

как се превръщат думите в чудо,

как неусетно изчезва тъгата,

кой ли ще бъде безплътно и плътно

точно до теб в миг отровен, опасен,

ако попаднеш в безпътица мътна,

даже да не е със тебе съгласен,

аз съм това.

Не мисли, не придиряй.

Дай ми ръка.

Обич, не спирай.
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Плачещи бои

Едно лимонено дърво

и маската на император,

нощ без звезди, луна – без ход,

и аз – изгубена в гората.

Топола бяла, тюркоазен храст,

в средата – нещо жълто,

гемии лутат се в несвяст,

а аз – отровна билка гълтам.

Тук синя котка с портокал,

там – четка с маслени бои

и пак се питам „докога“,

но няма отговор, нали.

Красавец в профил и в анфас,

студена длан, море във лед,

загубих в мрака свойто „аз“

и станах нечий чужд поет.

Жена със синкава коса –

познавам ли я или не?

Вещае изгревът беда,

пак чувствам се като дете.

Два силуета. Мъж, жена.

Опряли гръб до гръб, сами.

Ах, тази алчна самота.

Ще вия ядно до зори.

А после – ще се прибера,

платното ще разгъна в транс

и със разплакана боя

ще нарисувам мъртъв валс.
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Мигът сегашен

Мигът сегашен миналото сътвори

в една безкрайна и усукана спирала

в, чудо, миналото проговори ми на „Ви“,

отдалечи се, засия като мъртвешко хало,

обърна гръб на всичките тегла,

приятно се усмихна, каза „сбогом“,

подхвана песен във минорно „ла“,

и рече: „Ти върви. Аз повече не мога.“

И аз потеглих. Сам, възторжен, лек.

Освободен от съвест и вина, от горест,

сегашното ме милваше със поглед мек

и нямаше в прегръдката му корист.

Във сфера безгранична аз летях

в стремеж детински края да достигна,

със мен в едно космическият прах

хвърчеше като заслепяваща енигма.

Така пребродих много светове

и сътворих приятелства, любови,

деца създадох и останах сам дете,

което в пясъка ликуващо се рови.

Мигът сегашен бъдещето сътвори

в една безкрайна и усукана спирала

и, чудо, бъдещето проговаря ми на „ти“,

и аз не съм му вече чуждо тяло.

И аз сега съм като мрежест дим,

като току-що заздравяла рана,

на мен сегашният момент ми е любим,

оттам нататъка – каквото стане.
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Розата жълта

Жълтата роза е щик,

стих калиграфски без звук,

розата жълта е миг,

един си сега, после друг,

ревност, себична тъга,

свят без душа и закон,

мръсна, протяжна река,

нечий лъжлив страстен стон,

череп и кости, дъга,

бебе в чаршаф от сатен,

счупена златна тока,

напълно излишен нов ден,

прилеп прогледнал, сълза,

тъмен, фалшив изумруд,

любовник, усмихнат едва,

приятел добричък, но луд,

сънища жълти и жълти неща,

жълти пристрастия, жълти легла,

жълто догаря жарта във пещта,

розата жълта е всичко това.
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Ти знаеш ли, момче?

Момче, ти знаеш ли какво е безлюбовие?

На малкото дете срама

и още на престъпника оковите

снагата арогантна на греха

на птицата отчупената човка

и почеркът на застаряващ мъж

влечението с паузите неловки

безсмисления летен дъжд

и яловата раковина лъскава

изпържена във собствен гняв

и езеро без крясъка на гъските

и жълти снимки във прашасал шкаф

комета безпризорна и отчаяна

капризен стих на груб поет

и женско тяло от седеф изваяно

и тишина зазидана във лед

вулгарен надпис на оградата

налудничав китайски йероглиф

и книги хвърлени на кладата

очи красиви със оттенък сив

кръв пълнолунна ври по новолуние

игриви мишки слагат котешки капан

откъсната умира струната

а после и лъкът умира сам

и сгърчената кожа на старицата

едва на тридесет и две

крещи от болка хубавицата

която няма си момче.
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Тази игра

Идва нощта и гасне тъмата,

идва денят – сбогом на светлината,

дъжд като пясък, сух и горещ,

мокър, прогизнал пламък на свещ,

котката лае ожесточено,

мишка се зъби все по-настървено,

зелено и синьо се сливат в кафяво,

дясното вече отдавна е ляво,

камък тече като бита сметана,

цъфва кървясала старата рана,

тигър сърната гони, препуска,

сърната го дъвче без срам на закуска,

мравка надбягва се диво със слона,

птичата къщичка пада от клона,

страшен, креслив, едноок лешояд

в черна савана умира от глад,

край не се вижда във тази игра,

защото, понеже обикна ме тя.
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Пиеса за китара

Китарата ми дрънка нетактично,

безбожникът щурец опява пак

и блещи се луна категорична

и разговаря със съсухрения мак,

пък макът кима дружелюбно

и даже и не вдява как, защо

луната в състояние налудно

докосва нечие бедро,

заголено и млечно като мида,

тъй тежко дишаща на нощен бряг,

изскочила от своята черупка сива,

подгонила невидим влак,

и струните на моята китара

в кадърна некадърност зъзнат в строй,

мелодията им от теб ми е подарък –

неверен като бягащ от брега прибой,

в такава нощ и дяволът се плаши

от свойте подопечни люде зли,

забъркват се такива грозни каши

и все от самосебе си, нали,

и в тъмносиньото мъртвило на простора

като слепец протегнах аз ръка.

Преборила ме бе коварната умора

на самотата.

И на възрастта.
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Неврастения

Коняк. Цигара. Пепелник.

Объркан дърт неврастеник.

Е, не чак толкоз дърт. На трийсет.

В гласа – сподавен дрезгав писък.

Седи и мисли. Без почивка.

Чат-пат прокрадва се усмивка.

Пред него книга. Поетична.

Зад него – сенки драматични.

Конякът гърлото опарва.

Крещи самотно и протяжно гарван.

Вещае смърт във ситни дози.

А пък уж всичко бе цветя и рози.

Конякът свършва. Идва ред

на виното. Със малко лед.

Цигарите и те навити

си чакат свършека, горките.

А в стаята съседна на кревата

в следобедната розова позлата

лежи разкошна муза гола.

И чака. И без глас се моли.

Но... нашият неврастеник

без дума, вопъл или вик

обръща гръб на музата. И пие

във опит в пиенето да се скрие

от чудните извивки на телото,

което тъй напразно чака във леглото.

Окото безпристрастно забелязва
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желанието как залязва.

Ни вход, ни изход. Само дъно.

На чашата със гняв препълнена.

Така живурка си неврастеникът,

пък музата – навън натикана -

ще чака. Че къде ще ходи

нали е негов образ и подобие.
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Таро на една почти любов

Днес те видях. Видяхме се.

И тъй – от седмица на седмица.

И става все по-ясно ясното –

че ние сме едни Отшелници.

Умереност. И малко Смърт

след всяко наше „чао“ умислено.

И като сляп, отчаян кърт

под спиците на Колесницата

все бягаме. Един от друг.

Преследва ни страхът от Дявола,

въртим и сучем, а пък все сме тук,

във нашата безумна фабула.

Съмнения, а после страст. И пак съмнения.

Жезли и Мечове разкъсват ум и плът.

И нашите уединения

по нашия така неравен път

коварно шепнат: „Щом сте Влюбени,

Обесени на собственото си дърво,

ще чакате, макар изгубени,

Съдбовното житейско Колело.“

И ние с тебе чакаме.

И пак е Слънце, и Луна, Звезди,

а аз отново съм разплакана,

без сълзи пак ридаеш ти.

Златисти Дискове вещаят труд

по тъмната пътека към мечтата ни,

аз луда съм по тебе, ти по мене – луд,
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пресъхва безсловесна пак устата ми.

А пък Светът светува си стоически

и времето тече от празна Чаша.

Това е то, любими. Героическа

е тази платонична връзка наша.

50

Когато стане много трудно,

до невъзможие почти,

когато никак не е чудно,

че ти се плаче и крещи,

когато бухал носи в човка

пресъхнало дръвце любов,

когато рухват чувства рохки

и глетав е късметът нов,

когато зад огради сиви

издига се зловещ палат,

и в угризения пенливи

ти виеш кротко до откат,

когато дойде тъмнината

в кафяво-синя красота,

и падне злостно пелената

над черни от ръжда поля,

когато никой не остава

ръката ти да подържи,

обезчестената ти слава

над скелети кръжи, кръжи,

и няма пристан за утеха,

и няма даже ангел, Бог,
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тогава ти ще чуеш ехо

от слабичък, далечен рог,

лъчът ще дойде стенещ, кротък,

но все пак лъч от светлина,

защото всяка на света посока

довежда

все пак

до зора.
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Седем

Откраднах седем сълзи от тъгата,

тъгата поклони ми се без звук

и стана толкоз синя синевата,

и аз забравих мигом, че си с друг.

Откраднах седем ласкави минути

от времето, прекарано без теб

и думи, тихички и недочути,

пролазиха над къдравата степ.

Откраднах още седем светофара

от улици, кънтящи в самота

и пожелах зелено да запаля,

но светеше червена светлина.

А после седем свещи аз откраднах

от нечий чужд и пресен гроб,

за малко в гроба гиздав да пропадна,

в примамливия му дълбок окоп.

Откраднах седем зимни месечини,

небето добродушно се засмя,

побутна ме със лакът закачливо

и рече: „А къде е тя?“

Накрая се прибрах със свойта плячка

от крадени седмици у дома.

Във къщи ме очакваше пиячка.

А ти... ти все пак беше с друг в нощта.
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Котката

Във кръчмата седях си кротко

и пиех водка, после джин,

когато появи се котка

във перестия облак дим.

Тя бе изящна, черна, строга

и със изтънгена нега

застана туй четириного

до пепелника с пепелта.

Подуши чашата ми с вино

с негодувание почти

и промълви със алт интимен:

„Бая май консумираш ти!“

Отпих от уискито в почуда,

цигарата оставих в транс,

дали животното е лудо

запитах се със басов глас.

Ракия после ми донесе

разсеяният келнер млад,

лежеше котката унесена,

аз консумирах до откат.

Девета бира пиех вече,

а пухкавата живинка

през зъбки бели мило рече:

„Човече драги, докога?“

Но аз не можех да я чуя

през чашата догоре с калвадос,

в главата ми ечеше буря
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и сякаш ме кълвеше кос.

Така прекарвахме двамина

секундите, минутите в нощта,

дори кръчмарят си замина,

а келнерът-младок заспа.

Тогава разрази се драма –

тост подир тост и фас след фас

и стана тя, каквато стана:

изпил бях всичко течно аз.

А котката изви гърба си,

захили се в зловещ каданс:

„Чао. Аз отивам при мъжа си.“

И тъй приключи тоз романс.

И аз останах сам-самичък,

внезапно и до болка осъзнал,

че само спиртът дава шанс едничък

да си все пак отчасти цял.
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И новолуние след три минути

Настанала е нощ такава:

смутени думи недочути,

очи невярващо лилави

и новолуние

след три минути,

безмозъчни жени красиви

с високи токчета обути,

кафява и бездетна нива

и новолуние

след три минути,

мъже страхливи и незрели

на ум повтарят стихове прочути,

но да ухажват те отдавна не умеят

и новолуние

след три минути,

и мишката коварно кротка

руши на котката уюта,

кибрит, цигари и бутилка водка

и новолуние

след три минути,

капан за зайците плашливи,

клепачите от плач подути,

водата мъртва смесва се с водата жива

и новолуние

след три минути,

горящото смирение на краля

и гордостта потулена на шута,
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принцесата, облечена в парцали,

и новолуние

след три минути,

в тревата рохка каца сова,

врабчето пък със гняв се лута,

изпуснало отново и отново

на новолунието

точната минута.
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Билярд

Със милата ми стреляме билярд,

подаваме си топки неумело,

тя,любовта, разправят, е хазарт,

във който само смелите печелят.

А времето е жегаво. Блести

безумно слънце октомврийско.

Не духа вятър, няма да вали.

А ние все така не сме си близки.

Навремето направих комплимент

на милата, а тя пък ми се врече.

Бетон и арматура, вар, цимент –

отвсякъде жената се опече.

Та тъй. Аз лично просто си играх.

Невинна, малка, кротичка закачка.

И не очаквах, че превърна се във шах

играта ми от детска забавачка.

Тя, милата, трепери и мълчи,

пред мене дума не обелва

и само във очите ме следи,

и всичко дава, цялата се жертва.

Какво ли да те правя, моме, аз,

не искам да те оскърбявам,

изтрий го тоя твой налудничав захлас,

а пък за комплимента – извинявай!

Това е. Все пак аз съм само мъж.

Страхът е мое второ его.

Я, почна май да капе дъжд...

Оставям милата на него.



57

Две целувки

Откраднах две целувки във житата

до тихото кръчме накрай града,

немееше във алено устата,

докосната от твоята уста.

Зеници разширяваха се в треска,

усетили гнева на любовта,

а тя гневеше се гротескно,

защото неизбежна беше тя.

Ръце се сучеха във дива плетка

и мигом се отдръпваха със страх,

и сякаш се оказваха във клетка,

а клетката се ронеше във прах.

И поглед погледа следеше без да мигне

през бялата шпионка на плътта,

не беше важно кой кого ще стигне

пръв в лабиринта на кръвта.

И беше толкова красиво във полето,

макар целувките да бяха само две,

поклащаше снага до нас кръчмето,

понесено от южни ветрове.

Но аз уплаших се ужасно,

кънтеше ехото-клакьор,

страхувах се от шанса тъй опасен

да бъда във житата със актьор.

А после ти умря победоносно

тъй, както бе живял, с фанфарен звън.

Животът в крайна сметка се оказа смъртоносен,
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целувките оказаха се сън.

Аз още бродя из житата

и ходя в кръчмата накрай града,

крада без срам целувки непознати,

изгубила навеки любовта.

Но знам – след мене пак ще съмне

тъй, както съмна и без теб,

и ще ти дам пред кръчмичката тъмна

целувки две във къдравата степ.
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Налудния любовен маратон

Валеше като из ведро,

а беше всъщност слънчев ден

и изведнъж, без всякакво „ако“

избухна любовта във мен.

Студът чертаеше трасе

от плътен и протяжен зной

и неизбежни ветрове

объркваха живота мой.

Шумеше булевардът тих,

пълзяха бързите коли,

а аз пък пишех тъжен стих,

защото смееше се ти.

И времето напълно пощуря

подобно на разглезено дете,

във вечер се превърна сутринта,

на гоненица заиграха те.

А аз си драсках рими в стиха бял

под кръглите, оголени звезди,

бях на парчета, бях и цял

и този път заплака ти.

Смях и сълзи, сълзи и смях,

аплодисменти и дълбок поклон,

не можем с тях, не можем и без тях

в налудния любовен маратон.
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И аз не се прощавам

И аз не се прощавам,

не се прощавам, мамо.

Ти тръгваш, аз оставам.

Без траур и без драми.

Да жаля ли? Не смея.

Не искам тъжни песни.

Сълзи не ще пролея.

Ще бъде неуместно.

Ще вдигам пълни чаши,

ще пуша до откат.

Таз карма си е наша.

По шия и по врат.

Смъртта е тъй нелепа –

ни риба, нито рак.

Душата ти ще свети

във всеки котарак.

Не се прощвам, мамо.

Макар да е тъма.

Край, казваш, всъщност няма.

Ех, мамо. Ти позна.
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Нощи

Ако ще тръгваш, направи го нощем,

качи се в някое такси,

застанало до ъгловатва поща,

адрес не казвай, просто потегли.

И отнеси сърцето надалече,

да няма връщане назад.

Побързай, аз почти съм будна вече.

Почти е буден бившият ни град.

Не се оглеждай, докато пътуваш,

зад тебе няма ни брод, ни река.

Секундите се влачат и едва се чуват,

и вие от раздялата кръвта,

Но ти не спирай свойто нощно бягство,

върви по своя орбита, върви.

Животът нека гърчи се в злорадство,

ще има после друг живот, нали…
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Здравка

Дълбаеше кълвач в стакато

на клона бежовото рамо

и литна жерав чер, когато

издъхна котката на мама.

Вълните кряскаха във зноя,

деца играеха на дама

и ми натякваше прибоя:

издъхна котката на мама.

Скимтеше безпризорна сова

и вееше се бяло знаме

злато се смесваше с олово,

издъхна котката на мама.

Тревата, траурна и пищна,

превърнала се е във слама.

Оттук нататък няма нищо.

Издъхна котката на мама.
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Ти и виното

Теб и виното,

аз това обичам

и няма „колко“, няма и „защо“,

ние тримата,

толкова различни,

не от вчера всъщност сме едно.

Теб и виното,

аз това си спомням,

легло от лава, после – тишина,

очите сините – участ непреклонна,

побеждава виното смъртта.

Ти и виното,

стремеж вековен,

жар самотна, жежка самота,

зове ни дивото

да сме свободни,

а пък роби сме на любовта.

Теб и виното,

във вас кълна се,

но ти си тръгна, аз пък не посмях,

искрата мнимата

вече е угаснала,

чашите покрити са със прах.
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Теб и виното

изпих до дъно,

не съжалявам, няма за какво.

и пак сред живите

връщам се на съмване

с увертюра вместо епилог.
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Акрил, четки и ръце

И как да пиша за любов,

когато

Навън е нещо средно между нощ и ден

и вятър брули щърковото ято,

и гние белият букет за мен.

И как да пея за любов,

когато

отровна гъба никне в слънчевия сплит,

умира нашето последно лято,

а дяволът отново е пиян и сит.

Защо да мисля за любов,

когато

във клетките на мозъка със чук

забива тактове прощалната токата

и няма ни сега, и няма тук.

Защо ли са ми книги за любов,

когато

пустинята си няма океан,

дори и пясъкът да е от злато,

влакното е безсмислено без стан.

И как да нарисувам любовта,

когато

акрилът хапе четки и ръце...

Съвсем е побеснял, горкият.

За разплата

аз пък ще хапя мойто си сърце.
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Моите мъже

Мои мъже, останете,

нека правим отново любов,

нека тръгнем натам, откъдето

все се връщаме, кой стар, кой нов.

Мои мъже, мои грешки,

в лабиринт се въртим и сега

и на изхода дишаме тежко,

кой от радост, а кой от тъга.

Мои мъже безхаберни,

не успях да ви вържа за мен,

бяхме всички взаимно неверни,

кой понякога, кой всеки ден.

Мои мъже, той, животът,

си изтече безславно, без жал.

Такава е мойта Голгота –

кой взел е, а кой само дал.



67

Всичко във лилаво

Аз виждам всичко във лилаво,

на мен не са ми нужни други цветове,

лилавата трева във почвата корава,

лилави извънземни светове.

И светофарите и те лилаво мигат,

и тротоарът е лилав от сивота,

колите пък лилав джангър надигат

в лилаво-синя мараня.

С лилави куфари нощ наближава

и зъби ми се с морави ченета,

на ъгъла цигари си раздават

лилави униформени ченгета.

С лилава кал опръскан автобус минава,

каква лилава проза само,

а аз стоя, облечена в лилаво

до виолетовия гроб на мама.

С типичната осанка на прокажен

лилавият живот, обаче, продължава.

Пропуснах, впрочем, да ви кажа,

че мразя всякакви нюанси във лилаво.
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Извинявай, море

Извинявай, море,

не дойдох да те видя,

в глупави страхове

мина тази година.

Да ме питаш защо –

нямам отговор точен.

Само знам, че само

те зарязах нарочно.

Чувам твоя син рев

недвусмислено стенещ.

Съвестта с пълна цев

тича плътно по мене.

Ще ме стигне ли пак?

Тя май няма умора.

Да избягам, но как...

Аз съм си прокурора.

Ни маршрут, нито път.

И перфидно, и смешно.

Иде Страшният съд.

Аз съм главния грешник.

Няма лято, море.

Свърши, без да започва.

Иде чуждо небе.

Ще те мисля задочно.
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На «ти»

Ела да ми хванеш ръката,

как бди застоялата кръв,

красиво момче непознато,

познах те от погледа пръв.

Не бързай да тръгваш за вкъщи,

там котката дреме сама,

е, хайде, недей да се мръщиш,

нас чака, нас вика нощта.

Момче, ти си толкова младо,

едва ли ще знаеш защо

когато завесата пада,

започва същинският лов.

Повярвай ми, има ги много

презрели самотници, но

единствено с мойта особа

ще стигнеш най-горното «до».

Така че, момче, не придиряй,

прекарай със мен тази нощ,

късмета си бързо избирай,

пък бил той добър или лош.

Това е, момче. Няма друго.

Направо започвам на «ти».

Връхлитам те млада и луда,

пък ти, ако можеш, ме спри.
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Линейката

Изстиваше в чашата чаят,

линейка навън профуча,

седях си в смълчаната стая

и кротичко чаках смъртта.

А тя все не идваше; жалко,

към нея привързан аз бях

и цял живот, още от малък,

мечтаех да стана на прах.

Тъй исках да видя какво е

там, някъде, после, отвъд,

но бях ли за нея достоен

и бях ли готов аз за път?

Задавах си тези въпроси

пред чашата с чая в нощта,

годината бе високосна,

за смърт подходяща бе тя.

Но краят се бавеше гузен

съвсем като стар склеротик,

душевните рани охлузни

зарастваха в сивия миг.

Тогава, не щеш ли, навънка

онази линейка се спря

и после, без всякаква спънка,

млад доктор при мене влетя.

«Здравейте», ми каза той бодро,

«Разбрах, че сте вие на ред!»,

поведе ме в хладната морга
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мен, смъртника клет и проклет.

Избухнах в напразни протести

и сълзи немалко пролях,

смъртта стана моя невеста,

а аз и не го проумях.

Сега съм със червей в ковчега,

единствен приятел е той.

Та тъй. Ще разчитам на него

да търся душевен покой.
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Белуга реге

Понеже няма нищо друго

за правене във тази нощ,

сама във кухнята с Белуга

седя си – ах, какъв разкош,

коли навънка сиво плават

сред локви и унил асфалт,

завиват вдясно или вляво,

спирачки вият в контраалт,

сладкарниците дръзновено

приканват граждани безчет

напук на дъжд и лошо време

да си купуват сладолед,

и млади, а и стари двойки

целуват се почти без свян

и шепнат като под упойка:

«На никой няма да те дам!»,

и космосът нащрек застава

сред изобилие от мрак,

той знае, че каквото даваш

ще се завърне после пак…

А моята Белуга вярна

менте излезе. Лош късмет.

Язък за етикета барнат.

Май ще си купя сладолед.
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Игра на шах

Сънувах, че си с друга,

/а всъщност аз бях с друг/,

ти пиеше Белуга,

аз тънех в махмурлук,

тя те целуна сочно,

той ме съблече с жар,

любов еднопосочна,

аз – пешка, ти пък цар,

тя властно облада те,

той спешно влезе в мен,

ти – радостен подател,

аз – адресат смутен,

изяде ти сърцето

любовницата зла,

а той като комета

след акта се прибра…

И после се събудих

до тебе, и разбрах,

че аз съм тази друга.

Белуга, секс и шах.


