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Все някога, в епохата на Водолея, когато се за-
връщат еднорозите и колелата на съдбите са без-
ропотни слънца, а кестените се събуждат в черупките
на костенурки, брезите се разпукват в сън от кипнала
амброзия и всяка лодка има девет девствени души,
порасналите дъщери ще си играят с мойто име, тъй
както биха си играли с последното ми тяло днес.



7



8

Я
С
   Н

О
    В

 И
    Д

 Е
    Ц
        Ъ
           Т



9

По тези рани върху глината на думите разбирам, че
започва ловът на амфорите на духа. Той бе предшес-
тван от неточности. Отлаган бе от сива музика. Накрая
знаците, поставени накриво, объркаха непосветените
и кандидатите за слава се сдобиха със случайни имена.

Сега вината е в пророците, които трябва да умрат,
за да възвърнат на живота предишното му отчаяние.
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Това, което виждаш в избелялата врата, в измъче-
ното слънце, в парчетата от въздух на рушащата се
кула, предричана за вчера, е осанката на Бога, стеснена
в хоризонт –

Спасителят на погледи в безкрайното.
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Стопи се снежният пейзаж преди да дойде зимата
и необятно заваля. Лицата се изпълниха с вихрушки.
Седях на онзи стол, отдалечен като отсечени крака,
подпрени в ъгъла на стаята. Опитвах се да дам простор
на нежнорозовите паяжини. Какви ли тихи ветрила
по грапав корабен обков докосвах с устните на дла-
ните? Потропването на вратата бе знак, на който не
отворих. Бях станал пепелявоплах, когато болката се
срути и двуизмерна избухна пролетта в хербария...
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Ясновидецът проси бъдеще. Той си слага маска на
облак. Изненадани от очите си, някои се посвещават.
Други разказват за вятъра и безкрайното непосто-
янство. Но все пак се предвижда и край! – разпозна-
тите ясновидци ги обесват на настоящето...
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Художникът рисува мост от двете си страни. Ези-
чето на четката е пламъче и осветява една след друга
сенки и подробности. Поскърцването на дъските,
съсъкът на вятъра и ехо от далечен дъжд на стъпки
припламват в грапави петна. Докоснал брегове, ху-
дожникът застива, дочува тихото ръмжене на реката,
шепота на светлина в потайните гнезда от мрак,
усмихва се и бавно се разлиства...
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По косите на гласа ù се изкачваш в песента. В тази
кула безвъздушна безтегловна любовта е минирала
пейзажа на случайния живот. Ласките са придошли
от пролуките внезапни по небето над копнежа за
взаимна тишина. Алчен за новороденост, ти посягаш
към света с разпилени очертания и политаш като камък
в сноп отрязани коси...
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УЛТРАМАРИН

Щом повериш съдбата си на флотския оркестър и с
края на смарагдовия бриз избършеш най-фалшивите
си ноти, ще срещнеш стопроцентова вълна. Тя може
да е плакала пред твоите години, да се е бърсала в не-
взрачните ти дни и в гънките на детските си бръчки
да те е крила, без да разбереш. Приседнала сега върху
компаса на погледа ти, вирнала глава, нехайно дава
знак на капитана, че хвърля котва в твоите очи.
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Китарата, когато я събуждаш, тежи от първороден
страх. Митологичната ù плът се люшва в неспокойни
форми. Дъхът ù – цвят новороден – повива древното
пространство в неуловимо измерение. По струните
се разпиляват илюзиите на кръвта. В застиналия лак
се втурват херолдите на светлината и от утробата се
ражда трептенето на Вечността.
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Когато в полунощ
тропическият спомен на кръвта е слънце
в махагонова агония

и грубите характери на думите
са в нямата си красота
на острови,

прокуденото благородство на очите се завръща
окъпало света
в свободна светлина.
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Ако наричам херцогиня всяка дама с хермелинова
тъга, навярно ще проникна в горделивите ù валсове.
Ще падам през живота, озарен от близостта на нейните
покои. Изправен срещу бронзовия сфинкс, изскочил
зад последната ù дума, ще бъда първият новопред-
ставен.

Макар че зная отговора, нека друг събира при-
казливите брилянти, а аз ще се разтварям в апокриф-
ното небе, родено от кръвта ми на езичник.
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Погледът пази честта си. Строен идалго, изящно
изважда тръпнеща шпага от светлина. С дръзкия плащ
на страстта той обгръща всяка смолиста незабележи-
мост. Пие фатално красиво дълбока тъга в компания
на недоловими пропорции. Втурва се сам срещу
всички бездушнореални, тлъстоухилени форми. Те го
разкъсват с тъпи очи, калят лицето му с диво прос-
транство, всмукват го в себе си и го убиват...
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До мъртвия рицар попива в пръстта изповедта на
меча му. Слънцето драска с начупени нокти по
тишината на бронята. Конят побутва с муцуна крака,
изгубил властта си над шпората. В тъмни вдовишки
одежди, сама, светлината напуска зениците...
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Кой идва с гъвкава съдба и ястребова кръв по дните?
Край него въздухът расте като новороден акропол.

С бамбукова безцеремонност той извисява сетива.
Дали е забелязал вече изгнанието на очите ни?
Усмивките му ни достигат и рязват устните, напукани
от жаждата за ново име.

Запяваме
и в песента той руква и ще ни залее!
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Когато се покаже отмъстителят в спокойна мусели-
нова мъгла, незнайно откъде ще му подхвърлят фри-
гидната, разкрачена корона. Гнусливо смръщен, той
ще я подритва до дъното на дворцовия мрак, където
вероломно го очакват лакейните му отражения.

“Дойдох, – ще каже – аз, себепомазаният...”, но ду-
мите му ще избухнат в смях из пазвите на сластните
драперии и той ще замъждука в лабиринта безкраен
между трона и света...
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Най-яростният хищник е жена, превъплътена в рог
на изобилието. Тя разранява с бръчки мъдростта,
излъсквана в прилежно огледало. Разкъсва стръвно
примките от думи, заобикаля ямите от гняв и в очните
дъна намира плячка. Следите ù ухаят на камшик. В
смеха на отлетялото ù тяло прозвънват празни пръсте-
ни – деца на девствената ù жестокост.
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Револверно усмихнат се взирам в един натюрморт.
Подозирам го в тайна наличност на гръб или профил.
Бих разпорил двумерната му лицемерност, но това ще
е груб инцидент. Все пак, с чувство на превъзходство,
отминавам нататък във времето...
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Когато палките танцуват по кожата на барабанчика,
стъпката на ротата е с връх на гилотина. Тя пада върху
всяка мисъл, за миг отлъчена от строя. Изостря до
неуловимост куршумите на сетивата. Обрязва зрелия
инстинкт, подут от самопреклонение.

С пронизващия вик “Напред!” кръвта ще оплоди
душата.
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Тояжката на злия старец търси вирове по пътя.
Чертае знаци над праха и с тях заключва всички
стъпки. Приведен, някой го следи и плюе в кривата
му диря.

След тях студеното дете събира приказки от
камъни.
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Войската нощем се промъква през проходите на
очите. По-близо до небето – в тъмнина, обърнала
лицето си навътре. Искрите на страха прогарят клю-
чалки към безкрайността и вечният живот наднича
през тях с безочието на смъртта...
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Пропуснато заспиване, в което си забравил на кого
принадлежиш. Лампата си сменя кожата. В порите й
няма милост и килии за уединение.

По коридор, разтегнат като вятър, тропат песните
на екзекуции и белите лица невръстно се събират,
замръзвайки в лицето на прозореца.
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Нима брътвежът, който слушам, е сиамският бли-
знак на мисълта? В настръхнало танго благочестивите
ти думи се притискат в мойте сквернословия. Оставям
миг мълчание – небе за твоята вечерница последна.
Оттук нататък следва нощ, в която гласовете ни са
голи...
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Събудих се на място с кръгъл хоризонт.
Бе нощно утро – гърбаво и гладно.
Запалих огън от страха си и инсценирах кратък

изгрев.

Към мен се приближи
жена.
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Денят се стрелва като нож в кръвта. Като акула
златна я прорязва и тя забравя всичко. И отново пле-
нената валпургиева плът усеща тежестта на конти-
нента, изрязан от пълзящата ù сянка. Зеницата на
извора се свива. Вълните на гласа се вцепеняват в
дълбоки воденични камъни и устните започват да
преживят живота в търпелива тишина...
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Камбанария в шепнещия залив на късния следобед
над греха. Щурецът под езика ми рисува крилете си
по зимната картина, където цветовете са безпомощни.
Затворник съм на своите очи – корали от годините, в
които снежинките били са високосни.
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Небето премалява над порутените цветове –
някакъв все още неоформен кораб влиза в сянката на
часовете. Оглежда се в пространство, изпожулено до
кръв от клоните на вятърните мелници, в които
полетите, стрити на брашно, превръщат се в храна за
ветровете.

Студени силуети на очи и погледи, превърнати в
корали, посрещат прилива на хоризонта.
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Небето на племето е богато с отражения на кръвта.
Бухва черният хляб на тялото от виолетовия копнеж,
спукан по голия танц на устните.

От денонощните ходила в облаците остават
истинските им стъпки.

Сутрин откриваш луната в бялото на очите.
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Идва ден – и бликва мракът от презрелите маслини
в лешниковите сърца на плахи сламени вдовици. Те
са насъбрали мед от сладкодумни кавалери, прекадили
са с тамян втасалите си постели, вързали са с троен
възел всички сънища спестени и очите им са скрити
зад смокинови листа. С прилепови ръкавици и па-
унови була слушат през стени от восък как подземният
ковач шие сватбен шлем за Бога на небесната любов.
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Кръстница – донесла съвършен подарък. Тя бла-
горазумно пита вечерта плакал ли е някой върху све-
тлината. “Как да те наричам?” – шепне ù смъртта.
Отговорът трепва като капка кръв – помътнял рубин
върху изгубен пръстен.
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От седем до девет капчици кръв определят стила.
Херувимът долита – предвестник на името. Гостите
сядат с лице към молитвата. Идва прегърбена майката
Смърт и сваля смирено Живота от кръста.
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ЗАДУШНИЦА

Те газят в мъртвоока тишина. Лицата им приклякат
край лъжите на слънцето, натруфено в мундир, от-
краднат от съня на вехтошаря. Бездетни са душите им.
Сами си тръгват избелелите им устни, с които забра-
нените слова напразно ще мечтаят да се любят.
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