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(Пряко включване...
Истанбул, клиниката...
до съседния гроб...
Вдига и спуска...
Вече тих е гласът ми...

не владея азбуката на съвършенството...

когато пръстите ми онемеят...

не мога да захапя вратлето ти...

когато си лягаш в тях...

когато изграждам дома ни...

когато се рисуваш...

в просвета на съня...

ако можех да изпълня...

... Пряко включване)
има гръб и този хоризонт...
седи на ниския праг...
човекът от отсрещната тераса...
докато се изкачвам до шестия етаж...
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Съдържание на фрагмента
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(Ïðÿêî âêëþ÷âàíå...
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(истанбул, клиниката)
колелото на живота 
(дясното)
ме среща отново 
и отново с пръст
(или прах)
лявото дълбае 
в алеята сива
пъпа на света
дали защото знаеха
че не се справям 
с болничната количка
всеки път ме изпращаха
със “Стани и върви!”
(всеки път – с усмивка)
или просто
една друга религия
им нашепваше
че всичко започва
след това

и е по-рядко от чудо
и много по-трудно
.
.
.
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до съседния гроб
се оригва животът
шепа слънце в буркан
пластмасов кренвирш
нагризана пита и
кисели краставички
с много лук и оцет
нагъваха здраво
нагъваха лакомо
с розови бузи
те бяха живите
оцелелите
те бяха бъдеще
по върха на цигарата
скимти мълчанието ми

не вдишвам ли дълбоко – 
гасне
.
.
.
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Вдига
и спуска.
Отново.
Отново.
Превива се гърбът му,
виждам как припуква.
Нагоре.
Надолу.
Припъшква
и блъска.

Странно,
но при цялото това усилие
не мисля
за коминочистача,
обяздващ покрива отсреща –
мисля за комина

и ударите
които трябва
да износиш,
за да започнеш
пак да храниш топлината
.
.
.
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Вече
тих е гласът ми.

По тих е от поглед,
одраскал вратата заключена
.
.
.
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Стълп
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íå âëàäåÿ
àçáóêàòà íà ñúâúðøåíñòâîòî
ó÷à ÿ 
äîêàòî ñìèðåíî òå äîêîñâàì
.
.
.
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êîãàòî ïðúñòèòå ìè îíåìåÿò –
è äâàìàòà çíàåì: íå å äàëå÷ –
ùå òðÿáâà íàèñòèíà äà ñå ïðèáëèæèø
çà äà ÷óâàø ãëàñà íà î÷èòå ìè

íÿìà äà ãî ïîèñêàì
íÿìà äà ãî ïîèñêàø

àç – îò ñòðàõ äà íå òè íàòåæà
òè – îò ñòðàõ äà íå îëåêíåø

è ñàìî êðàòêàòà ïàìåò íà òèøèíàòà
ùå îòðè÷à çàêîíèòå íà ãðàâèòàöèÿòà
.
.
.
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íå ìîãà

äà çàõàïÿ âðàòëåòî òè
è òå îòíåñà íà ñêðèøíî è áåçîïàñíî ìÿñòî – 
íå ñàìî çàùîòî íå ñúì ëúâèöà – 
ëåïèëîòî íà ïðîòåçèòå ìè íå ùå èçäúðæè.
íî ãî èñêàì.

íå ìîãà
äà ëåãíà ïðåä ïðàãà òè
è äà ïðîãîíâàì âñåêè èäâàù ñúñ çëî – 
íå çàùîòî íå ñúì êó÷å – ñòðàõóâàì ñå 
äà íå ñå ïðåïúíåø êîãàòî èçëèçàø

íî ãî ìèñëÿ
íå ìîãà
äà ïðîãîíÿ îáëàöèòå
ïðåâðúùàùè ñâåòëèíàòà â ñèâè êúñîâå – 
íå ñàìî çàùîòî íå ñúì ñëúíöå – 
ñóøàòà ñúùî ìîæå äà óáèâà
íî ìîãà äà ñúì ñïúòíèê
è âúâ âñÿêà ñâîÿ ÷åòâúðò
äà êàðàì çåìÿòà äà äèøà
çà òåá

ðàçëè÷íî
.
.
.
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êîãàòî ñè ëÿãàø â òÿõ
î÷èòå ìè ñà êðúãëè
è ñèíè

íèêàêúâ úãúë 

íèùî ïî-îñòðî 
îò õîðèçîíò
.
.

.
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êîãàòî èçãðàæäàì äîìà íè, 
âèíàãè ïîäáèðàì íàé-ìåêèòå ìàòåðèàëè, 
çàîáëÿì úãëèòå, íåæíî ïðèãëóøàâàì
öâåòîâåòå

ïîñëå ðàçáèðàì
òóê íÿìà êúäå äà çàêà÷èø ïàëòîòî ñè, 
íÿìà êàê äà ñúáëå÷åø ïðîáëåìèòå, 
äà ñå äîâåðèø íà òîïëèíàòà ìó

íàìèðàì íàé-äåëíè÷íèÿ ïèðîí 
è ãî çàáèâàì â ñúðöåòî íà ìðàêà

ìîæåø äà âëåçåø

.

.
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.

êîãàòî ñå ðèñóâàø 
öâåòîâåòå ñà òâúðäè
íî äúõúò òè å òîïúë è áÿë

êîãàòî òå ðèñóâàì 

äâèæà ïîãëåäà áàâíî 
à äóõúò ìè å îáúë è ñèí

êîãàòî íè ðèñóâà 
íå ìîæå äà íè ðàçëè÷è
.

.

.



16

â ïðîñâåòà íà ñúíÿ 
ñåíêèòå íè ñå äîêîñâàò

ïðîíèêâàíå áåç ñúïðîòèâà
ñåáåîòäàâàíå áåç ñâÿí

ñèíîïñèñúò íà âÿðàòà
å ñàìî åäíà äóìà

çàðàäè íåÿ
ñâåòúò å êðúãúë

è äèøà

.

.

.



 17

àêî ìîæåõ 
äà èçïúëíÿ ïðîñòðàíñòâîòî
ïîä ñâîäîâåòå íà äóõà òè
ùÿõ äà ñúì ñâÿò

íî ñúì ñàìî êëåíîâ ëèñò

êîéòî ÷åòå öâåòîâåòå èì

è íå ïàäà
íå ïàäà
íå ïàäà
.
.
.
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... ïðÿêî âêëþ÷âàíå)
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Има гръб
и този хоризонт –

тишина
и ръб на бръчка
.
.
.
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Седи на ниския праг:
лицето му тъмно,
брадата – все още – и тя;
дрехите – тъмни
и дрипави.

Не проси. Мълчи.
И гледа нагоре.

Две кучета –
всеки ден –
гледат лицето му

светло
.
.
.
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Човекът
от отсрещната тераса
тази сутрин не се появи.
Свикнал съм – в сумрака –
да се взирам в ръцете му
с енергично мърдащи пръсти.
Ръцете разперени, пръстите трепкащи.
Винаги съм мислил, че гъделичка деня.
Сега как да съм сигурен...
как беше?.. А, да – че пак ще има слънце.
Нали
денят започва,
едва когато някой го разсмее.

И онзи от терасата
по-горе.
.
.
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Докато се изкачвам
до шестия етаж,
може би съседът отгоре
ще се усмихне
и на следващия Стефанов ден
ще отвори вратата
пред циганския оркестър
(излиза сутрин в 5,
а бусът му прихърква пред дома,
едва когато слънцето
е труп, дълбоко вкочанен;
магазинчето му в
циганската махала
раздава вересия и усмивки,
но сметката подписва той);
когато стигна третия етаж,
лекарката ми накрая ще
спре да ме лъже „Има надежда!”,
една от бръчките ù ще се изглади,
а мъжът ù ще се прибере у дома
(„Пуша по кутия на нощ”, ми казва.
Едва ли всички невролози
го правят, но тя кръстосва
празните от половин година стаи
и никога не си прибира пощата);
онези от четвъртия етаж
ще спрат да се пустосват
и ще прегърнат миналото си;
на петия... ще спра да разказвам.
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Не защото разказът ми е неритмичен
(и няма как да е иначе – стъпалата
са повече от седмичния ми лимит) и
не защото глупаво вярвам,
че всичко това все някога
ще се случи – спирам,
защото никъде няма да се изкачвам.

Искам
между мен
и горе
да има живот
.
.
.
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