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Тази книга е най-тежката в завъртулчестия
ми животец дотук. Докато я пишех ме напуснаха
родни човеци – брат, съпруга, балдъза, мнозина
скъпи приятели.
Светло им небо
и вечна им памет!
Цветан

Посвещавам томчето на Валери Станков, назован от
мен поета-Чудовище, с когото не сме расли в едни и същи
детски ясли, но сме от един дол дренки, плюли сме си в
устата, постепенно станахме биз-бизе, виз-a-ви, дупе и
гащи и любим, тачим и милеем един и същ чешит поетика!
Цветан Бошев – Ламята
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П Р Е Д Г ОВО Р
ГАРВАНЕ, ТИ НЕ СИ ПТИЦА ПРОКЛЕТА!..
Георги Н. Николов
Отдавна вече името на Цветан Бошев e знайно за българските читатели. Не са проблем и разстоянията, за да пристигне на
поезията му сред нас от ЮАР. Издадените досега книги на този
„странен“ автор - „Господ в плевника” (деветдесет стихотворения и една просташка поема), 1998, „Перо от човек” (стихове),
2010, „Нашата пасмина” (понасъбрано), 2012 и “Любвоежбина”
(петимна лирика), 2012, го превърнаха в наш актуален разговорчик. В стиховете му битува нетърпимост към котерийните язви
на деня, иронично себевглеждане, изстрадано лично достойнство, интимни послания, поднесени в тертип на необичайно лексикално общуване с аудиторията. Нещо изключително рядко
като творчески избор, правещи лириката му енигматична, но
понятна. Цветна, наситена с добронамерена злъч и подбив.. С
аналогия между минало и настояще. В спомени и реалност, в
щения и нечакани опровержения за капризите на съдбата…
Поредната му книга – „Син гарван, вън от някогашен дом“,
продължава да води създателя си по грапавия друм на откровението. По него, с желание и любопитство, стъпваме и ние. За
да видим останал ли е Цецо верен на себе си. Какво ново го е
докоснало… И все така ли, като неуморим Сизиф, ще тика към
заключеното ни съзнание истини за людете и за себе си. Изтъкани от реалност, гротеска и люта словесна дрога. За да отхвърлим
примката на предопределена орис. На летаргичното щъкане
сред сивата тълпа, или пък на задъхано търчане след парчето
хляб. Как, прочее, да познаем Цветан по улиците, из пустините,
оазисите и над океаните на света?
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Син гарван съм, лунен гарван
и ловците на черни ме дебнат
да ме препарират в ларгото
на душите си, от барута темни.
Хвъркам из сънищата им, синьо грача,
до днес и един подобен не е успял
на бюфета с трофеи да ме възкачи,
дори в лична пепел да се е сврял.
						

Из „Син гарван“

Задачата на литературния критик е да определи мащабността и актуалността на предпочетените идеи. На емоционалната палитра и на въздействието, с което ще отключат душата
на съвременника. По страниците на книгата шумно, „грубиянски“, но с много добро чувство, дефилира планетата Земя. Толкова осезаема под перото на Бошев, че може да бъде докосната и
отдалеч.. В диплите й, от съседния ъгъл, надничаме и ние: често
плахи и недоверчиви твари. Биологични форми на съществуване, създадени сякаш непрестанно да доказват неизтощимата
си първичност. Съчетана с дремещ атавизъм, склонност към
юмручно право и възхита от самите себе си. Четени и препрочитани във вековете, оставяме Божите скрижали услужливо неразбрани. Идолите, на които най-лесно угодливо се кланяме, са
парите и властта. А способността да мислим, неясно защо дарена ни от небесните създатели, е сладка отрова.Чрез нея узнаваме собствената си значимост и неповторимост в сравнение с
околните. Подхранваме егото си и му плетем венци в храма на
себичността. И, опиянени от аромата на личностното „аз“, често приемаме даровете на услужливи данайци. За да се събудим
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от кинжална болка в сърцето и да потърсим ръката на ближния.
Отблъсквана с презрение преди, в измамния полет на розови
химери.
Да, човекът, според Цветан, е нематериален и несъвършен.
Загърбил смисъла на космическата вечност пред вкуса на делничните удоволствия. Авторът е негов съдник, но не и морален
инквизитор, закъснял за ролята си в ХХІ в. Бошев обича съвременниците си. Влиза в ролята на техен пантократор. Предварително избродил истините, които ще им протръби. Най-чудната,
смайваща и прекрасна сред тях е, че си жив. Другото е грапав
сбор от съпътстващи препятствия. Трябва само да ги подминеш:
Опитът ти носи гребен,
когато си оплешивял,
и узряваш за молебен,
щом на зелено си изял
всичката си добрина,
уж заложена за утре,
а сторена от теб злина
по-длъжка е от кутре.
					

Из „Късно опонятване“

Струва ми се и дано не съм прав, че най-верен спътник в
„гарвановите“ стихове на Цецо е самотата - задължителен печат за всички мислещи, неспокойни натури. Водещи критичен
диалог със социалния хаос, удобно скрит под маската на цивилизацията. Не, авторът не е поредният Дон Кихот, носещ оздравителен смях за човеците. Не му подхожда и ролята на съсухрен
морализатор, вдигнал длан за анатема. Нито пък – на Прометей!
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Оказва се, че орлите у нас са в зоологическата градина, а кълването на грешници - партиен остатък от минали години. Самотата при Бошев е заслужен, осмислен и завоюван пиедестал след
много митарства. След разочарования, съмнения и географски
измерения, даващи зелена улица за ново житейско начало. Така,
в микса от спомени, философски преценки и лирично дарование, приятелят Цветан напълно е заслужил правото на самота.
Но не натикан силом в ъгъла на делничния ринг, където едва
шават огромна част от сънародниците му. А в полет над тълпата, тровена с политически миазми и евтина демагогия. Хранена
от тефтер с бакалски вересии. За да оцелява от избори до избори, хриптейки с ракиен дъх „осанна“. Кому? Неясно. Обковът на иконите е празен, днешните български светци са твърде
спорни. Но родовият корен при автора е дълбоко впит в спомените. Оглежда се в образи без давност и не иска да ги предаде
на удобно забвение. Разочарование и отречени надежди вървят
редом по страниците на книгата. Изтъкани уж от присмех. От
светлосенки на вчерашното „утре“ и на оптимизъм, посипан с
прах от чакане да се случи нещо хубаво. Какво ще хвърли от
висинето гарванът-прорицател в протегнатите ни шепи? Глътка
търпение, или подкана да се разотидем в бърлогите без знак за
светлина? Или да се пречистим в лоното на любовта, заемаща
немалко място в творчеството на Цветан? Отговорът е кодиран
в стиховете му и тях трябва да прелистим не веднъж и дваж. Защото понякога и дребните неща блестят по-ярко от брилянти:
Обичам фасове и стар салам, корав да ми е къшеят,
жените ми да са обикновени, за да ми е сладко,
мухите из главата ми да едреят като пършинги
и да съм самарянин нищ, какъвто беше татко.
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Всеки ще ме обвини в перверзия за тези щения,
само Диспечерът на горни далавери ще се хили,
ще ме въведе в кирпичено сакрално помещение,
в което аз, самосъбрал се, да акумулирам сили,
за да продължавам да се радвам на чуждия късмет,
да лаская мразещи, да се раздам до сетна дреха;
с фантазми да поръся ума на страдащия от съклет,
воини да опростя, кои с оръжие на смърт се клеха.
					

Из „Кредо“

А СЕГА… ПОСЛЕСЛОВ С ОТКРОВЕНИЯ: Цецо, колкото
повече те чета, толкова повече те чета. И ти правя предложение,
на което не можеш да откажеш - да твориш повече, човече. Нека
„Син гарван…“ да е поредно стъпало в творческото ти развитие.
Вратата на българската стряха е отворена за теб, но стой там, където си. От края на света по-добре се виждат болящите истини и
празните лъжи. Споделяй ги с нас, не се скъпи! Знам, че ни обичаш, колкото и да си ехиден и стипчив. От омазани със захарен
сироп бардове нямаме нужда. Имаме ги достатъчно. По-добре
да ни бодеш с поетичния си остен, отколкото, почесвайки се с
крак зад ухото, да сънуваме голямото очаквано Нищо. Взаимно
сме си потребни, друже. Дерзай! Litera scripta manet…
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E Г О Л И Ч НО С ТН И
ЕНИГМАТИЧНО
Тъжник е миналото. Лихо броди,
с дълъг лоден из спомените скита,
но те се дуят – тлъсти параходи
и с армадата си бъдещето смитат.
Овитават мачти откъслечните звуци
на палубни оркестри, подвизавали
тромпетни духове, низ стиснати юмруци
с чевръсти невестулки - пръсти палави.
Удавници изплуват без покана специална,
валсират безразборно по вълните.
Какво ли искат да изобразят нахално?
Не им долавям посланията скрити.
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###
Щом накацаше снегът и всеядната му бяла хищност
заличеше дворните лехи и цвета на керемидите,
мама рутеше буриите на печката до куха нищност,
от мъртъв огън пердашеше надолу саждените миди.
Питаех същинско удоволствие от този ритуален акт да изпроводя с поглед сплъстения остатък, грял ме,
а сипнатия черен куп под маминия равноделен такт
приех като трамплина, в бъдното посял ме.
Отдавна мама в бяла сажда се реконструира
и кюмбето-Феникс възлете до суровини вторични;
днес гъгнивата ръждясала вода отчаяно възвира
из бурията на лира, неподменявана циклично.

Майка ми
Йонка
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ДЕГРАДИРАЛ АГНОСТИК
Над чаша отрова със знание
вече надвисвам години, ексик
ти, с него съм в пререканиe,
щото си падам парче агностик.
Ща не ща ще иззобя и тая чорбица,
още мама ме молеше да не се опиням,
като на възрожденски мост магарица,
а да я сърбам прилежно в соцтинята.
Сега в свободата, с корен и върше,
респективно вбити в хумуса и в небето,
такава накрая май ще я свърша закъсняла угода и послушание клето.
И тъй като вече съвсем дъртясал
ми е през оня какво е редно,
най-много от знание да грипясам,
на изхода сритал верую ниедно.
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###
Възрастта плющи с камшици страховити и охлажда
радиатора ти от ребра - да не прегрееш от сърцатости,
откоето само се засилва гнетящата те остра жажда
и умът ти изоставен ражда хладни фикции за пакости.
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###
Вместо да тъпчеш клиничната пътека, като бабичка
и от страничните ефекти на хапове да се отровиш ,
напрегни си паметта, с годините ментално слабичка,
тефтерчето си телефонно от чекмеджето да изровиш!
Разлисти му базата от данни и сети се как, а и кога
цифрички за връткане на шайба в него си записал;
какъв емотикон те е владял на тогавашна нога
и здравето ще ти се върне, ще се таманиш, хартисал
в младини, шиповете неглижирал и дрътляшкия си нрав
и тоз масраф ще се надигне, подобно бухнали нощви;
предизвикателства ще срещаш, повече и от корав
и дните си останали доволно с кеф ще опищиш.
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###
Отшумяха вдън сокаци безметежните реалии,
ходи рови ги нейде в незнаен хълм сплъстен,
набъбнаха до бъчви кръшните момински талии,
а аз бочнах ректум на годинясалия си остен.
По навик схлупил карираното си каскетче,
в навалицата не лича, ала и не се скатавам;
на панаира папагалче клъвва ми късметче,
оповестяващо, че все за нещо още ставам.
Просвирвам трандафорно клавиатура от паважа,
къртя склероза от артерии с извилиста далта,
с питифюрни кубчета от минало миговете блажа,
редактирам нескончаемо последната си шпалта.
Спя неутомително и екзистенциално малко,
бонусното време изхарчил в буги-буги;
с показалец сух думтя, като с барабанна палка
точна точка от Всемира за залутали се други.
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###
Връщам се от пазар и разтоварвам
от кухия багажник празна кошница.
уж щандове орах, уж ги пробарвах,
а се оказах с решителност изпрошната.
Във фикция съм бил, или сърцето мое
предварително не е било готово,
или оградката от на чертички роя
го е овардила с баркода нови.
Че зима иде няма думи две, захлажда,
намятаме се с някой друг парцал,
чернотията в окото се нагажда,
да фокусира в склера света бял.
И наскачат чудесии, без лични имена,
всеназовими те си остават Чебурашки,
пред идното се стеле един вид пелена,
идентифицирана пазарно на орташка.
Душевен хелий, измежду подути бузи
издухваме - балоните до небосвод да дигне,
съществата си от гравитация изхлузили.
Летенето е устрем, но с вкус на парадигма.
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###
За чий ли чеп изобретателят на динамита
посмъртно призове на челници въздава,
като научните открития си остават скрити
в сейфове и нелечима хремата остава.
Защо ли всъщност шведските академици
подбират нобелисти по причини котерийни;
докато силиконът вреден пълни празни цици,
умовете светли врат в тъмноти килийни?
Ще ви река от сундурмата на моята паланка,
че ноухаутата са за илюминатите ,
а лъжите за СПИН и ЦЕРН безсрамно таралянкат
милиарди от плебейските заплати.
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ИГРАТА, НА КАКВОТО И ДА Е
Вероятно тука съм играл и така ще е отново,
щото ми се струва, че нямам шанс другаде да врасна,
където и да се разголя и голостната ми обнова
в амеба да се гали и скорпион със жило да ме джасне.
Осите да ми пеят от хралупи горски неозаптени,
мечки да полагат лапи връз чутурата ми фриволна,
а дръзна ли да разтуптя артерии или отходни вени,
същността ми вътрешна, вънкашно да е доволна.
Доверчив да съм, но не за вересия,
бодлив мисир да хрусна, когато се разгони;
в микровълновата печка главата си да скрия
и тя да я разгемби на атоми и на мезони.
Да замахна с щека в играта, назована голф,
хоризонт да смекне, в очакване на моя топка,
другите две да виснат над игрищен торф
и стикът ми върху корема да изхлопка.
Да си подкарам най-накрая кеди-моторетката
чевръста; съглеждачите да си направят изводи,
де на първенството снобско ще съм в десетката
може би и първи, сред белопанталонни изроди.
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###
Вретеня от днес къмто вчера ластуни,
сърбам бирена пяна след five o’clock чая,
менкам бомондно разни чешити бастуни
и по тях пускам струйки, щом ми се допикае.
Яздя крантаво муле, бъркам в окото на смерча,
гурелите му вадя да се вижда кои са героите;
никому с нищо в делника не се коркам и перча,
по събори се чипкам в на сълзи и лиги пороите.
Имам ли повод от нещичко да се разкикотя,
с шепи разхвърлям смях по рътлини и долове;
ритам парцалена топка от боц на върхотина,
сиреч в светилната мрежа вкарвам голове.
Мезя си само довятото между чепиците,
дъвча и мозък, щото кво друго с него да сторя;
местя гъз да избегна досегността на ритниците
и само с него едничък ... говоря ли си, говоря...
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ЕСТЕСТВО
В разновати часове се хуля, тегля си отчаяно сиктира,
ще да е някава автоимунна шантавелска самокритика,
Слънце и Луна с шпакли естеството ми пастират
и тъй от клепането им благат, в идното се силом тикам.
Добре съм, по и от добре, лошавото тъмно е напреди,
само̀ ще си приходи, спра ли в светлика да се ежа;
язък, че съм невечен и Горният несклонен е към кредит,
когато не остане срок да съм му повече платежен.
Тъй мисля ден за ден, как ведро е да се събудя,
да гална животинка, самин да съм хайванче боже,
нещадни мисли изпод чаршафа да прокудя
и чаша вино, като Омар Хаям на масата да сложа.
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###
Не давай на всеядната хлебарка –
Времето - да те напълзи,
с юнака в теб да се гъбарка,
не пой я с горестни сълзи!
Свий шепа, пестник да окънти
екливото утробие на стреса,
на скуката опосума да не сумти;
невярата си в чудо афоресай!
Пусни и новата любов да мине влак трасиращ тъмния тунел,
не го локирай в глуха линия;
накокошинен герест бял петел
от Женския пазар купи си в петък,
в омрежения двор да се разхожда,
червеите кобни клюном да ошета,
носачки прегорели да оножда.
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Изрови от погреба в мазата хладна
прашясала бутилка да поклъква,
и засити душа за огъня прикладна сарахошеството твое да не млъква.
Гресирай вехтясалия си велосипед,
екватор да обходи (не по Discovery и чата)
по грапавата ни Земя и завистливият съсед
докрай да те намрази, а не половинчато.
Презри благата, те слугуват предимно на разрухата,
трънкосливката дъвчи (и Зората първом синя е)
преди да донабъбне, същ клитор на развратна шлюха,
и да те огрее с резена си обеден от диня.
Споменни мечти и намерения в маза̀лото
на таз тирада ми се искаше да ви вменя,
ала сраснал се вакуумно с цокалото,
за хартийка мека на прислугата звъня.
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###
Нагъчкани в паралелепипеда
на панделата изконна,
се силим живи да се сипнем
зад канонадата патронна.
Да потечем навън в неясното,
в ошав да цопнем захаросан,
но с чресла си пак натясно,
и предъвквайки въпроса,
докъде ли тъй ще можем
параплаценти да продупчим
и в относителна тревожност
абсолютна радост да получим.
Правим без Кръчмаря сметки
въздаденото да надскочим,
раирани ръкави през решетки
в илюзорията да проточим...
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КРАЕН ОПТИМИЗЪМ
Попрекалих греховно с унийната самотия.
Току-виж съм останал и от себе си встрани;
впивам зъби златоносна жила да открия,
ровя с очи безочливи пустинни дълбини.
Срещата с листо или с цветче е събитиен стрес,
мравешкият тропот ме дупчи с прокънтяване;
денем сънувам, а се пуля безаналогово нощес,
людете броя обратно до концетрично зануляване.
Изригвам изотвътре, eкспулсиран от тълпата,
сброшта ѝ недолюбвам, призвана да врещи;
вулканична пепел запушва ми ушите и устата
и магма щура на буци зад ребрата ми трещи.
Вагон инертен съм, несецан от локомотив да кривна,
звънналите релси резонират егото ми грозно,
преплъзвам си по тях първосигналната сетивност
към гара глуха, по-нататъка безколовозна.
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Така си заминавам, наджизден с предишните животи.
Ще ги изсипя на рампа Суходол или в блато неи сродно,
необслужени мистерии от Маргарити, Майстори и Бегемоти,
поели към съмнителен Едем, или към сигурното Преизподно.
Ще надъвча самотията с навехнатата си усмивка.
И на двете споменати точки, говори се, че е търпимо,
а новодошлите минавали през задушевна мивка,
за да се гушнат дружески след кишавата земна зима.
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НАДЕЖДА
Да се пресегнеш в гъстата мъгла,
до несъзримост на ръцете си...
Да добараш вихрено кьорпе на циганската люлка,
над дизела пухтящ в световъртежа...
На акулата въобразена да бръкнеш под изящните хриле,
кога прехвърча връз пръски океански
в огледален въздух да жажди плът невинна...
Ти ли си това или си хрисимият пич,
в кръжец от гъжавото многолюдие,
с лакти обръча разпъващо
на така наречената ти монада?
На нея майната си теглил изотдавна.
Тогаз какво? Невидими багажи опаковай
за бивак по-сгоден, някъде изпомежду
огъзена зора и фугасни парчетии слънце
в непрошнорувана тъма всегдашна,
за която казват, че е неясната материя,
та дано у нея прозорче просветлее,
като дюкянче на Родари без перденца.
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###
Надеждицата с хрупкава коричка,
вече не хрускам на ачик пред други,
не иде ней, останала едничка
за ширпотреба да я дам в услуга.
Дъвча си я сам-самин и скришом
в око попивам дивното ѝ селфи,
без да заничам от дупката си миша
в необгледния ѝ зрак се кефя.
От групата си нявгашна откъснат,
неандерталнича над стиска пръчки;
готвено не ям, защото май ми втръсна
огъня, дарен от Прометей да ръчкам.
Тъй си битувам пещерно и харно,
само жена за ешмедеме ми липсва;
пестя си думите, хазър високопарни
за когато тя на слънце ще ме слиса.
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КЪСНО ОПОНЯТВАНЕ
Опитът ти носи гребен,
когато си оплешивял,
и узряваш за молебен,
щом на зелено си изял
всичката си добрина,
уж заложена за утре,
а сторена от теб злина
по-длъжка е от кутре.
Не с лъжица, а с черпак
бръкнеш ли у супата,
сътрапезник за глупак
мислиш, че край купата
е седнал и че няма
по-тарикат от теб
на синията голяма,
свил комата в джеб.
Бръмкаш с нова джипка,
другите – с малолитражки,
те в бизнеса се пипкат,
ти го въртиш юнашки.
Чак на финал ти светва,
де всички сме еднакви,
че целил и висока летва,
в надскачането се оакваш.
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БАЩИНСКО
Момците ми растат отвесно
над някогашни мои копки;
питате ли колко ми е лесно
да жонглирам с топките им?
Всеки има опцията и повелята
да създаде живот себеподобен,
но на колко им устисква келя
човека в него да е аеробен?
Децата ми издърпват вертикала,
а аз съм в долност запокитен;
питате ли стига ли ми хала
да изкача нивото на очите им?

На фотографията
отгоре-надолу са синовете ми
Коста и Борис,
възпитаникът ми Мдудузи
и улично куче
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###
Внук ми реши, че спящ му мязам на умрял
и от мустака ми апнейна сол се сипе,
тогаз изпитах към себе си огромна жал
и позвъних на куку, за коет съм пипе.
Тя потвърди, ала смени солта с шекер,
бил съм още пич и съм къртел мифки;
тъй щяло да ме бива години доста, зер
продължа ли с нея моите оперативки.
Но все таки в духа ми се загнезди страх,
усамотих се с питие на лятната веранда,
сетих се че иде зима и снежният пердах
очите ми ще околожи с бяло, като на панда.
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КОРЕКЦИЯ
Катеря се по клонки да съзра отгоре как се върти пръстта,
преди да `и гостувам, изстинал като гъска печена без гости,
пречат ми само удебелената снага и несвестието на свястта,
изтъняла с възрастта в симулативните, уж богобоязливи пости.
Стъпям буболечешката, но все таки още не лазя
или гипсиран гущeр съм връз камъняците напечени;
брънчица самоуважение до гонг прощален ще опазя,
макар верига, отежняла за надолу, да ми прави сечено.
Не ми е жал за дланите по сизифовска митична мода,
оголили фаланги костни от усилието за изкачване,
канарата лесно изтървах, щото не бе ми май природа
нахакере да я избутам, зачепил се с чепици лачени.
Дробовете ми по прометеeвски мамят орлите-лешояди,
останалото съдържимо реда си от менюто ще изчака;
прикован не драпам, но от героизъм взе да ми се гади
и ще взема да се срутя и като бръмбар да изщракам.
Да търкалям, примряла от върдала бучица от пръст,
сламка да нарамя, дорде през нея още се провиждат
мазолите на Господа, изтъпанчил се околовръст,
и да замре меракът ми за височинно с Hего свиждане.
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ДНЕШНОСТ С ПЕРСПЕКТИВА
Навън се разпостила всеобгледната снага
на полифоничната растителна природа,
дъждът я палпатори с покапкова нега пунт и пластика под купола на небосвода
Грабваме тогава ножиците страшни
да я поклъцнем на удобни форми;
чешем сливици и мантракулки гащни,
дуем вратни жили с Nessum dorma.
Нямаме представа кога и как ще свърши
такъв тертип живот от новия ни век,
най-много някой ден историята да забърше
от себе си завинаги атавизма си „човек”.
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###
С блещукаща свещичка в жу̀мела на тъмното
светът е друг и коренно различен,
не виждаш на баира цялата му стръмност
от слуз, заслизала от мозъка септичен.
Агънце ли блейне - у тебе пишлегар пропява,
мушиците са даже на щастието сервитьорки
и божията благодат из клетките се напластява,
в кръвта върти маджун, услажда вени горки.
От брадви зли, забити в уморена от живота дървесина,
предхождаща обречена гора, кълнят кипариси смолисти,
сенките им дъхави ума ти лижат, а и той мърцина
не му се ще да иде, а дирижабъл да е за духа лъчисти.
Кибритопродавачки, в ален кръгов танец по Матис,
похлопват детонатори в кутийки обарутени,
ветрец непреценен ли вземе свещичката да угаси,
в шепа сувенир си чопваш - огънче опутено.
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###
Светът без дяволите-изкусители
е като без мерудия постна супа,
но не ща за сътрапезници-съжители
даже и авери от кръвната си група.
Животни – да, но само хрисими,
щот зверовете са си наши хора.
И ще загубя лична независимост,
съм ли в бъгарската диаспора.
Затуй ще гоня реализция в Аляска
или в Сибир съседен, на блесна за щука;
глобалният топлик не ще ме стряска
и от Ким Чен Ун-чо няма да ми пука.
И любовничка не ще подиря за утеха
в минутите за отдих да ми мъргазува,
макар че от свлечената нейна дреха
дяволче-хранителче в окото плува.
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Щом се махна от себе си и тебе вече няма да зная,
в единната катакомба горна никой никого не избира;
на случайна звезда с лакът ямка на бара ѝ ще остая,
вдигнал чаша с млякото блудкаво на Всемира.
Сам ще си бъда, бродеща в мрака цветилка,
ще спра ей така, де първом на коня ми скимне;
обезнужден от привичната алкохолна поилка,
айлякуващ лятоска и безхаберник зимнем.
Това бъдеще нещо хептен не ми се вписва,
но що да сторя, като не мога да се забавя,
колкото и да ми се ще приземно да хартисам
и в лапи и в блудни устни да те доолигавя...
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###
Защо ли всичко ново ми е чуждо?
Настъпи ли разлом да мина Татък?
Псе ментално чувствата прокужда,
доизглозгва душевния придатък.
Прокъсаните флагове и в тихо време
плющят без напора на бури ядовити,
а дядо Торбалан върху осел без стреме
се тръчка нагло, виснал си петите.
Имах си мастия, с око да ми намига,
макар че и на другите принадлежеше;
отбиваше се да ми врътне мамалига
и с четка междукрака уда ми да среше.
И шхуна имах, на носа с мастиф,
цепеше вълните на океана сънен,
но заседна нейде на коралов риф
и се гътна на трюма си продънен.
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Бръквам в етера, изпробвам си стоилото,
междата да опипам между светлина и сянка,
и отчасти да усетя динамометрите на силата,
дали мога да изстискам камък, като нянка.
Останаха в гората редееща аверите,
скрити зад стебла или зад пънове-чуруци;
сура вагонетка ми лашка дзифта на джигера
към Чомолунгмата на селските боклуци.
Ще се събудя ли от себе си не ми е ясно
или ще си отспя във вековита ониричност,
щом „Хей, поле широко...” доизпях на тясно?
Ай, сиктир от пози на безличната ми личност!
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ЖИВОТЪТ - КЛЯВКА
Животът - смът, недотакована от вещери,
си има и баячки, хубавинии, дето баят
и тъй, със злото люто склещени,
едни други цаките си тънки знаят.
Нещицата крехки минуват, отминуват...
Подире си по копки от зъбчета остаят.
Хорица, един чешит, речетативно псуват,
инертните ликуят от началото до края.
Ала съдбата си мята пънзарките примчици,
впримчени в големи клуп идат да ни опитлаят
да се превърнем на фаянсови овални снимчици,
в Ада дупци топнали, или в ринги-ринги Рая.
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###
Наседнал стона и в хорър неописан
и в сълзи облян, солени кат хамсийки,
отколешном душицата бастисали,
глождя на захарни петлета шийките.
Изброждам трепетливите контури
на безогледно людски мегаполи,
де не съм вял шаячни потури
и алафранга стегнати крачоли.
Завирам нос в Помпей, смразен
от лавата безщадна на Везувия,
и Атлантида, ланшен сюзерен,
преди хроносът да го изгуби.
Вися си мишата глава на прилеп,
припаднал спроти паство долногледо,
да се успоредня с братоците се силя,
като в скотобойна виснали говеда.
Чвор съм на моми в разкрача,
помпя торбестата същина на булки,
на гаргите обратно грака тлача,
на капчуци - вледенените висулки.
41

Не вдява никой жаргона ми злочест,
щот са ми разджуркани фонемите;
неква неясна трансперсонална чест
изповядвам в рояка на системите.
Такъв ли бях, какъвто се получих?
Май не, но всеки сe метаморфози.
Както, ако съеши се дворно куче
с космическа хиена пред зооуфолози.
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###
Обущата, които ме суркаха напред
изух неволно, спрял да си почина,
дойде внезапно автобус проклет
и ме прилапа насила без причина.
Чуках по стъклата му навсъде,
пасажерите ми гледаха сеира;
шофьорът драпна спарени си мъде,
теглейки ми под мустак сиктира.
Усетих се самотник онещастен,
спроти гъчкана̀та многолюдна,
чалгата от радиото, властно
до фунии ушите ми раздудна.
Знаех си – до Нийдето ще ме закара
туловището тенекиено накрая;
ауспух мълвеше с дизелова пара,
че спирката e някъде в безкрая.
Горките ми обуща вероятно
полски мишчици ги населяват,
а пътят май е пепел наобратно.
Зарар е за било̀то да се съжалява.
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ОДИТ
Кога ли ще приседне край портата Оназ – отявлената просякиня,
да и се дам докрай, за мен майтап, за нея жад и лична милостиня;
да му пусна краищата, които цял живот до синьо в длани стискам,
праз голям за мен - живота ми тъй ласкаво и трескаво да е поискан.
Ще стиша ръмжащия си харлей дейвидсън в канавка край шосето,
ще кипна чай, наместо да отпуша бледожълта бира в каналето,
простатата в отвъдното да ми вибрира на тласъци и хлопки,
да раззвъня, от скротума изтръгнати, спаружените мои топки.
Ще си припомня как съм ги мотлявил из женските хармани,
от кремъци издраскани, от топли пръсти сферите питлани,
и оня колос, прекрачил глинен над протока егейски драмата,
как е бил единствен и му се е кланела на прахетери мамата.
Та, ако се върнем на овнешкото си в часа обезлич`ен,
теб вече не бележа, провиждам само еготеистично мен
и способ си, по който ще си оправдая текналата слюнка,
преди Оназ да стори одит край портата ми за целунка.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЕМИСЕЗОННИ
Самоличността на сезоните отдавна взе да се смива
от всеобщия топлик, от ферментирането на планетата;
тоталното побеля, сплъсти се персоналната ми грива
и съм зимен Мусала, погледнат от изстреляна ракета.
В прежната си бедност богатеех с монети от капчуци трезор бе пролетта, лятото сипеше банкноти златни
в пустите ми дрешни хлабини; за любовни бесотлуци
наплащах, звонки ноти търсулях от длани непохватни.
Да се върнат в този вид, днес с диаманти бих платил,
аз - комерсанта вкокалясан във фризера си кабинетен;
демисезонно, каквото напоследък съм изял или изпил,
несладко е, а самоличността ми – само цифров ID нетен.
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ПОДИР КОНСУМАЦИЯТА
Презобил шиника на нежността,
плакна гърло с облаци копнежни
и си избирам по билото места,
де ветрове доставят ги наежени
от пухкавост и заредени с дъжд и сняг
и с градушка - по езика ми да трополи;
от сбруя изоглавени на Свеги-Илиев впряг,
безколеснично разюздани са придошли.
Приплясквам с мишци и драпам парапланера,
от Нютона прилъган, по земному занитен,
да развея сам на синевината банера
и просвам кости волно там, като акула сита *.

* „И кости старчески ще просна волно там, в забрава да заспя,
като акула сита...”
Шарл Бодлер
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###
По навик ли, или ей тъй за проветрение
стихове безсмислени е редно да се пишат,
гърбом към признатите поети-гении,
кои напомпан въздух силово са дишали.
Между куплетите е нужно и да се хапва цаца,
за да не си въобразят, че изваяни са те,
компромисно да се гаврътне и кафе-лаваца;
или на мома интактна да се сътвори сефте.
Дъскорезниците туинпиксни са неподражаеми,
чукове парни пръскат сгъстен до изнемога етер;
новите автомобили са все по-обтекаеми,
старците хленчат от въдворен катетър.
Ние с теб неколебателно ще изберем
бамбуково бунгало на ръбче океанско,
дето денонощно без свян ще се ебем
соковете си поглъщайки артезиански.
Животните от скотство си ужасни
ще си найдат стихията и от подобна клака;
от туй шастливи или по своему нещастни
в недотакованата си житейска пляка.
47

Ти ме гушни, а пък ще видим после,
как рефлектирали са ни флуидите
от съеша на настръхналите косми,
ако сте на сгода отнякъде да ги провидите.
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###
По древнодавен навик се придървям заранно,
запращам шорти вън от личната си ноосфера;
когато остарея повече тъй няма да я карам,
най-вероятно в невъзбудност ще се осеферя.
Ще очаквам папагали да ме буднат сутрин,
напомпали градински дървеса кресливо;
на препечена филийка ще си мажа „Бутро”,
с всичкостта ще съм в съзвучие пестеливо.
Разхождайки се сред магнолии и стръкове от щафел,
приобщил се към завета на мигрирал Далай-лама,
свободен от приженственост и куртуазни лафове,
присъствие простирам, в което силно ще ме няма.
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###
Сега вали, но утре ще е сухо,
на каквото Бог даде превес,
а е в главата ми отдавна кухо,
туй психиатрите наричат стрес.
Маншетите окапаха от панталона
и няма де да се събира прахоляк,
с плясък на длани сплесквам склона
да ми е равнинно някакси дохак.
Общувам само с птици грачещи,
щото от песнопой ми е по-шугаво;
аман от чалга виеща и гаче ли,
от тишина ми е най-хубаво.
Напъхвам крак из ушна кал да джвака,
затуй не мога да вървя по права линия;
мятам телеса в движение от влака
носа ми в къра синор да изрине..
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И всичките поля зелени ще са мои,
сам плувнал в безгранична резеда,
безпризорни крави и ничии копои
пъплят наобратно в очните дъна.
Ако ли пък си наема частен самолет,
купола ще кевам през илюминатора към покоя безучастен дърт поет,
с хоби да прелита реотана на екватора.
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###
Пътища от усети, павирани с мисълчици-запетайки,
къси и извити тропосвах с ходила подбити;
сблъсъци и ласки, бяха техни сурогатни майки,
зрях в утробите им сити, за други да са плодовити.
Не станах за кашмер, но и не прокопсах в чула
(следваща плацента), в провървяното дотук не сгазих лук,
не се одързостих от кота нула, да вдигна стъклената кула,
за коя в мундщук мечта надувах със събран в гърди солук.
Сухоежбина с водица бе ми най-пикантна манджа,
не с афиширано гъзарство, а с повик за другарство
се терзах, неразтушавайки се с всмук на ганджа,
нищо че хипарствах и в слободията си царствах.
Сега невям дали е глупо и безрезултатно късно
понечвам да съм влюбен, в тунела си приклещен,
душица си изпосталяла с гюдерия мека лъскам
и чакам в мрака пещерен прожектора насрещен.
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###
Сетиха ме коремясали другари
да навечерям своето магаре
с фасул и вестници от соца
и копаня с пърцуца да изцоца.
Обяздих го накъмто банка
да глобнем у дисаги транка
и банкноти шумолящи,
под седлото да са наште.
Закатърихме към океана,
който с пяна и без пяна
ни обля завинаги двамина
като артефакт застинал.
Ядохме, пихме под чадъри
добавяхме подправка къри;
дефекирахме и на Луната,
зад гърба на светлината.
В сънища на много хора,
шляхме се, несетили умора
и тъй прегърнати с осела
се върнахме у наше село
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да си додъвчем самината,
като космясали два брата
и там задрямахме с охота,
изоглавили се от хомота.
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###
Цял живот подмятаме нищността на вещите,
опипом формите им още от детство усвоили
до втръс, но непипнали грамадата на Нещото,
голямото и весдесъщо – диханието на годзила.
Витае то из нас до мазолна клетка на петите,
разтърсва ни из дъно, кълби се в третото око,
неопознат е танзанит, стръхне стоежа на косите,
чисти лошавото, на доброто - потното стъкло.
Душевния интериор руши с любовни чувства,
от които треперушна побърквация ни сполетява;
щудирали наука, ни тласва към изящните изкуства
и предната направа тоталитаристично изкривява.
Дървенясва философщина, логика зачерква,
трезвеника скучен модерира до алкохолик,
подкокоросва го да основе автокефална черква
и сам да си е поп, клисар, поклоник и синдик.
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###
Сритал язовеца на тъгата вдън да диша,
шествам по паважи и гурмета ящни,
прикотквам думи-ласки стихове да пиша,
да ме облива сноп от светлина изящна.
Промъквам се из фините ѝ филиграни,
нека страничната тъма сама да се живее;
за всеки случай запечатвам я в буркани
за зимата, когато ще се поболея.
Не че не правя евалла на Нечистивия,
той си остава принц, наравно с Брат си;
те тъй си ходят под ръка – прав с кривия,
единът святи, другът – светотатствен.
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РЕМОНТ
Проскубва се свилата на алаброса,
мъглей отражението ми огледално,
новото утро се ражда недоносено,
подут е паркетът на залата бална.
Хипоталамусът ми взе да се лющи,
мускули съхнат вдън коренища,
тургурът кожен съвсем се опущи,
патаранът ми е пате в кълчища.
С крива човка свирукам една мелодия,
като славейче, сполетяно от деменция,
заднешком лази рачешката ми зодия,
и аха да опре ритуална агенция.
Ала помпя гърди за реновация,
промазвам жили с бича лимфатика;
поглеж съм начнал и мастурбация
и бътерфлай крос през Адриатика.
„Такъв те искам!” – реквам на мене си,
в индийска нишка ме следват пичета,
запалвам пура, сипвам си „Хенеси”,
коремно правя на слънчевото мачете.
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###
Приседнал върху съчки, изобразили букви,
от вчерашното мое име логорейно плещя;
нищожен повод не остана да съм фукльо,
дори някой да ми каже евалла за нещо.
От довършителни илюзии почти не страдам,
в недостиг е хартисалата част от частно време;
от бабунчица към свода тръгнал съм да падам,
в бездната разчекнат, без много да ми дреме.
Не ме е еня и какъв отпадък от себе ще оставя екскремент от дух, от душа омърсолена и от тяло;
редовно плащах данък, боклукчии ще се справят.
Дано пропуснат въобразеното от мен за оцеляло.
И ложето ми ще е чисто, макар у него да не мирвах,
проблем създава географността обширна на седежа;
паралели и меридиани на вирнат гриф просвирвах,
представата увредих за облото начало на чертежа.
Дeяня още, но светилото ръждей като консерва,
жените ми примляскват тихо устни на раздяла,
невямото у мен ехидно цвят лотосен разперва,
а кукувичката в часовника песента си е изпяла.
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КРЕДО
Обичам фасове и стар салам, корав да ми е къшеят,
жените ми да са обикновени, за да ми е сладко,
мухите из главата ми да едреят като пършинги
и да съм самарянин нищ, какъвто беше татко.
Често ме винят в перверзия за тези щения,
а Диспечерът на горни далавери ми се хили;
въвежда ме в мазанка, сакрално помещение,
в кое самосъбрал се, да акумулирам сили,
за да продължавам да се радвам на чуждия късмет,
да лаская мразещи, да се раздам до сетна дреха;
с фантазми да поръся ума на страдащия от съклет,
воини да опростя, кои с оръжие на смърт се клеха.
С взривна радост сърцата на дечица да изпълня,
била тя от любимо лакомство или играчка проста;
не е за вяра, но вретени у мен на щастието кълна
до мига, когато небу ще се кача честив на гости.
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###
Сейват се птици, подобно оверлог,
мисли и мечти поръбвайки с искрици;
те вече нямат своя възлетял прескок
над лобни дълбини в небе разбрицано.
Тогаз си сядам на гъза, отслужил вярно,
и чопля цветни семенца, за да ги турна
в пръстта до многозначие коварна да никнат, преди в ней да се катурна.
След мене, случат ли се те многогодишни,
колкото и малко лазарници да изкретат,
през корените им небе ще си додишам,
и яли ме червяци и попови прасета!
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###
Прилепи, криле си на неравноделни черни преспи
тънеха, а аз авлиги чаках, като от по филмите,
в чревцата ми тромпетът на бузести Дизи Гилеспи
требеше бактерии, още зародишно фертилни..
Седях на бара, смучех разновид от течности,
на пианиста незастрелян у врата свинец жужеше,
плакнеше се у бокала ми коктейл от вечности
а времето гъгниво в клепналите ми уши ръмжеше.
Приятел от мъглата се открои контурно,
водеше ми фенка от форумно пространство;
дамата изглеждаше съвсем културно,
ала аз не ѝ покрих мерака за познанство.
Не рачих и да я врътна във вихъра на данса;
не си ме беше представяла такъв рогач,
а аз с роги копаех нощните протуберанси
на слънцето, примряло от дневния си бач.
Нейсе, случките си имат разни вариации,
следващият път ще се натъкна вещо,
на емотика и на принадлежното ѝ рацио,
та да се сберат в едно и неразривно нещо.
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СЕТИВА
Широки пръсти има лапата на времето,
щом още точа се аморфно джаста-прас
и ми остана тупкащо и меко темето,
с фонтанела, газена от тропотен Пегас.
Закльомбен в бит и обладан от нереалии,
амебно разпулсиран в чаша тъмно вино,
отглеждам в мозъчна саксия бяла калия,
фунийка пълна с викове от нямо кино.
Че съм стар е ясно, дори и без метафори,
тях като чеиз за Оня свят пластя ги в ракла,
в черква незаникнал, дъвча хлебна нафора
от съхнещи нощви, обрани с остра шпакла.
Келешът в мен се сили да ме съпровожда,
неизменен белег за присъща суета,
на сиджимка околвратна ме разхожда,
що злостно къса на жилите плета.
Когато най-накрая, изходил се в полето,
се пльосна сред ретро мебели и кафеварка,
за самотника – уют и предостатък за поета,
надробявам сетива за от стихове попарка...
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СЛУЧВАЕМОСТ
Опитвам се да храносмилам безензимно
билюк прииждащи предизвикателства,
в нелеснота изпаднал от интерактивност
на чревно-мозъчната си несъстоятелност.
Иде ми да литна над площад старопавиран,
да прозвъня камбанария с череп лисав,
да се удържам от емоции и когато се насирам,
понеже всекиму се случва през живота клисав.
На прекрасното раздадох всичкия си доход,
на грозното ченето вържа с риск от у̀хапи и рани;
не трепвам от перманентния вселенски грохот,
примирен, че има ли да става нещо – то ще стане.
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ПРОВИД
Ще ме ошути някоя утрешна нощ и мен,
като светкавица, стреснала улично куче;
тъй от тунела изблясква разпъшкан трен,
тъмата напреде с муцката си да дупчи.
Ще студенея плосък – фас стъпкан, бил фар
за нищия духом в кална канална извивка,
неусетил колко съм вече хилядолетно стар;
презумпцията, че жив съм, ще е самонавивка.
Ще изтърпя, калѐн в ерата на тоталитаризма,
с уста и уши обръгнали на изтъркан лаф,
любима еклектика принизил до минимализма,
сякаш японец си сгъва кревата на шкаф.
Ще ме пожали някой ден Господ, импотентен
оцеляла горна глава да свра под негов навес;
сам на себе си единствено ще съм иманентен
и за всичко Америка ще виня, като Уго Чавес.
Няма лошо, както и няма добро ненаказано
в света ни - измамна нетрайна бръмчилка;
току-виж в някоя утрешна нощ ни размазал
астероид внезапен, като с форхенд на хилка.
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###
По адет отколешен търчи
Луната в пушечни фишеци,
убит съм, но не ми личи,
подпрян на облачни дюшеци.
Забивам лакът, за да се оттласна,
ала послешком ми иде трудно,
съсирвам буквичките гласни
до съгласни в гърлото си будно.
Докрейването е карма въпрос,
де ще му излезе тантото накрая,
ако не бях аз, а оногоз или тогоз
по щях да му намеря и колая.
Звездите се въртят на караминьол,
пътят млечен тъне из закваска,
и съзвездията бол у блатен гьол
хора на жабeшки масиви стряскат.
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ПОЗИЦИЯ
Изтичат очите по пътя - цистерни пробити;
плачът не се плакне даже с белина, следите
плочник дамгосват пред къщи и капковидно
се втурват в сърцето и го лекьосват завидно.
Смехът също хлипа, но за пред хората
изискано се хилоти, надмогнал умората;
от превръщението му се лей своеобразие
в полубяла Европа, черна Африка, жълта Азия.
На неизброените земни два материка,
плачът и смехът са си лика-прилика,
според капризите на климатичности крайни,
си теглят учтиви почитания или майни.
Аз пък съм седнал в една тясна кутийка,
като най-сгъваемата пластична мастийка;
ни смехосълзя, ни искам пари от агитката.
Такъв ще остана до гушването на китката!
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СИРНА НЕДЕЛЯ
Креватност изоставил, погледни навън,
където всичко се стикова хармонично;
стига тез полови излишества насън,
баста пуста доминация на личното.
Нешикалкавно ще те милне по главата
слънчев лъч за теб специално изтърван,
усетиш ли, че весдесъща е тревата,
а люлякът таи и твой имагинерен свян.
Не мрази, и не се вричай, чинно разтвори се
в лазурната мъгла, от себе си охолна,
край склепана от тухли къща припомни си
времето, когато е била наколна.
Прегърни водата да усетиш, че е силна,
с кора дървесна в мозък удари печатя,
а постигне ли те неминуемост сенилна,
опрости лежерно дечурлига, женки, братя.
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СПАСИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ
По изхабените тръби за викането по-нагоре
прецеждам зорлем петмеза през гевгира
и всичките безкрили отдавнашни истории
прокапват, щом отдолу спра да ги подпирам.
Определителят съм днес и се разправям
с изменчивостта, вменил си юрисдикска вула;
на крачка килъри по друма си разставям да прострелят дупка в задръстената моя нула.
Светът си заминава от задушната чакалня,
от куфари изхвърля на децата си играчките;
пак аз ли да надуя валдхорната сигнална?
Нямам толкоз въздух изпомежду храчките.
Рина с език сгурията, преди да се чекирам,
с мръвки от пети орязани, в аванс предплащам
на кондора, който към Горната земя напира,
да ме възлети над зрак, без помен от сегашното.
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СИН ГАРВАН
Син гарван съм, лунен гарван
и ловците на черни ме дебнат
да ме препарират в ларгото
на душите си, от барута темни.
Хвъркам из сънищата им, синьо грача,
до днес и един подобен не е успял
на бюфет с трофеи да ме възкачи,
дори в лична пепел да се е сврял.
Уникумът си възжелаван пощя,
хамелеонствам в небесен вакъф,
стъпям по месеца кървав нощем,
самоотпушвам капки от синя кръв.
Ни по Едгар По, ни по мотив фолклорен,
кютя на клонка, щръкнала от Едема;
че в папагалска тарапана озорен,
не ми е лесно да надхвърча джендема
и да опазя иженарицаемата си трътка,
която също е синя, но от ругателства ,
и още интактна в суматохата кътка,
по мъжки да разпърди ласкателствата.
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Да убиеш различното, изглежда блазни,
поета да нараниш е победа пирова,
особено, ако си по природа поразник,
а не съзидател на рядко красивото.
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###
Да си птица е излюпен грях,
той се множи на по-проскубани;
гнездиш си в облачния прах,
афиф от бол илюзии изгубени.
Като си гарван, обречен си на самота,
а синееш ли – то си си клъвнал вената,
и си хубостник, в кръвта си омотан,
и си грозник, оплескал аванссцената.
Луната в човката ти е синееща жълтица,
не можеш да изграчиш - ще я изтървеш,
и тя в краката хорски ще се куртолиса,
с мръкнато небе ще ги обзаведеш.
Гарван да си син е да си принц в хард порно
в йерархията на бардака дяволска и божа;
а от мимикрията ти, напърчена притворно
и рабиня страда и призваният да е велможа.
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###
В дядовата къща, чийто праг низвергна,
тръгвайки внезапно към Африки неосъзнати,
превряха джибрите, угасна шарената черга
спря вехтият хладилник упойно да се клати.
Даже не зачепи на катинара гущера железен
и електриката не щракна, грѝзеща бушоните,
сядоха молци чаршафите по техни Заговезни,
вълци отмъкнаха от пруста калните шушони.
На авантюра прослугува, на кестерме скроена.
От скитня такава само по-тежко ще ти бъде.
С липсата ти дървояди в тезгяха ще застенат,
юзче с пукница не ливнеш ли, да ги пропъдиш.
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###
Чака ме припален моят джет,
свит нявга от автоджамбазин,
ритнах от седлото дармоед,
влязъл в роля на гавазин.
Наде да шпорна се мая и дивя,
към висини, низ местности пресечени,
или в осморка да си се кривя,
в коя безкрайността е свлечена?
Ще ми помогнат щурави щурци и гноми
с омбрелни шляпи и износени калеври,
всъщност и посоката е само скомина
да ми прищипе халосните нерви?
Едно е ясно – не ще да е надире,
на бъдно да разчитам – нема време;
разпарцаливил наръчник с ориентири
и джи-пи-ес връз фар не вземам.
Мигачите изкъртих, щото знам ли
попътна фуста дали не ще ме спре относно,
вляво или вдясно да ме разанасамбли,
подир спирачката внезапна кат се просна.
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Нататък може и съвсем пешком
да продължа по билото, до облаците близо
по известното трасе от Емине до Ком
и чак тогава в долнината да заслизам.
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ПРОМЯНАТА
Един ден всичко около и в тебе става трудно,
дали полека-лека или внезапно - то се случва;
насън те громоли нелепо и в състоянието будно
ти удря къч магарешки, на копито те набучва.
Усещаш се участник в подстрекателни баталии
не много скоро, щото свикването иде чуждо;
отдаваш го на недопустими природни аномалии
и на неповикана от Бог контемпорална нужда.
Най-вече почваш да се чудиш главоломно
как стана тъй и как статуквото измести се;
умът да е куфелник, насочващ вероломно
снижени ескадрили чак до тестиси.
Страшното е, дето няма на кого да се оплачеш,
сега пред вас го правя, без утешителен ответ;
забравих бяхте ли приятели, де живот ги влачиш,
и такива ли сте още и на тоз неласкав ред?
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###
Вътре съм и с двата крака
в блатото житейски истини,
на кикерици бодри саундтрака
да слушам вече писна ми.
Не зная що докарах я дотам,
както си вървях по гърбовете
на градските павета сам,
от самота ли, от несрета ли?
Че бях глупак да диря справедливост
две думи няма. Не броях до десет,
преди да скоча с хъс немилозливо
и с пестници срещу липсата ѝ бесен.
Бих изпъченото време по тумбака,
вместо васално да му се подчиня;
давех се безсилен из мръшляка
в опити нефелни да го отвоня.
Лукавият, нахилен чопли семки,
приседнал над главите наши,
и пунтира Божии заемки,
душите податливи да тараши.
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###
На Юга в най-южната му южност,
де няма как по-южно и да стане,
в статуса на полюсен прислужник,
суша на слънце кльофнали банани
да мезя нещо, под озоновата злачност,
сърбайки туча на вселена паралелна,
в която мама, тати и авери най-юначно
са ми живички съвсем комфортабелно,
където властва цъфността на кукуряка
и музики сонатни палаво се стелят,
а доживеният и екзалтиращ гласов крякот
способства бананите да се самообелят.
Ще налазя пак гeзмето споменно и дивно,
като на кинолента черно-бяла ще присъствам,
шапката от вестник тарикатски кривнал,
миналото в днешна дата ще възкръсне.
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ПРЕХОД
Ще гледам да умра неизпърдян,
та новото пространство за добруване
да облагородя по земному без свян
с атмосфера земна за общуване.
Бастунчето не съм каил да взема с мен,
затуй не ми го ръгайте в ковчега,
да не им се стори на безтелесните остен
или за заместител на пастирска гега.
А бумажните ми сбирки ще псовисат,
тук долу; щот кой ли ще ми стори ихтибар,
семплите ми стѝхци горе да курдиса
да се стопят, като крилете на Икар.
Към вечните кошари, казват, пътят бил осеян
с менци мляко от звезди, безградусно навървени;
ще смотам някой фас и павурче с греяна,
а гепят ли ме ще се инатя, че са подхвърлени.
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###
Морните ми мигли залез пърли,
остават ми едни клепачи бръчкави,
кои с късно слънце да се дърлят,
за гледците посивели да са тръчкави.
В туфите лежа смълчан, безречовит
смуча хлорофила на цветя градински;
и си обещавам да съм вечен хит
и никва умирачка да не е същинска.
С нокти хълми драпам, щъкам
из възрастния въздух, мой приятел;
всяка радост потъмня до мъка,
непредвещана от вещател.
Патъците ми си остават влажни
от похоти и походи безкрайни,
сънувам денем сънища колажни,
будувам нощем с личните си тайни.
Ще дойде време и за ръцната песновка
и на Оня свят ще се акомодирам,
на родата първом ще ѝ е неловко,
но се свиква бързо, всеки жив умира.
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###
Чудом се чудя, що ли даваме си зор
да дръстим мозъци с езици и с учения,
като ще стане всичко някой ден на тор,
по закона прословут за превръщенията?
Де ще се дянат формулите алхимически,
до които Парацелз е стигнал и укрил,
а Тесла е промогъл чудеса енергетически
но подире му угаснал е палнатий фитил?
Какво, че имало живеене и след смъртта,
тук за близките ти повече не ще те има
да ги прегърнеш с биологична топлота.
И дух ще обладава жената ти любима.
Уж е стъкмена от Някого матрицата на земния живот,
ала как сълзи се възмездяват, на сърцата тегнещи сирашки, сестрински и братски? И да си пълен идиот
утешение не иде, смотаняшки от живот ли се изжеглиш.
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ПРЕДПОЛОЖЕНА ФИНАЛИЗАЦИЯ
Дотолкова съм вече преварен
в грънеца на гаснещото пладне,
че ако тръсна торса си смутен месото ми от кокала ще падне.
В тлен ще издими виделината
и гарван син ще гракне nevermore;
с перо ще заскрибуца новината
по облачния рехав стиропор.
Сдоле палнатите ароматни пръчици
ще смърдят за помен, нали уж бях будист;
единоверците ми с тез подръчности
ще ознаменуват отронен от дървото лист.
Щи пръснат урна с пепелта юнаците ми
на разлома между рева на океаните,
чиито разлюшкани от щорм калпаци
ще я закепят до дънните калкани.
Кой каквото помни от живота ми произошъл,
в тефтера да го впише за похвали и оплаквания,
с пружинка прошнурован, като дупце с маясъл,
разцъфтял до гюл от запеци и от оаквания.
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МОЛБАТА НА ЕМИГРАНТА
Червиви от дух, а може би и затрупани с тоз на предтечи,
инструменти приточваме да остъклим балкони за зимата;
въжделението за нация през задръстен отходник изтече
и песни запяхме шугави от глобалната врътка на климата.
Разгологъзихме се, обковали сетивности пиърсингно,
татуирахме мозъци с щампи зомбни, от`ебахме да четем;
всякаква лоша дамга душевността ни до дъно достигна,
тоталитаристично размарширувани, днес крака плетем.
Смляхме България, втора в света по висше образование,
в месомелачката на глупостта ни – на кебапчета и кюфтета;
един другиму си подслушваме и пърдежа от разстояние,
партизанизирахме и креватите си и честолюбието си клето.
Не я ща млечно майчината и ракиджийската татков`ина,
предпочитам сред негри учтиви да си затрия гена същински;
в ден кобен, отдам ли солук и телесно мърцина замина,
не ме пъхайте, братя, под родна трева и чемшири градински!
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ПРОШЕНИЕ
Безшумно се чеша, с краста обложен,
незаговорим съм, не давам преценки;
полиамнезията и мононеможенето
инсценирам без много превземки.
Очи ми поникват от всякоя пора склериоза множествена, абе зор;
звездното върше - стобор натопорен,
не ми е преграда за новия взор.
От плякане в слъзната саламура
се изтрих до люспа сапунена
и замириса луксозно аурата ми
на госпожица префърцунена.
Захвърлих черупките на доспехите,
с мозъчна лой си промазах жилите,
да лъщя, да ме слитат успехите
и похотливо демонките на силите.
В гмежта съм комета, сам за себе си,
като светулка, немигаща ококорен,
моля те, Отче наш, иже на небесе си,
припознай ме за чедо под номер втори!
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АФ Р О П Р И Г ОД И И
БЕЖ, ЧЕ „НАШАТА ПОЛИЦИЯ НИ ПАЗИ...”
Посукват китките ти върло при арест,
кусур да ти намерят обръщат и клепача
на улица и вкъщи едничката ти чест
поругават, мамата ти да разплачат.
С ритници стъпалата ти раздалечават,
сърцебоя ти натискат да прикляка;
от белезници мравучки кожата ти щавят,
кълнат ти соя, мъжкото ти мляко.
Персоната ти вече несуверенна е в държавата,
към която ти се струваше, че принадлежиш,
с презумпцията, че си жив тормоза удължават,
достойнството ти е причина - да ядеш каиш.
Колкото и да се менкат времената, нравите,
милиции, полиции, блюстители, жандарми
и с овнешки руна да са наметнати човекодавите
немил-недраг да се омиташ са алармата.
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ВЪН ОТ НЯКОГАШЕН ДОМ
Под африканското слънце, звано палещо
от европски невежи, си кютя комфортно;
вятърът анимира на палма перата галещи
и сянката ѝ върти на хеликоптер от сорта.
Свличам нозе от хамака, щом не изтрая
хищните птици хадидас с извити човки;
аквариумен рибок съдбата ми идна знае,
но си мълчи като путка подводна неловко.
Мотор електрически водопада ми пърца,
шуршули за егоцентричната ми услада
и пони, преяло от зоб, в ухото ми хълца.
Вижте само каква пасторална балада!
В предутро събуден, Зорницата не тълкуя,
колко е близко и с колко свещички свети;
лъчите ѝ избледнели ми стигат да се изуя
и си доспя, прегърнал от мама плетени гети.
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АФРОСТЕПНИ ИНВЕНЦИИ
Живеенето в къща сред кару е малко притеснително,
нахапва двора ти пейзажът, с времето по-ускорително,
а ако спрат водата от кметството енигматично и далечно,
с репей бършеш мутра и дупе с достойнство подопечно.
Тамазлък на щрауси не ти е вменено от дедите хоби,
слушаш препоръки от грамотното африканерско лоби,
или мъдрости прислужнически от наета хигиенна леля,
под купол на сектантска черква, завела те в неделя.
Че си бял гъз между черни - забравяш факт парадоксални,
прояждаш качамак, сплъстен по пръсти ти ортодоксални,
започваш да се припознаваш в лицата им от раса друга,
в жители от село родно, сиреч на предишната съпруга.
Полекичка навлизаш в мурафетите и в тайнстовото на обичаите,
на хорицата, дето спуснати са върху земна твърд отпреди маите.
Да изчопляш кълн плевелен, да го заменяш с корен непонятен,
ти става сръчност, колкото и да си бил в предишност непохватен.
Такава школа те отцепва завинаги от балканските ти навици,
нe искаш да се върнеш повече в Странджа, в Мизия, в Скакавица
и очертаваш тази степна територия с нокът искрометен,
тук да ти е лобно място, сиреч усобието на дъха ти сетен.
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###
Светът е стара шашма. В посега да я гадаем,
чуваме потаен моралист канон да шепне;
комшията ми каза, че жена му си го знае,
де колежките ѝ праска и окото му не трепне.
По тази логика любовниците ми епизодични,
(защото с никоя от тях не ходя сериозно),
взискват от мене пози за насита еднолична
и на порите им аз уйдисвам, зяпнали порьозно.
Потомците ме крънкат - бил съм длъжен
сребърници да им снасям за просперитет,
но не се замислят, че в караминьола въжен
са продукт на неосъзнатия ми промискуитет.
Бакалинът от стара генерация
в парафинена хартия амбалажна
ми загъва паметта на нацията,
засъхнала по краищата блажни.
Когато взе дъската да ми хлопа,
продадох си панелката проклета
на измекяри, бъхтили в Европа,
за седмица с експрес-обява в нета.
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И се нахендрих в черна Африка,
за центове накупих земя без ходатайства;
тук от жени е фрашкан трафика
и е прието за бебетата да нехайстваш.
Животът, както знаем, е лично произшествие,
без попове и старшини да са го благословили.
Мисля тъй да джиткам до Второто пришествие,
без всичките засегнати да са ми драги-мили.
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###
Проснал рибата от страст да чирозира на перваза
в изоставено от Бога селище подвил съм крак,
пълня с клонки пролетни утробата на суха ваза
и те просмукват влага от парата на птичи вряк.
Покрай смесения магазин минава местна фея,
гъне тънки телеса с изпъкналости мъжкоядни,
чатал разплитам да поема одма подир нея.
Ще ли дожидам на дланите ми да изпадне?
Бебето ѝ въртоглаво привързано е на гърба й
и маже марципан по голите ѝ смугли плешки;
един на слънцето златеещ проблясък от зъба й
ме засфичва в тръпки жад и мислите ми тежки
трие от кората на мозъка сгуриено затлачен;
бъбна по младежки с първичието на мерака
и стоя на кръстопътя колебливо поразкрачен,
гравитационно сдърпан от топуза на пищака.
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МОМА ОТ ЛЕСОТО
Завила дупе с традиционно одеяло
тя въздуха по селски благолажи,
но смъкне ли го се открива тяло,
непредположено да се разкаже.
Аз, който виждал съм какво ли не
по протежение на жизнения опит
уподобявам стреснат кашкавал пане
и си протягам висналата сопа.
И този миг ще e анахронистичeн
в аналите, побрали вкупом случки,
но май ме обласка ветрец различен
и градушка захарна на едри бучки.
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ГАНАЙКА
С движения замайващи и плавни,
нехайна чудото си да опази,
тя никне в бистрия следобед бавно
и косо погледите гази.
Ням гръм след мълния ленива
стрелките на часовниците жъне,
простора на пашкулче свива
и явето изпепелява до насъне.
Иде боса, талията изкусителна
вие над тревицата напъпила.
С нозе – два знака удивителни
на токчета е сякаш стъпила.
Разпарят въздуха безшумно
гърдите й, торпили рейнали.
Мъже я гледат слабоумно,
жени – от завист грейнали.
Отнасяйки небрежно чудото си,
в прозрачния следобед тя пропада,
но остава полъхът от тази хубост
в пека още миг като прохлада.
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МАЛФЕЦАНЕ
Той с талига ръчна край канала
разтикваше домати из квартала,
опиянчено момченце без баща.
Мъж да стане с лекота ми обеща.
И си спази думата момчешка,
макар тя да будеше насмешка.
Сега си пием бирата двамина
в гаража му се блещи лимузина,
защото купил си е селска къща
и въдворил е пес да се намръщва.
Той подвиква на момичето наето,
че е време да ни донесе кафето
и то припка, знае че умуваме
на езерото риба да ловуваме.
Така е вече една пета век,
от запъртъка излюпи се човек,
де ката ден превързва мои рани,
тоз о̀бичен и верен Малфецане.
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О, ЗАМБЕЗИ!..
От дънер овлажнен Замбези тръгва
и много скоро влачи галерите със роби,
като банани; на дълбина и широта обръгва
и хипопотамите малеят до микроби.
А аз, търговецът на бисери от черна пот,
тактувам на веслата плясъчната болка,
съвсем богоподобен на самия Саваот,
с колонизаторска тарелка – ореолка.
Пищят из трюмовете стреснати жени,
примърдват телеса за донаситие;
който слезе долу олабва жилини,
получил свое женствено покритие.
Пърхат дечица – най-безправни граждани,
кои греблата ще поемат в розови си длани.
Така Замбези служи с телeса оса̀ждени,
в игото - апотеоз, вменено им от лани.
И слончета със своите пръскалки тихи
до хоризонта пренапълват пълноводието;
пиша на кърмата кълбета романтични стѝхи
на папируси, изджустрени по древни моди.
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Така емблематично ще клекна някой ден
на брега, отърсен от галерна дрямка,
с мозък несъчувствено от слънце овъглен,
под омбрелата на суха африканска нянка.
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М ОЯ Т М Д У Д У З И
###
Моето негърче Мдудузи възжела хот-дог
и одма аз изменках си пижамата;
малка жабичка, вторачена във Бог,
се метна на багажника у ямата.
Заръмжели спортния двигател
се емнахме към близка гара,
там на кремвиршите зложелател
душичките им вадеше на пара.
Мдудузи, викам, на ти твоята кльопачка,
а той заплака тъй неудържимо:
„Не мога от животни да си правя жвачка,
дай по-добре да гризнеме ескимо!”
Когато се облажихме най-сетне
и сладолед до клечката осмучихме,
той прегърна в двора двете псета:
„Не ви изядох, мили мои кучета!”
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Жабичката с кикот багажника разтресе,
та ѝ отворих да подскача като сприя,
тя не знаеше, че друг деликатес е
жабешки бутчета, разкрачени в чиния.

96

###
Колко ли щастие вместимо e в моята кратуна,
щом спящото си негърче по слепоочието аз целуна?
И всичките му сънища успея да сбера до зайче бяло,
което волно щрапа, низ полянка, като пощръкляло?
Редил съм му юначни приказки от зимите си снежни,
а то смуче палец слънчев и ми е принадлежно,
рита ме с крачета конвулсивно по тлъстините на корема
с желание у детството му всеки ъгъл да обема.
Това, че майка му или баща му са далеч от таз вълшебина,
няма значение, когато с него сме едно, а и нощта ни е една;
заспива като българче, мълви за Сънчо в късна доба
сякаш се е пръкнало от същинска нашенска утроба.
Понякога така се случва, донякъде пародоксално полукълбото северно на южното не е диаметрално
и един живот споделяме на общия си одър,
под небосвода, де е за всите ни еднакво модър.
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TO MY MDUDUZI
You are a small black Prince, my son,
But your soul is in your pink complexion
That is the reason under the rising sun
Why we live together in satisfaction.
You came into this world like a spirit old,
Reminding me how to love my children,
And that love is the truest over any gold
Over any stupid thing to be not single.
You gave me wisdom to read the Bible
With new eyes in my life before it is ended.
You opened in my heart no place for idols,
I, who never was, has now landed.
Remember me the same way I’ll you remember,
When the Angels will bear me on theirs wings away,
And every starry twelfth day of the month November
I’ll pour into your cup Heaven’s Milk from the Milky Way!
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ВА Л Е Р И ЕВАТО С Т И
ВАЛЕРИ И СТИХОДНЕВА
Той му аргатува с дивна лекота,
на шедьоври-самоделки е милионер,
не страда от излишна срамота,
препитаващ се и като пѐнкилер.
Стине му кафето в крайморския кафан,
щото не постига време да го глътне,
отразил брада в лаптопския екран,
и стихопломби от зъбите си кътни.
Жени припадат, ръмжеят от възхита,
мъжете зрели, онемяват до обуща,
а нашият Валери подобѝ косатка сита
от планктона, де отвътре го изпуща.
Личният живот обръща на обществен,
социопат не е или пък друго мекере;
за него няма начин по-естествен
до елея на душите да се добере.
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SOS напява, по вълните черноморски,
по полиси и по паланки се саморецитира;
нерядко яден и от завистливи думи хорски
на въгленово слово ги кади и рециклира.
Има си и супермаркет на градинска пейка,
а едничката му стока са книжиците с рими;
три бирички са катадневната му грейка
и хектолитри светлина и за незрящи зрима.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯТА „ВАРНА”
Географически съм родом на километра сто от Варна,
и на цивилизацията нейна член мога да се барна.
Един вид да се наредя в йерархията, значи,
в редицата на онзи пичовец Фибоначи.
Нататък всички волности ще са ми позволени,
съотношенията сфинксни - наготово изчислени,
и хетери - бол песъчинки ще се валят при нозе,
за таквиз кат мене казват, че им е блазе.
Ще им бъда нещо като шеф или раджа,
баджите баяджа са в монастира Аладжа.
И ако древните са сътворили същинския Едем,
не ни остава друго, освен да пием и ядем
с поетичното Чудовище – песенника Станков,
кой до бутилката ни празна като мени нанка;
но нема страшно, ще му намерим бърз колай,
сега е лесно, друга ще поръчаме онлайн.
Наздраве за култура „Варна”, но повече за нас,
сврели лански дупеци в поезния Парнас,
де оттук не се чертае никакво мърданье,
че сме дърти веке да бидем капитанe.
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В. СТАНКОВ & ЦВ. БОШЕВ
И със захабени якета и кларкове
не седнахме да поклюкарим факти,
да скръцнем застарели чаркове,
да се сръчкаме с дробени лакти.
Редяха се закуски символични,
следвани от икиндиени ракии
и жени за скарване епично
не завъдихме, като мъже-пинтии.
Не ни тачеха партийците,
че сме били самомонадни,
а те вкупом лимфопийци
на артъка от народа гладни.
И некадърници роптаха също,
срещу поетиките ни различни,
щото от тях им се повръщало,
че са жаргонно иронични.
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Трошеше слънце огнени чакъли,
дето ни пробиваха каскетите,
под които кипналите ни акъли
не увряха до лоени пастети.
Такваз бе дружбата ни разфасована,
само мобиларно с тембъри си светехме
и всеки гайретеше съдба недотакована,
но че е обща най-накрая се усетихме.
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С О Ц И О П АТ И И
ВИСУАЛНОСТ
Дневалността на дните караулно
е чепика да разтъпкват стиснат,
че капне ли нощица ще затулне
окото на войника с цици виснали.
По аналог в един последвал бит
в матрица преподобна се завираме.
„Ах, колко сме с мераците си квит!” Лъготим, сиреч правдата кашираме.
И ръгваме към екстраординерност,
да се самодокажем, като запасняци.
Над огледало, отразило хемисферност,
бръснем си цивилните ташаци.
Предусетили си полагаемите дни,
по ДНК осчетоводени относително,
в тях склещени до крайни съдбини
си отвземаме наслади напоително.
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С мрежи пилещарски се ограждаме
или пък със стени от тухли-четворици,
но пак денят прескача нощ Игнаждна
с две виснали над черепа ни цици.

105

ВИЗИИ И КОЛИЗИИ
Подскочи шурецът, малък ат с черни краци
и ритва с копита виснали божи еманации,
а конят придремва след кариер по къра,
не му е кахър, че мачка щурци из яхъра.
Слугините трупат-претрупват с паници синия
за чорбаджиите, морни от мисли как ще са тия
дни летни и рута градушка ще се ли стовари
връз гледана стока от житце узряло - шамари.
Ратаят върти в поясок на грош`ове ексика,
предесенно пилци брои, на себе си вика –
де да бях посещавал медресето най-чинно,
да бъхтя нямаше толкова рабски повинно.
Щях да съм писар в съда и да си вея пеша
по калдаръмите градски да бъда келеша,
да броя под бюрото пробутани звонци
от гражданя или селяне, оплели к`онци.
Зъболекарят корени вади с клещ`и захабени
и мозък изтича от дупките гнойни на смени,
сивей хоризонтът, внезапно кръвясало блясва,
самозапушва се после и взема да мирингясва.
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Шаврантливка си търси с коняра белята,
чийто кон е потъпкал щурец низ тревата,
сякаш лейди Даяна във времената по-нови
мъсти на Камила и принца Чарлз трови.
Муджахидини убиват по т`ържища свои,
сестрите Бейнелски нямат покой в покои,
Мишел на Обама учи американската нация
на диети с ханш, продебелял в плутокрация.
А съпругата ми от сой на професори и генерали
това ми стихотворение по Фаренхайт ще запали,
щото купувания от мен заводски хлебец питателен
не ѝ се услажда да пастри талия удивително препинателна.
Тишината е фалш, шуми общостта, явно не си е отвзела
от секс анален или от плясъка на байряци, връз на козела
рогите опнати, де транспаранти и повици жални
ни връщат до стадо, недодоено на паркети бални.
Кудкудяка кокошка да се преформи на части в наша полза,
то бели `и меса по чинии ли, то кълки ли до кост оглозгани;
а свиня заквичи ли в свинарниик по някаква телевизия,
фаворит ще да е в ухото глухо на сляпата Евровизия.
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В парламента кълби парламата, а по кварталните магазини
„Парламат” се продава за предишно кисело мляко да мине;
оядени люде разнасят по медиите акъли поучителни,
да ни докарат статукво да сме подозрително-мнителни
към всичко и всички, към черния скокльо, малеещ в сеното,
с недоимък от конски сили да прескочи мъката на теглото,
да драпа с немощен гъделич господните виснали мъде.
Тъй беше до днес и за вбъдеще, май, тъй се очаква да бъде.
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###
Казано ребром – утрето хептен не ни принадлежи,
само надеждицата плаха перпели - мушица в рози;
познатият живот се звери и в челюстта ръмжи,
сякаш ще му вадят зъб неу̀фатни стоматолози.
Препирнята между Слънце и сестричката Луна
не е за радост на тълпата, на мравуняка човешки,
стъмненията им взаимни на небето – ей ги на –
се случват вече безпорядъчно - в порядък кешки.
Жените се омъжиха до крак, рептилно народиха
мили изчадия, невидимо обложени от люспи;
утробите им сетне завинаги си матки свиха
да не би мъжете да им бият нови буспи.
Блеят агнеци и ни един Иисус не се оповестява;
Луцифер наскубва от оврага суха трева за огън,
в който да горим, но все по-хладко да ни става
на душите жални, жадуващи за Божи слоган.
В махалата оредяха будките за субпродукти,
гражданя се шлякат без лев из портмонетата;
правителството с евролипси вие виадукти
над веждите им, брамчещи планетата.
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Поетите гъмжат си словеса по навик стар,
музиканти драпат гъжвата от струни;
старците угодничат на пуберската жар,
а тя се рестриктира едва до цуни-гуни.
Космонавтите, пробрани от сичкото ни паство
припяват песни глупи в недоносени вселени;
невярващи, че някой ден човек ще властва
над емблематичните зелени клети еуглени.
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###
Интимният живот се попиля до центробежност,
покварата на публичния стри плахата целувка;
урбанизацията не третира съществата с нежност,
камъчета ходилата не щадят из меката обувка.
Наскочиха от миши дупки по улични трибуни
пошли развлекателни аркашки сред озона;
в заджунгления град кариатидните маймуни
панелки не крепят, като входове през сецесиона.
Вехтошарите разменчиви не се провикват вече,
не успиват малчугани с напеви подбалконни,
не будува в тетрадките дух на мастилено човече,
душите оседлани не сънуват волните кушии конни.
Светът се е превърнал в свърталище на шушумиги,
предишният в миязми тъне от херпеси вазални;
крамо̀лите роднински и омерзения на всички стиги
препятстват любенето в периметри персонални.
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###
Поетите, които търкуляха думички за песни
навремето ги имахме за кви ли не ербапи;
разкиснали си в припевите формите телесни
девойките се пускаха на селските апапи.
Песновниците бяха тарикати печени
заемаха все длъжности добре платени,
после по кръчмите, от курволяк завлечени,
вадеха кетапи на дембели овластени.
Сега наистина е вече доста извратено –
поетите се блъскат в стена от пошли рими
а поколението ново мисловно е зашеметено
от гръмотводни пиърсинги, де що дупка има...
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ЛАМТЯЩИЯ ЧОВЕК
Не му е стигнал на човека всеотдадения Господ,
та зашмекерувал да е безстопанствен и бетер,
ако може да го хакне на цветната дъга под моста
облакътен на рамото на кофтаря Луцифер.
И се ширнала по този повод люта битка,
в която Каин Авела откъм гърба затрил
уж омесени в единосъщна кална питка...
Клокочи кръв из гърло на братоубиеца-катил.
Нахакере са всички възхвали на доброто,
панегирики и песни, както там му е редът;
по празници се вие все скъсано хорото,
там де двамина трябвало би пръсти да сплетат.
На туй му се вика ламтеж за благото на ближния,
нахъсване за приобщимост и на ненужности обемни;
тъй смърта пристига на дилижанс скоропостижни,
на капрата със Сатаната, впрегнал язовци подземни.
Не преде поуката, проточена през вековете,
и на възел да я вържеш, ще я разплете
червейчето, дето гложди, без да се усетиш
и кухи шнурове пресуква в душицата ти от дете.
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МУТАЦИИ
Смени си Слънцето тертипа.
От огалващо през детството,
сега жаравно то ни пипа,
вживява се да ни е бедствие.
Черноземът взе да изсивява,
и с фекалии да богатим го,
пшеницата зловредна става,
и всяк за всекиго е гринго.
Пантофки Пепеляшките не губят,
принцовете поркат вън от бала,
бубите извътре свилата си скубят
и други приказки са ала-бала.
Няма кой да учи децата на почтеност,
никой не ги води да ги комка в черква;
омбудсманите нехаят за кахърен демос,
президентът бърка му отзад с отвертка.
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Дядовци и баби в лехите си измират,
незрели юноши се блъскат с анаболи;
не е ясно кой пасува, кой протестира,
кой благотвори, кой беси и кой коли.
Така ще е навярно, сири се кръвта
в инертно бръмналата еволюция,
хазяйничи навсъде пошло отвратта
и сипе връз главите ни полюция.
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ЗАЩО НЕ СМЕ БЕЗСМЪРТНИ
Човекът е гъмжив от страсти и съмнения,
какафонично стеле устие преди устата,
пеперуди смила без капка угризение
излюпени от какавиди сред червата.
Тъй чувствата му, недоткани от коприна
се валят из фекална кал и се ожесточават,
затуй дявол услужлив си измисля за причина
да мъсти, кърни, убива и да се оправдава.
И все прехвърля вините си да му е удобно,
плакне съвест, потърпевши - приятели зове;
цветя пасе нечифтокопитно и едноутробно
и се самонахъсва, че друг съдбата му кове.
Небето уж е тихо, но никак не мирясва
и в нарочен ден изпраща гръмотевица,
която връз главата му се сгромолясва
и било квото било до таз изневиделица.
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БАТУТ
Кръвта ми спря да тича из краката,
своенравничи и другаде се сбира,
и въпреки уголемената простата,
в златното сечение вибрирам.
Замерят ме по пътя присмехулно
спорадични погледи на минувачи,
врази дежурни сипят думи хулни,
дупеят магистралки - да са ми илача.
Къде без укор филджанче да надигна
и седнал безпризорно да го глътна?
Къщна самота замезил, грак уригвам,
на столче в бара - може да се гътна.
Охлабавял батут е шибаният социум,
навъртелите годинки треска о земята
и неоцелели от карамболния комоциум,
ги пепели и рови, с песента им недопята.
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###
Навън е вече, като след целулоидна димка
от филма недогледан – дим и прах;
затуля време ново очи ни със стотинки
удряйки чела в житейския ищах.
Природата не ни угажда, както лани,
сбира от птичи грип сополите ни свински;
а ний до струна опнати и истукани,
мътнеем от инвазията животинска.
Козите бръстят ГМО-вни храсталаци,
а кравешки пръдни ширя̀т озоновата дупка;
ако дядо беше жив с разклатени ташаци,
на Фуко махалото направило би чупка.
Правителствата зобят от наследници
на другаря Ескобар, убит без нужда,
не да го изменкат със праведници,
а с нашенци, де скуката прокуждат.
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И шестват из сърцата ни илюминати
до златния чиляшки милиард да се докопат,
после ти ще хартисаш, ала брат ти
не ще го има с дечицата му холотропни.
Затуй отивам в първата къшла да си доблея
със стадото ведно, от още различими биоединици;
а ако намине татък селяндурска фея
ще оплодя натюра на щръклите ѝ цици.
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НЕУТЕХА
Вратата в полето е предварително инсталирана
и над реката мостът издупен в подмоли занича;
тъй че душите ни, ако не бяха инкриминирани,
да сглобят щяха легото на Уста Кольо Фичето.
Ако е било речено и чудесата се биха пръкнали градините виснали по дизайна на Семирамида;
разклюкарили биха се сфинксове млъкнали
на живота за смисъла и от що в нощвите симида
бъка преди пещта, щяхме да разберем отчасти;
как да се пръкваме и да мрем, конфуз неизпитали,
как да се сподобяваме с дефицитното щастие,
без да се пречкаме трансперсонално и да се ритаме.
Не бе ли божията воля, на пуклив мисир кочана
щяхме да си песновничим и да си танцуваме,
навлекли дарена братска риза, недозакопчана,
с утехата - на богопомазани да се преструваме.
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ОБЩЕСТВО
Имената ни са нещо като клипсовете по ушите на добитъка.
Пак си е стадо стадото, но всяка коза е за свой крак.
При надой млякото е различно на количество и на вкус.
Завръщащото куче лае една, а приблизва друга.
Почти като на Господ му е службата.
А тъпият овчерин несправедливо смесва
продукцията им в един въртопен кюп.
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МЕЖДУСЪСЕДСКО
Покани ме, съседе, да дръпнем приказка,
един вид чорапите си да разплетем,
аз те калесвам, но не се вясваш никакъв;
бива и нещичко чуждо да наебем.
Докато жените ни влачат продрани хастари,
или секретарстват на шефове тлъсти в угода,
с по ичкиена глътка гърлата си да опарим,
лумените на вени ръждясали да пронодим.
То иначе що сме си гъз до гъ̀за в къщята,
нафърфолени ред по редом на една улица?
Нищо, че ни се различава вкуса за нещата
и пердим прозорци един от друг в потулица.
Или изкарай смока пластмасов на маркуча,
и аз моя ще бочна между съсухрени длани,
да похарчим вода, да си изкъпем кучетата,
да разконтрим пръстта, на буци събрана.
Караме я дежурно, требим плевели от цветята
и кутиите черепни, когато глави завъртим,
издрънчават от дребни камъчета в самотата,
вместо да бъдем тандем в междукъщния тим.
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###
Пилеят се аверите, всеки по тъча свой,
гарите гъмжеят от раздели непредвидени,
копой копоя не сподиря в разнобой
в пространства непознати и перфидни.
Изяденото и изпито в пиршества предишни,
тук-таме в албуми снимкови се кротна,
даже някои лица са от камерата скришни,
само ухо подава се или шапо самотно.
А чувствата, които ни крепяха във взаимност,
отдавна са изтлeли, лишени от огниво.
Тъй славата световна преминава и сетивност
я остане, я по реда си гламаво изстива.
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РАЗЛИЧНИТЕ
В някои племена трепят албиносите.
Те са навикнали за живота си да не просят.
Не се търпи белият цвят в чернилото,
дори и майките им прежалват милото.
На свой ред белите затриват светците,
абразивни им идат ореолите за гледците.
Най-хубавите моми прогласят за вещици,
и ги хвърлят на клада да се облещят.
И гениалните личности не се понасят,
лустросани, че луди творби и идеи снасят.
Куците и сакатите тургат в отделна квота,
несъвместима с ординерието на обществото.
Тъй всеки по-различен от брата си
изправян бива самин до стената си
и получава картеч в гърди и чело
за думи на чорчик, изречени смело.
Зарад туй донийде не сме я докарали,
в холограмата стиснати и издялали
всяко дърво до монотонна свирка
в оркестъра многоладов на цирка.
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###
Транссексуалното множи се, завладява
буболечешкия ни фасон и в скоро време
сами себе си ще е достатъчно да вдяваме,
изпаднали от междуполовото стреме.
Ще се самообичаме, без друг да ни е нужен,
в карашик на мъжкото и женското начало,
самоолени слузно персонални плужеци,
от пипалца лишени и за прегръдка вяла.
Няма да имаме ни баби, нито майки,
прадедите ни окаяно ще са се затрили,
а неприветната самолигавещата се шайка
себеподобности злощастни ще е нароила.
Кръв бразди сърцето, хвърлено на ножа,
с кирпич градило оджака запламтели
за две сами тела с взаимовкусна кожа,
де в огъня му, яко дим са възлетели.
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РАЗНОБИТНОСТ
На изредки вдишки старчоци от приоблачните ниви
с вилите от вежди изчовъркват искри от камъняка,
стекъл се преди Мойсея мегалит в околните масиви,
заетост да всели, та житото с наведена глава да кляка.
Опъват поясоците им с дълги жилави ръце комари,
козленцата риголват с рехави бради простора злачен,
най-много глътка от павурче с първак джигера да опари,
че патраво осле в неделя вода до горе зорлем влачи.
Забрадени баби сълзи преплитат с брашънцето – да е питка
и с пясък търкат тенджурята и саханите, почти до просветление,
иначе са весели и беззъбите си песни подкокоросно хрипкат
на одър нощем да отсвирят неодъртелия мерак с опазено умение.
В низината, склещна откъм неон-фреони, праунуките се лезят метросексуални м`омци, с тату по пубиси – фолклорки дивни
или меки китки, клубно приобщени с мозъци в ортези,
Пришествието второ изкуцукали, към Третото да кривнат.
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КАРАМФИЛИ
Присещам се за карамфилите,
тези толкова протрити от подаръчност цветя
през ренесанса ни тоталиристичен!
Ах, карамфили за семейно гости!
Карамфили гузни за съпругата
подир длъжко заседание в хотелска стая.
Чифт карамфили върху пресен гроб
на непрежалим приятел...
Карамфили за родилното.
От профсъюза карамфилче
за осмомартенските нови рокли
на колежчиците наши мили.
Карамфилената португалска революция стъпканите карамфили...
Море от карамфили сред жълтите павета
за членовете на политбюро
на манифестациите под конвой.
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Венци от карамфили за паметници
на армията, отървала ни от две ига,
от които първото - сега присъствие,
а второто пък нефашистко.
Карамфили за падналите и нестанали,
знайни и незнайни
бойци за национална свобода.
За незабравимата Людмила Живкова.
„Карам, карам карамфилчето...”
Сега пък карат Филчев всичко да си каже.
О, тъй ни беше карамфилен делникът и празникът,
разхвърляхме поля от карамфили,
в ризи найлонови, над китки с бутанели
и с вратовръзките на ластик, чиито прашки ни изстреляха
на първия демократичен митинг, облян от карамфили,
когато командири синеблузи на щабовете бригадирски
навличаха дебели шуби, пури, боднали на челюст,
та после и бастони в задниците ни челичени.
Горките, изпедепсаните ретрокарамфили!
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С Л У Ч К И ТЕ Л Ю Б ОВ
СОФИЯ
Тя отвори с човчица на майка си утробата
и изчурулика още преди да е изпърхала,
една такава важна, сиреч: „Вижте ми особата!”
и намигна към рисунката на вързопа с щъркела.
Тя ни имаше за свои, дори преди да се роди,
затова се гушна свойски в майчината шия,
а баща й, като дядките ѝ да се омъдри
я срещна с име и гордо и пленително - София.
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В КЪЩАТА В ГОРАТА
Ти вероятно стриваш прясно биле за гозба в къщата в гората,
далеч от теб ме плюва океанско пиле, ала ти лежа в краката.
И каквото друго да се случи в завъртулчестия ми животец днес,
ще си остана, непомръднал в глезените твои мащеркови, пес.
Ще ме ритат като гном по стълбите, гости от съпруга ти калесани,
незрим, дори за теб, ще бъкам в погачата, бакпулверно омесена,
с грапаво мехурче ще лизна бузата ти и с език любовно влажен,
та чак като заспиш да сетиш, че нямала си гост по-мил и важен.
Остави ги хората и времената взаимно да се преоплъзват,
ситнейки из лъжави общения, възлите си да развързват,
чакмаци да искрят в подирбата на ненамереното свое,
да гребат с черпаци лъст из урвите от пропастно усое.
И с акордеони да прищипват звездите, бозките на мрака;
след този ден за щуро литване и птичо къпане в листака
гвоздейно се вбиват трели, в паркета твърд на дюшамето,
даденото, всъщност е продадено, но неоплатено - взетото.
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###
Виж в хипотетичната къщурка моя, съм ли се довлякъл?
Ако ли не - прозорци разкови с кози крак ръждив,
от усобието проветри фурийно до скришно кътче мрака,
зареди с медец и вино, кюнец намести, ако е крив.
Само сам преди това съм ѝ дверите открехвал
и самин съм спал пред стария оджак връз халище,
в дирене на отвоювана от мировата скръб утеха,
да те доожидам, да ме погълнеш във влагалище.
Завинаги да се изгубя, потънал в паст различна,
да ми тактуваш удоволствия, непреживени,
и болната ми парчетийна метастазна едноличност
да сближиш незабележимо с читавото в мене.
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ВЛЮБЕН
Тя ме прави донякъде хамав,
и в торбичките под очите ми
медът ѝ се сбира манов,
без да изтича от ъглите им.
Лудвам, зърната си наги ли врътне
в едни разпомешани траектории
и сблъсъкът ни телесен протътне
в незнайни за двамата ни простори.
Запокитва ме в бъдни животи,
въвежда ме в ортодокса на храм
и сякаш e котка, която се коти,
пред олтара, без никакъв срам.
Простете, че вадя на всеослушание
страстта си от убежище на калъфа,
де бе в непряко с мен осезание,
но ми сърцето до далак изръфа.
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ВЛАДЕЙ МЕ!
Владей ме, както ти придойде,
между вълма от козяк мек, в копа от сламата пращяща,
с надойна от хормони хипофиза,
с изпъкнали и сенчести телесни бимки!
Обладавай ме до облади-облада!
Да-да-да-да-да дадаистично.
Харизмирай въображението ми защипано
на прескочи-кобилка да се позамаем!
Позволи да те опоетизирам, доколкото перото ми постига!
Разхвърли ме по краищата на света,
където се намирам всъщност!
Но никогаш без теб, защото ще ми бъде пусто
и ще пляка съдържимото на перикарда ми.
Нахвърли ми се, когато спя,
когато съм събуден, ме опосквай
да си разкажем един-другиму играта,
щото живеем днес, а утрето маркирано е с липси!
Нека като койот да те наобикалям
в джунглата от лъскави многоетажни сгради,
в тишината на потъналия кораб,
де мълчанието рибно е вресливо,
а светилото остава във вързоп далечен!
Омотай ме с ласки придирчиви
да ми е душно в едни и същи клетки,
в безумния ми ум да ми е преизказно!
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С вода от Мъртвото море ме посоли,
преди да ме предъвчеш,
та мътни сълзи отгоре да ми потекат
и бяло сладко изотдолу!
Зарежи за малко всяко занимание,
зашлеви ме с две камбани,
за да ми стане хубаво, че ме смяташ за любовник!
Посей ме в лоното си дъхаво да никна,
като листец, листец от кактус объл!
Поправи ме, ако съм домашен уред изгърмял,
мотор ли съм - смени ми маслото,
зъбчатките ми да не са на сухо!
И ще те мезна аз, само ти да си съгласна,
че си ми препитанието в радост и неволя!
Прилепяй ми се сладостно незабележимо
да не разлаем кучетата в махалата,
да не скачаме в окото на Луната непримигващо
и да не се оклепаме на Слъцето с маджуна огнен!
Почерпи ме с вредна кока-кола
да шупна до екстазия,
да си намеря майсторката най-накрая,
отключила невероятната ми мощ на пич,
изтегнат на полянка,
почесван от пъпчици на мандрагора,
под бръмъка жужащ на мушиците испански
и да се стресна, че те любя, сякаш си единствена!
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###
Откогато ти ми стана всичкостта
себестойностите ми приеха привкус свой,
отрекох се от ядното на личността,
и се обобществихме в корубата на Ной.
Там на всеогледство се съешавахме безсрамно,
то бе спасителна любов, на ранина преди потопа;
изтрили с хлебна гума ланшна моногамност,
подвластни на веяния, де телесата копат.
Мучаха върху палубата двойки от животни,
самият баровец и капитан, спасител ли, какво ли
репите си драпаше, озорен да се кротне;
а стихията се бавеше, ожидахме я разпищолени.
И продължаваше да ни е харно, библейски съответно,
от кораба трески хвърчаха, морето смахнато ръмжеше;
тъй мина младостта ни, а с нея уплаха ни мимолетен
в пристанище без вълнолом. Нали потоп уж предстоеше?
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###
Преди да пукне на света ни зрялата шушулка
щем да сме в нея, заоблени от щастие ;
да ни е тя замайващата, ласкавата люлка,
и да роим деца, без пауза на страсти.
Безветрено да ни прегръщат, да гугукат нежно,
палаво да перпелят с ръчици и с крачета,
ровичкайки в сегашното и в бъдеще копнежно,
да са неукротима за радост наша чета.
Чак тогази да полегнем, всяк на своя кълка,
да разчорлим струните на общата си цитра;
да изпеем сонма на любовта си тихомълком
по Горна воля, овапцали души в една палитра.
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КОНКУБИНАТ
Аз съм червейчето,
свряно в копринената ти буба.
Така ми е дремливо и уютно,
царствено ми е да си важнича у теб.
Приглушени са световете външни.
Шушна и те изпридам.
Утробата ти ми е небесо,
вискозно си ми самосъзнание.
Вън от теб не търся нищо вече.
До пеперуд не ме е грижа да се докаросам.
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###
Обичам те предметно и абстрактно,
неуморен от срещуложни глезотии,
от тоя зор посегна ли безтактно,
ще ми простиш навярно простотията,
която ме навожда да те пипна
уж с целомъдрие бинтовано;
небесна манна шепом да ти сипна
в порочна земност опакована.
Да те погаля, както ми се ще,
под ромон на звезди раздрънкани
и да настъпи двуобщо въобще,
безусловно от условното изкрънкано.
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###
Заради времето, сгъстено до кислив кътък,
не ми останаха алкалии да ти призная тетивата тръпна на своя купидонов лък
пънех с трепет на стрелата да те облаская.
Тя възлете и е забита нейде вдън гори,
настъпана е вероятно от случайна нимфа,
незабелязана е съчка и от ней дори,
уж с топъл връх за хладната ѝ лимфа.
Неразбориите се пръкват, за да продължат
в недопонятие откъм страна насрещна;
в гълтока ти гъргорят и се множат
да ги пребозаеш в жадна спешност.
.
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Не понечвайте към Мая с всякакви ръце,
с талази многопръстни в намерението,
с кашлици непатентовани в предсърдието,
с мънкане и междуметия, ефеверсцентни и шипящи,
с погледи от лукчета бонбонени и разлигавени,
с думи от въжа сапунени и овъртени!
Тя грейно тлее в гърлото на небосвода,
тя се приплъзва от купола на цирка - звездонично бавна,
на слънчевата нощ от мергела сияен,
на лунния следобед в глаукомата,
с лъскави чорапи и бандаж,
от скрупулите ламиниран в онемението,
с обръчи на талията, отесняло ореолни,
усмихната, с клавиатура бяла от кокос.
И лъщи в огледалата за обратно и напредно виждане,
от люка на совалката пароксизмална,
допряла буза в куклата на детството.

МАЯ
							
На Мая
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Голямата, внезапната и ростроповичната,
сезаново-шагалово-матисовата Мая,
кортасаровата,

Мая е кандилцето ми.
Мая - от маслина зеленееща, от тъмния елей с червеничко
и фитил от дънки.
Глъбинната ми Мая,
русалков плясък в плитката река,
камбанно стинеща,
фосфорно облепяща абдоминалието ми
със стрихнинова ракийка малка,
светулъчната Мая.
Непостижимата ми Мая - да куцукам стръмно
по дрезгавата вежда на баира къмто ней.
Не мога видя най-всичката ми Мая в непостройката
на длаба, жлеба - сглобката на делника.
На Бога зяпнал, Мая ми е кътник,
с корени забити в крехките кании на сърцето.
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зороастровата, персонално присънилата ми се Мая.
Нагорето ми е Мая, горьето ми е.
И ми е куче кучето й, недокрай събудено
завихрило завивките и сънищата на Мая.
Почеркът на Мая ми е македонска вървичка
от здрав канап, от хрупки орехчета и петмез от шира.
Разширените зеници от страховете на Мая
се стичат по бузите ми търкулени и откъснати джанти от безумни рагарбили дрънчат безшумно по тутманика на духа ми
в най-голямата опасност - да си още жив.
Какво и що ли още не ми е Мая?
Черупчица от аксеса на пръкновението,
ухание на роговицата на новоизлюпеното костенурче,
от на слончето мазолестия и непоникнал или стреснат свършек,
на чадърчето неосъществените омбрелни същности по Кристо,
заляли материци с желтота в Австралия
и сивото на нежни малки хрътчици уипет
върху Бундестага
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Мая ми е книжка листопадна, оригама.
Как ефимерно е идеограмите ѝ да се разлетят,
как трудно е да се повторят
изменчивите пътни знаци на любовта и пустотата,
на края на историята по Жирарду и Фукояма,
на несъстоялата се и желирана истерия
в паноптикума на мадам Тюсо,
на катеренето на негрите да отрежат сухите клони на джакарандата,
баобабен люляк в Южна Африка.
Мая е бяла лилия, мутираща до лотос,
фетиша, експлодирал на шахидка,
попиляната длан на Фатма,
с костици, захарно посипани в скута на Бодхисатва.
Обгърнатостта кармическа на предполагаемост,

до непосилното желание на старчетата,
дето забиват ножки в пейките на вечното,
уловени в черно-бяло от Б. Христов.

144

тиренцето между Рождество и Великден,
вино от липа с цветче жасминово за привкус,
панаира на души по Йеронимус Бош.
Мая е придъх, благословен за всеки,
но аз си я прикътвам.
Питая Мая, Мая си притомвам,
мая се у Мая, ако ми прости.
На урбанността не ще я дам,
на сурите ъгловини, измислени от хора,
курбан на най-неясното чудовище
и на праха на улици квадратни няма да я дам.
На бизнесмени, сритани у белите им бъбреци,
на връщането на мъжа й, голям и много пъти
няма да я дам.
На детенце, потрошило ключица,
затънато в мечти по лято и по другост,
предоставям Мая щедро.
И на оня, който колиба ѝ съзида в най-отнесения свят,
на имането, нямането в схизмата, сиреч на мен,
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на песента в отчаяния поплак,
мога само Мая да разхлабя.
На гарата ще ѝ развържа белезниците за малко
да пие откъснато кафе от снежната сметана с Валери Станков,
(най-искрометния и безкитарен бард),
а от хълбока на град емблематичен
ще се приплъзне, срутвайки се друг,
в зъбчатата ѝ катадневност.
И той да я поиска, ала ядец.
Обичам Мая, имам белег даже
от заклинателна татуировка, някъде върху пространната ми кожа.
Иди, че я търси!
Не знам още колко и каква измерност
ще ме свързва с Мая.
Възможно е за Мая да не съм в измерностите,
но това си е нейна метрична или инчова работа.
Влизам във всякакви места, където има вероятност да е била Мая,
паля ароматни пръчици,
не оставам в пустите ниши,
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където даже не ѝ е хрумвало да бъде,
упоен до такава степен, че изобщо забравям за Мая
и за предполагаемите Мая-присветвания.
Съчинявам си въздух, който я е обгръщал, говоря с него,
колкото и да е инатест
и ако той се смие безследовно,
започвам да търся Мая в невъздуха.
Отивам до всичките граници на държавите,
но и там се оказва,
че митничарите не държат на отчет трафика на Мая.
Обаждам се на правителствата,
които би трябвало да имат някъкъв ЕСГРАОН на Мая,
но правителствата вдигат рамене.
Само аз знам де е Мая,
но си пазя информацията в тайна
от себе си.
Мая е в една къща, много бяла и заровена в дъбравите.
Там тя се сополиви на воля и никой не ѝ пречи да го прави.
А аз планирам над този Мая-монастир,
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планирам ли, планирам... и я сугестирам
в освобождението да ръмжи и циври.
После Мая бере коприва да ми изплете пуловерче,
притърква я в сурови оризови зрънца,
та да не ми убива когато реша да литна,
към стратосферата, но как без Мая
в необят неясен,
в дослук с вятъра и годините, минаващи в тръс.
Ама аз съм един много капризен летец вземам си под мишница биричка,
и шунка от пета на Мая за изкачването към Горния свят,
най-несигурното място,
където Мая наднича от кладенеца на смерча.
И се оказва, че по времето на дългото ми нанагорно фърчене
изцяло съм бил без Мая, под мишница без Мая,
в превръзката на гърба без Мая,
още преди да възходя,
още преди да врътна ушите си в подходящ ъгъл на атака
и още преди Мая да ми е Мая,
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но въпреки тези неудобства кацнам под терасата й.
И ако някой ден се получи,
ще започна да скрибуцам кълките си,
като черен щурец по Куентин Тарантино
и без съмнение ще възпроизведа трели картечно-песенни...
Те ще събудят Мая и тя ще се облъчи от неона на кухнята си
и ще ѝ се стори, че нещо е станало приживе и то сега.
И ще е напразно излизането ѝ на балкона,
щото щурецът е невидим в тъмното.
За всеки случай тя ще палне цигарка за тази среща от пети вид,
а аз ще ѝ оставя НЛО колелца на детската площадка,
под блока, та като си измие милите гурелчета в ранената заран,
да разбере, че съм кацал
със сянка от нежна прекаленост.
И доде нестинарно стъпя, ругае и приказалничи
като Вирджиния Уулф върху жаравата на Георги Чобанът,
насред и подир туй,
пак ще ѝ упомена, че читанката на папиларните серкменца и клупчета
няма обратен прочит.
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***

И ще прегърна Мая, за да си доспи,
и ще прегърна Мая пак да си доспи,
и ще прегърна Мая пак и пак да си доспи,
като пеленаче, преплувало коластрата
на изначалието.
И в пастта на възжеланото,
в ноктите от стичащи се часове,
в стоманената коприна на обърнатия свят
зад бутоните на ненатиснатите звънци,
ще се озъбя някоя прекрасна утрин
на входното чердже на Мая
с обичта си квартално-превъзходна.
Ще се прехлъзна в цепката на пощенската ѝ кутия
над мозаечните плочки от твърд социализъм,
в бархатната задушност на клинописания от хайванчета
и провинциални хулигани вход на Мая.
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Присядам на тротоара на Гея,
край трътката на Юниверса,
на ръба, на далечния от Мая континент,
с ахилесови сухожилия,
потопени в топлата тиха и ледената атлантическа пяна.
Това е начин да се завърти Гълфстрийма на кръвта ми,
наситен с корпускули Мая.
Те драскат черния ми дроб като камера
за удостоверяване на елементарни частици,
белязан от белите дири на Мая (най-бялата същина)
и същевременно заровен насаме
под последващите милиони стръкове от троскот.
Усмивката ми отлага брежни наноси
и вае Мая, съвършена от въобразен пясък,
погледите ми я целуват на всеки объл виртуален милиметър
и Мая се отаралежва от тях (и от погледите, и от целувките).
Не протестира повече,
защото е екстраполирана от словесата ми,
макар и с по-дифракционна плът,
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Ами, дотогава!

защото има нужда от любов, загърната в книжна кесия,
защото технологията на живите е да се набутват в бездиханност,
да преминават себе си, да се оверложат на машина “Сингер”,
да шумолят, без да се разкъсват и изяждат,
а да нащърбяват аурите си от топъл виолет и дрога.
Всеки път, когато затворя очи, умирам доста,
всеки път по-жилава тръстика в люлеене, лелеяне на Мая.
И всяко примигване в тласъка да оцелея
е да кърпя с мигли Мая, за да я загубя, естествено
в аморфното отражение на стъкловидните перли на присепването.
Но и аз си имам коронен номер.
Щом птиците се юрнат до северните си гнезда,
(вероятно и те са панелни),
ще се уловя за милионите им нишки от гракове,
за да ме завлекат поне до прозореца на Мая
и пред него аз да се покълча да ѝ направя смешки - най-щастливата и озверяла марионетка от любов.
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Святостта от дух и плът накрай излиза доста скверна,
щетите, дето си понесъл броиш обратно през останалото време
и не ти остава друго, освен да не излизаш от таверна
и чинии да трошиш на дансинга й, без за любов да ти придреме.

На човека, гребнал от сандъка шепа от свещения граал
ще му прилошее рано или късно от златните искрици;
драго и мило ще даде да не би ни взел, ни дал,
гладната кокошка да е заебал със сънуваните трици.

На човека, алчен за любов, дамар не му търсете!
Той сам ще се разбие, щом я срещне, в илюзорната ѝ гръд,
защото е море обичащият, ала дълбоко колкото се сети
и след вълна̀та му е пясъчната пустош, ширната отвъд.

###

###
Като добитък се запрях у дама да съм си под ръка,
фий си подавам, слама, трия телеса в диреците,
поглеж изчезнал съм, дори пресилено е да река,
че ме е имало. Жертва май съм на фишеците
на словоблудство превъртяло. Уклончиво
се давах да ме язди всеки с дирник топъл;
в един миг магарок бях, в други - врано конче,
слугувах на обществения льохав вопъл.
Вероятно съм излязъл вече от това си състояние
и съм мулето с дебела кожа и копита мъжделиви,
мелез, който се държи на пестеливо отстояние
от расова порода и нагнетявам вратни жили.
Проточвам струни, вид безпаметни каиши
от изгрева до заника на всеки божи ден;
взра ли се назад, опашката ми ще изпише,
образ събирателен на добитък видиотен.
Дори и да приема, че се вживях нарочно
да съм заключеник в окаяни коптори,
ще вляза тихом в ролята си точна впрегатна твар, с достойнство a’ priori.
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ЛЕЛЕЙНОСТТА НА ЧИФЛИКЧИЯ СЕМПЪЛ
Бележи сянката на попова лъжичка
разбедрената влажна женска дрямка,
ръцете ореолят русата главичка,
хълмее нянка от свлечена презрамка.
Такваз иконна е моята представа,
сега когато съм самин в чифлика;
над мен съзвездията тихо плават,
авлиги из смоковницата чуруликат.
Ако успея да я доведа с двуколката,
впрегнал атове на семето си опашато,
от еднотата си ще доизтръгна болката
и блажѐн вовеки ще ми е кревата.
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ЛУНЕН ЗЪБОБОЛ
Боли я зъб Луната, с повои облачни се брамчи,
любимата ми ядовито е набъбнала от нерви,
с чар неотразим ме чоколи да ме присламчи,
да разбишка сонма от въжделяващи ме стерви.
Това не значи, че сме обречени един на друг,
а е само обстоятелство, което ни разлистя;
едва ли ще докретаме до съпруга и съпруг
дори да доиздрапаме една и съща писта.
Стоя си под магнолия и сврян и вкостенял
в трилобит вековен - от саркофага му се блещя;
бадева̀ Песен на песните на теферич изпял,
сега съм стиснат на безвъздушието в клещите.
Може би други две калинки лепетни, взаимно
с фотони си светлеят точиците на крилата
и продължава пропелерно да им е интимно,
взрени в петънцето зъбоболно на Луната.
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ЛЮБОВ ПОДИР ТЕБ
Любовта е болест, ала не хронифицирана.
„Времето лекува!” е тъпня важаща и за нея.
хълтаме яко в катакомата ѝ и транжирана
е светлината в тази пещера за елф и фея.
Пристига нова, възкачена на шеметния влак-стрела,
пронизва гарата ти и нехаеш за бири и закуски;
окото ти одрасква сажда, въгленче преди това била,
и пасажерка друга под клепача ти за миг пропуска.
Ах, що да сторя, като ме втриса от бацила,
ни хапове помагат, нито врели чайове от билки;
и де се дяна прословутата ми мъжка сила –
да затъкна чувства, да я натиря от хранилка?
Ами каквото доди, не съм от оксидирано желязо,
пък друже, и ти си от внезапната нега овла̀стен.
Любовта е намъкнало се във врата ни кукулязо,
и не играят тука правилата на деловия кастинг.

156

###
Любовта ли по наклона се хързули
и самосебна вземе да се жали,
пилеят се на множество кършули
кукли, разменени за парцали.
Мре чувството, ожидащо Помпей,
застиват мимики и жестове,
в патък подвил искрица, Прометей
е пишман, че огъня помести.
Ний, дето обитаваме поляни
и зеленото ни бърка из очите,
от предвулканно щастие пияни,
сме в любовта отчаяно честити.
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ЛАПА
Изваля се дъждът и недостиг от капки
остана във въздуха гъст да витае,
както ти си замина и изумрудени жабки
квакат на скоци, отсъствието ти лаят.
Както пресъхнал бях, с кръвоток сгъстен,
зажегли ме чудо с проливни бодежи,
но изтропа далеч в планини и хептен
кретенясах в недосегаемите му мрежи.
Търпеливо чакам следващото валене,
де би могло щедро над мен да прозяпа,
да ме кали в поддъждовното ми стоене,
да ми протегне безхитростната си лапа.
И ти да се върнеш, оплетена от гирлянди,
на цветята новопоникнали да ме бесиш,
а аз parla piu piano да запея на Мorandi,
да ме свестиш с дъх, в ложе да ме калесаш.
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КАУБОЙ В КРАЙРЕЧИЕ
Опакован в каубойска риза, с отскубнати ръкави,
по американски холивудски образец,
извадил бицепси, като телци от стадо изоглавени,
те сугестирам силно, пич съм и наглец.
Не ме е грижа роднините ти по съребрена и пряка
каква оценка сред клюките махленски ще ми дадат;
до светване на уличната лампа ще се пърча яко
от любовта си чалнат и от сексапила ти благат.
Като втора мярка за прилапване, ще взема да те заведа
на крайречно ресторантче, по провинциалному в костюм,
след рагуто и коняка липсата на красноречие ще е беда
и няма да те очаровам, ни с фини маниери, нито с ум.
Робко ще дочакам финала на епизода и сеира,
дали в трева крайречна ще се облажи Дон Жуан,
или пък папийонката ми ще кривнеш със сиктира,
да не смея да помисля хубостта ти да ми бъде блян.
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КИЛИЯ И ДВА ОГЪНЯ
Ах, прокрустна безобразна самота
като по̀казна присъда ли получих?
Не – сам у нея кокаляк смотах
и в килия единочка се заключих.
Дори плъховете бягат настрани,
да не бъдат в пряка близост с мен,
трохите, дето роня им от дни,
се вкамениха до баластра в монумент.
Прозорчето зазидах със жестокост,
да не влиза животворна светлина,
която би разсеяла нощта дълбока
и заопипвах си лицето от тъма,
за да мога още да се разпознавам,
но защо ли ми е знание такова?
Сърцето си изгребах да наподобява
и симулира знак за щастие - подкова.
Сам си струпах кладата на самината;
не упреквам бабичките, де плацикат се
на огън, клечки метнали в мъглата му.
и не мълвя: „ О, Sancta simplicitas!”
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Не става тъй да издимя до края
и доста маниерно май се получава,
не съм Господ съдбата да вещая,
и своята самичък да решавам.
С теб избрах да сдухаме килията,
аз отвътре, ти отвън, ако рачиш;
контури слети да взаимовопием,
с чист огън пушека да проветриш.
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###
Не късам цветя, защото са живи,
затуй не очаквай от мене китка.
Всичките цветнали земни масиви
бих покосил за тебе в битката
да надделея потенциалните ухажьори,
устремени да ти се сложат любовно.
Сама китка ти, в плетеница от мандрагори,
венцелистчета рониш да ми е върховно.
Събирам ги в енциклопедия многотомна,
с твои палци изписана, преди докосването;
скална чувственост от каменоломна,
на взривѐн мегалит първичен родствена.
Излизам от дупката си в небе да извикам,
че в областта ми сърдечна витаят отломки
и ръчна количка с нафората им тикам
до църква да те заведа и да се комкаме.
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###
Торсът ти прищвъкнат е цигулка,
лъка за нея колофоня си лъстиво;
не рачиш ли да ми бъдеш булка,
ще те просвирват другите фалшиво.
Ушите ти са цели акустични зали,
за пеенето в тях сбрах наръчи от ноти.
Те са в трезорен сейф, заключен за абдали,
и за него само моят шперц работи.
Тембърът ти уникален в мен вибрира,
кошер разроен от вяла селска тръвна,
към гора в хралупа тръгнал да вазира;
на пън приседнал, жилнат ще прокръвна.
Очите ти са локви езерни и глосни лилии,
в тъмата ми цъфтят по-бяло от най-бялото,
известно на света и съешили неразлъчни сили,
пристресваме души, слугуващи на тялото.
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ПОЕТИЧЕСКИ ТЕЖНЕНИЯ
Поет ли съм, когато построих кавалкада къщи
и рентиерствам днес, свирукайки си в рими банковите ноти?
О, да поет съм, щом утолявам нужди весдесъщи
и покриви градя да пазят хората от дъжд, камини - да ги топлят.
Любимата ми мрънка, че я дарих с велосипед, не с бентли.
„Ти такава ли си ми интересчийстваща любима,
нали уж обичта е неподвластна на лихвени проценти?”
А тя ми отговаря, че друго е чиляк мая да има,
любовта да се заквасва и да `и набухва пандишпана.
Да декисам ми остава една сюрия къщи на хайлазите,
да си навържа от куплети халдейски сал за океана,
да плавам сам навътре и от любими да се пазя.
Живее ли се тъй? Разбира се, че сам не се и животува.
Значи, ще наема самка някаква, която от високо да се плаши.
Затуй, поете, да издигнеш кристална кула, май си струва,
да не може избраната да скочи и с велосипеда да отпраши.
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###
Любовта била психично заболяване,
но толкоз джазово е да си трайно луд,
неизлечим от болестното преживяване,
с въздух у ума, с шип щенийно подут.
С разтворени ръце да си разчеснат
на този кръст, вбит в земното ядро,
и с връх в безкрая на усоето небесно,
от гъбата с оцета, осмукал си ведро.
А ако някой ден усетиш да се смацафраца
сияйната и извисена в сърцето ти феерия,
вдигни я пак по вертикала позамацан
и се озови в свят нов, без периферия!
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ЛЮБОВ НА ЗАЗОРЯВАНЕ
						

На Цветето

Сладкоушните чекръци на предутринните птици
се търколят и обитават достолепните петури на дърветата
и ти внезапно омладяваш, почти новопоникнал си,
подобно гребена настръхнал на първа пролетна трева.
Нощта разкъсва монахинското си расо
да лъсне с гръд розоволунна
и мамещият ден ти обещава
какви ли не разтропни случки.
Не ти и трябва нищо друго,
освен вдобавък подсрекателни милувки
от дворните ти кучетии.
Да тръгнеш по асфалта и да го досипеш
с ум зелен, с разцъфнало карминено сърце,
та да изохка мегаполисът и неговите камиони
да те заобиколничат с ръмжение презряло
и оттук-нататък сам да се превърнеш
в аутист нащастливяващ и на тълпата да спестиш
безкрилието стадно, та чак дотам
в затвора ти консервен
копърките да се разтанцуват,
под хореографията на Анри Матис.
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###
Забравихме на пейка пролетесните вричания,
есен ги прогни, дигнаха ги трампове за огън;
чувствата ни прежни в храсталаците изтичаха
да се общят с покойните на други, както могат.
В целофан целувките обвихме – сандвичите сочни,
уж за консервация пребъдна, витаеща из джобовете;
но мляскавата тяхна влажност, гаче ли нарочно
потече в меланхолия на обувищата върху лобовете.
Може би ще те потърся в многолюдна социална мрежа,
да се припознаем в опцията - отдавнашни другари;
да ни попари на пролетесната прежност зимен скрежа
и осланени, имена на внуци форумно да разтоварим...
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НЯКОГА И СЕГА
Номерът, който ми носеше трайни успехи
сред цепеняци румени в оня прелестен век,
беше в сняг да се къпя, запокитил дрехи,
врабешки да пърполя – млад нетромав човек.
Начаса още имах капия за съветско кино,
друга – за гeзме и за виснал пружини креват,
трета – да не съм от келешлъка настинал,
разтриваше в парка горния ми и долен врат.
Беше времето славно, парите - обезпечени с шума,
за кифли достатъчни и за резлива боза на корем
и така от поглед на поглед и от дума на дума
жънех богата реколта, която не драсвах с калем.
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Ала сърничките захитряха, правеха се на мъчни,
взеха ценз да изискват, лесно вяра не хващаха,
та дори и да хрупам стъклени чаши в кръчмите,
по акъл ме посрещаха и по джоб ме изпращаха.
Днес ходя на фитнес да вая мускули свлечени,
с дъх неравен бизнеспланове в залата сричам;
чевръсти бабички, във вносни трика облечени,
питат ме плахо „Шатобриян за двама” дали обичам.
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###
Когато вече съм нито приветлив,
ни се спогаждам на ума си с кривата,
ще е акт съвсем несправедлив
да ти предложа да ожънем нивата,
която сяхме от една и съща крина
с пръсти хвърлени, на стъпки от мераци,
междувременно с годините изстинали
и даже яребици не гнездят и знаци
не оставят за излюпване на нови,
не побягват пред сърповете ни уплашени;
някогашни запъртъци пръст зарови.
Бележат пунктуално как сме отарашени
от мечти и от надежди, а сърцата разтуптени
от нагон и похот. И тъй преднощно измъглява
картинка жална - набързичко да се претупаме
между стръкове, с глави забити в плявата.
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И ни липсва навик жално да се тролим ,
химните ни да звънят и да протътнат ;
отвзели сме си от стръвта да бъдем голи
един пред друг и в сълзопад преглътнат
се давим; копнението гасне в угарта без сила,
до изтляването му в едно неприветливо гето.
Заедността ни като житен клас се рони, мила,
но вероятно тъй към края на живота е прието.
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###
Поскъпва животът – все повече ми е скъп,
купувам рокли и шалове, тъканни уникати
за едната, достойна да ги увърти на пъп,
лъскам сърцето си с клей от очи - каламати.
Жертвам минути, стари хобита тъпча,
в походката нейна те се смилат на прах;
ланшни рани завяхват до белезни ръбчета,
разтанцуван смелея, без помен от страх.
Тя си знае какъв съм й, дори не я питам,
хубостта ѝ суши ме, щедро ме гали;
сетнем на клада, с огньове ще я опипам;
кътам чакмак и прахан огнец да опаля.
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###
Похабяват лустро знайните артисти,
редеят власите, улеи браздят лицата,
изпрошнати на воля чревни глисти
упражняват бобслей в ледника сърцати.
А ние киризчиите, нефаворизирани,
пастрим вътъка си - да останат наши,
да е здрава тъкан, преди да заумираме,
а не като на юноши дрогирани талаша.
Вдовици, булки и парясници, де помним,
усмивки стафидират, чаровно съхранени,
с уклон към целулит бедрата им разломни
разпулсират калцинираните късни вени.
Понякога мишле е миналото, понякога - свиня,
взависимост от терка на лично възприятие.
Във всеки образ съм готов да го оневиня,
опашчица примърда ли в съсухрени обятия.
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###
Все пишем за тая пуста любов,
такваз, онакваз и не нам ква си,
към родина, изгора и прочие зов
и дежурно към майка си и баща си.
Нещата са прости, като фасул –
каквото те блажи е еднолично,
за другите същото е цървул,
а за теб – едва ли не канонично.
И се отръскваш от тази илюзия
на житието в края, прозрял
стоимостта на конфузията,
че си бримка от космоса вял.
Всеки сам себе си само керти,
увидял се на фотоувеличение
и претенциозничи с дертове,
презадръстен от самомнение.
За любовта би било най-добре
да целунеш на мравка ръката,
когато внезапно дъха ти допре
и мравчения си алдехид изпомята.
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САМОТА И АНТИДОТ
Самотата е прозрачно вещество,
затова в тълпата е в невида,
уплътнява своето естество,
едва когато те обзида.
Из фуги лазиш с темане
и напъна да просветлиш
с избита тухличка поне
душевния алъш-вериш.
Преди да ти ударят покрив,
копаеш слънцето с клепачи,
а от усилието се промокрят
очите, кеглите на здрача.
Ако в кладенеца сух
пропърха ангелица паднала,
правите на прах и пух
зида – тибетската му мандала.
Забит сред дюните от плът,
задръстваш се от възприятия,
изпитвайки неудържима жъд
от предположените ѝ обятия.
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###
След любов отхапваме от месечина пълна
и ето ти го полумесец мюсюлмански,
ти – цял харем си, а пък аз покълнал,
в шатрата ти кръстя се по християнски.
Придърпали юргана от атлазени звезди,
заспиваме честити до Луна по-друга;
на кукуряк Вселената край нас пъзди;
нива дъхава си ти, аз съм ти плуга.
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###
По късен зрак ми се привижда лютива светлинка,
проръсена от люспи шоколад горчив,
с които тялото ти заискрява и се сейва с паренхима си душевен
и дъвче и просмуква моето изпосталяло.
И нощите и дните вече са едно и също, а меланжът им
ни промазва в полюциите ни пречисти.
Вибрираме с фреквенции еднакви
и болните пчели, за които казват, че са на измиране
долитат да се излекуват с цветния прашец,
посипан помежду ни – от стебълцето ми,
от венчелистчетата ти разкрехнати,
от вътрешната твоя тичинка до върховете на сухите ни пръсти,
с които сe пребъркваме до клетки .
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###
Спах на дърво и чувах с прилепена буза
как корените му змийорстват
да погъделичкат корени
под твоята градина.
Всичко надземи измамно е и префърцунено.
Слънцето дори гримирано изгрява.
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###
Уж с премрежени от слънцето очи,
а всъщност влюбването да не ми личи
те мяркам на тържището и: „Здрасти,
искаш ли да се почерпим с пасти?”
Ти се правиш по женски на перде,
любезничиш, мънкираш да преде
илюзия, че ни е срещата случайна,
дорде разкрием стисканата тайна.
Ще надскочим някакси етапа,
ще спра да съм такава тапа,
ще ме гушнеш, гаче ли от студ,
а аз ще те те целуна като луд.
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ЦИГОЙНЕРСКИ НАПЕВИ
По сергии прашни разположили
откраднати излишъци за продан,
каскети мазни околожили,
мамим купувачи, хайде холан...
За всеки влак си има специален пътник,
кой таковата и закъдето в суматохата...
Избил ли ти е соцът амалгамата от кътник,
полимери си шпакловай за новата епоха!
Любов ли си похарчил в панаири прежни,
се събери и наточи за утрешни по-нови,
в цъфни пролети и в зими белоснежни
да разтърсят епицентъра ти из основи.
И да продаваш само мухъл в зарзавати,
глупаку ще ги шитнеш с ромски трик;
леж на тая кълка, тананикай Сарасате,
напевен homo ludis да си, аритлик!
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###
Толкова ми е добре до теб, та даже ми е страшно,
дяволи прехвърчат над комина ни и слава Богу,
че той е тесен и само крилата им навътре лашкат
сгъстени ветрове с предупредителното тяхно лого.
Най-опасното на този свят е да сме живи и взаимовъвлечени
в лоното на радостта първична, да перпелим пчелоподобно,
а сплетените ни хоботчета от тичинков прашец безпечни
в гърлата ни медец да стелят за преглъщане удобно.
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###
От любовни стихове съм хванал вече яка шия,
цял живот дотука си ги бродирам на гергеф,
върху който опнал съм лицето на лунната мастия
и с бод зад бод донабраздвам сипаничевия ѝ релеф.
Тъй мамя стъгдите от жени, че поотделно ги визирам,
да са вътък у платното на канавацата и етамина,
сред мировата скръб и скука, аз просто ги сезирам
празнично да са щастливи, че и за тях е някой зинал.
Независимо дали са с твърди кости или остеопорозни,
разтанцувано обнажени или умеят хубаво да готвят,
за музи припознавам всите съвсем насериозно,
ако в деколтетата им още климбуцат двете котви.
Знам, след изповед такава, ще ми теглят дългата и тънка,
ще ме нарочат за измамник на чувствата им нетни,
но в честта им няма да привдлъбна и незабележима гънка,
а ще продължа да ги питая до дните си най-сетни.
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СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ
Похитена рано сутрин и по протежението на деня,
нощем как ще се отърсиш от Стокхолмския синдром?
Откровено казано, хрумна ми възторжено да те пленя
и да ме покориш ти, бъркайки у хлабавия ми геном.
Така ще минат дни, години от твоята заключеност,
ще ти купувам еклѐрчета отвън, вътре ще ти пържа
каквото ми заръчаш и ще ти бъда по-верен и от куче,
чак докогато с нелюбовни белезници ме овържат.
Life sentence за мен, теб на воля нежелана ще те пуснат,
мебелировката ни дървояди методично ще изрушкат,
флудите любовни в нея ще са им подправки вкусни,
а в ада шведската стена вместо теб ще ми е катерушка.
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###
Щом взема някой ден да ти омръзна,
под на облаците стихналата пяна,
на пейка, лепнеща ог студ ще зъзна
и ще питам минувачите къде се дяна.
А те ще ми захвърлят въпросите, като обелки
от дереджето ми и папер няма да остане;
дано служба социална ме прибере и белким,
ме настани в легло с чаршафи прани.
Супа ще сърбам, дарена от честиви хорица,
през мътните прозорци твоят лик ще мяркам;
градинките общински ще копам на изполица,
опитвайки се да изровя на раздялата ни чарка.
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###
Нещата се изгърбват, сестро, и ако вчера бе ти свято
съпружеското ложе, днес не си така категорична;
жегваш ме с ръжен студен, че си отиде „Наше лято...”
и в огън нов го топваш, на отстояние различно.
Любовта мутира в душна хлад, баялдиса всячески,
осколъчните ѝ искри се потушиха в пепелаците;
ден минава, следващ зрее с неовкусени качества,
и вкисва преживяното, като джибри в кални каци.
Едва ли пичът нов ще обеме палантерията на съня ти,
да те опази от нашествие на кофти духове, попълзновили
креватната постеля, и едва ли ще успее да измъти
тържество, с каквото сплитаха се съкровените ни жили.
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###
Четките ни зъбни стръхнат гръб о гръб,
не само от хигиенистична точка гледна;
теглиш между нас предпропастния ръб,
понеча ли дори за миг да те погледна.
Не сме си вече ни един за друг специални,
ни зверчета в основната държавна клетка;
децата ще дадем на служби социални
и всеки ще набримчи отделната си плетка.
Вземе ли самоуправството да ни хареса,
ще си забравим мобиларките наизустени,
сло̀боден ще бъда конт, ти – корназ контеса,
аутодафе наклали от изписани поеми.
Но тъй като животът е нечакано изменчив,
след време е възможно да се съешим наново,
ни лук яли, ни мирисали, напили общо менче,
а и децата ще ни имат в кюп, внезапно наготово.
Когато предъртеем в хватката си осъзната,
ще ни припомнят сиропиталищата, накърнили
завинаги душичките им с маскаряща дата,
и ще ни въдворят у хоспис за отявлени катили.
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###
На проходилка пак съм след десетилетия,
голготни камъчета колелцата ѝ претурят,
петъците мои се преформят на Разпети
и ми възкръсва простосмъртната аура.
Пълзя нагоре към искрящото ти слънце,
то, слепейки ме, подава твърди дивиденти
прегръдка да опаря на жарките му грънци,
на попътната Луна не спрял и за моменти.
Заобикалям в Юниверса лавки ототдавнашни,
върколача в цвика на Млечен път да се окъпя;
доближа ли те, ще скубна и захвърля бамбашка
търкалцата помощни и на свой крак ще пристъпя.
Докъдето заведеш ме, там ще ми е спирата
и да е тъмно, като на черна мечка у дупето;
парирал всички опити изпът да ме кашират,
ще съм пич, ала разтропан от привзетото.
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Ж ЕН С К И ТЕ М Е С Ц А
ВЪЗДАВАНЕ НА РАЗГУЛА
Полегнали низ земните извивки,
набухваме от облачни въздишки,
от нищоправене градим си крепости
на зъбите им дъвчем си прегръдките.
Кожите ни прокламират радост
и обмилването им нетатуирано от порите извира.
Светулчици ламосани припляскват с клепки въздуха охолен
над лепнещ мед от гъсто здрачево.
Разпищолени сме всички, безкрамолно запели
масовата своя песен, невъзхваляваща труда;
пазухи разгърдили моми рипливи
тестото им от ненки чакат да омесим,
та с гранки да риголват мъжката ни свяст.
На свой ред тя пък пърчи ок,
с жребчовата тяга хоризонта пъне без умора
и побива фалусната паметна учтивост
по хлъзгавите пътища на победа несъмнена.
И жаби-кикерици постоянно исото държат.
Замахва Господ с палка директивна
и разгула дирижира за всеобща взаимонаслада.
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###
Жената хем е същина, хем алтернатива е
на мислите, проскубани от шибано живеене;
форми вие, попълзновява и разведря сивото,
знаково да осветим съвкупното си тление.
Жената си разпаря хастара, да са на ачик
многото ѝ дананми, подлъгва ни да трепнем;
в други случаи ги крие зад прибулен лик,
а дупцето ѝ вирнато загадъчности шепне.
Жената служи вярно на своята енигма
тя е без минало, а днес е импулсивна;
сюблимната ѝ цел е да достигнем
до апотеоз на мъжката сетивност.
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###
Как да предположиш, че женските месца
ще спрат да са ти вече питателни и вкусни
и камшичният белтък от мътни ти яйца
не ще да изплющи в лоно или в устни?
И да седиш по турски, подобно Далай-лама
на пруст скован от страстните премеждия,
навлякъл роба, вместо крачолна пижама
с пискюлчесто шапо, оклюмано над вежди...
Не е за вяра от мозъка ми, с формата на орех,
а сърцето клиновидно в далака ми се вбива;
погледът ми модър, с който чатали порех,
все повече нависнал да унива, да унива...
Добре че свърши този сън мъжкоубийствен
и се размърдах под палатката от одеяло.
Спаси ти моята душа, о, Господи таинствен,
не отмини и монолита на крехкото ми тяло!
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###
Не предат жените, от сорта пологови квачки,
жените-кучки узурпират всяко ложе;
мъжете тачат самки – готови за разкрачки,
а благоверните и клети не го можат.
Тогаз какво? Да вземем да се гръмнем ли,
че е светът устроен тъй несправедливо?
Нека си живеят в успоредненост съмнала
и тез, а и онез, дордето лочим пиво!
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###
Лелея те до обла кълка, върху бяла кост,
до средоточие на огън, сейнат междубедро,
обичам пламъците помежду ни да са мост,
де ни слива с теб на дребно и на едро.
На сгода си ми в ложето ни тясно,
но и звездите викам за помощници,
да ни ръчкат допълнително и бясно,
провлекли звездните си нощници.
По ръцете ти облюбвам на сгъвките местата,
на гърдите ти вулканите, с магма избухлива,
осмуквам пеперудно кожата ти и росата,
поникнала над нея, за да ме облива.
Обичам кестенявото на твоите коси,
де ме сенчи в извори да се удавя,
излочвам виното, което ти си и не си
и какви ли още аз безумия не правя...
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НЕМИЛОСТИВАТА МИЛОСКА
Немилостива е Венера, богинята Милоска,
уж свенлива, а като да е някак без сърце;
вандалски векове нещадно са опоскали
несъмнено грациозните ѝ мраморни ръце,
с които е придържала свлечената дреха,
но и без тях тя се крепи под мамна талия
и зяпналите да довидят, лишени от утеха,
един след друг в пръстта са се скатавали.
Опитите продължават, дори и аз самият
трепкащо око гнездя в пъпната пролука,
но колкото и с мигли хитона ѝ да трия,
ще съм следващия, без на нея да ѝ пука.
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ПУСТИННИ ЕЗДАЧИ
Без да наемам камила от камиларя,
зад гърба ти на твоята ще се натоваря,
тъй слепнали се ще се опознаем,
дорде из пустинята се пошляем.
На слизане ще бъдем овлажнели
ооргазмили пустоватите ѝ предели,
а пясъци с всмуци попивателни
ще се ветреят възвратно-постъпателни,
взаимопознанието си да продължим,
душици жадни, докле не пресушим
и междубедри сглобките ни длабно-жлебни
стрият глада си на трохици хлебни,
до времето грядущо, дилема що отваря,
звана кат: „Я, камилата, я, камиларя...”
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СЛАСТ
Тя бе с хермелин и от тържика дамски баница
хапваше с език врътлив, меракландисване съзиждаше.
Един напръхнал кавалер отвори нова страница
да я разхермелини до жартиер, че вече две не виждаше.
Така стоят нещата в намерение неловко,
на момъка му щеше се да я вбоде на клина,
тя също копчетията му бъбнеща да рохка
и подир да го нахрани с остатъка от млина.
Видяха се в купето, неудобно бе прякото сношение,
кондукторът трасираше коридори с власт;
на прозорците висяха пасажери в същи отношения,
абе, то влакът е черво, претъпкано със сласт.
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###
Омекотени форми, твърд у тях
кефота за сетен път прозрях;
изпляскал дъжд, съвсем камшик,
слял две души в изтръгнат вик.
Разтуха, прогърмял фишек,
рахат довнесъл от вовек;
неотлепимост, подир сглобка,
най-бленуваната клопка.
Прокълнил в утробата зародиш,
що друго дириш, де да бродиш,
когато нов човек на прага чака,
в грижовната ти длан да се изака.
А обладаната, за теб де зина,
ще примеси и у него джина
на твоите забравени деди,
на нейни, незапомнени преди.
Склопиш ли някой ден клепачи,
той посърнал трудно ще заплаче,
но робувайки на генетична рима
ще те повтори, пак да те проима.
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П Р И Н У Д ЕН И В Ъ З П О М И НАН И Я
КРЪЧМАТА НА МЪРТВИТЕ ПОЕТИ
Всички поети непременно опоетизират клетници я болни, я изоставени, стигнали до просешка тояга;
не съзират стихозавалиите колко и те несретни са,
под небе, което рядко им суграшица-талант протяга.
Поетите си имат кръчми и Обществото на мъртвите такива.
Един приятел държи Лондонската между богати пръсти.
Тросва се, попитам ли, как живите похапват и попийват:
„Ами как, все тъй до протек в брадите редки или гъсти.”
Вилнеят, гъгнат свои строфи и никой другите не чува
и дрипльото край входа маниерно до един след туй описват;
замерят го с монети и бонбони на излизане, блазе томува,
прозаично що клечи, ала си струва на лактите им да увисва.
Повечето от поетите са хвърчила, гръмнати от службата
за защита от градушки. Същинският ухо до камъка прилепя
и чува как у него морета и вулкани, издълбоко в дружба
дишат и чак тогаз стихува дъвка за душите глухо-слепи.
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СМИСЪЛЪТ
Като слънчево зайче проскоква живота,
сякаш никога не го е имало мережкия;
и без разлика човешки ли, или на скота
в зяпналото нищо е сетня му прибежка.
Понякога черта остая, най-често не и точка,
и прах дори не сипва на вечното по гланца;
и да глобне длъжко мрака, бараточка,
не ще натегне на всемирната паланца.
И онзи, що за смисъла окаяно хортува,
просто си плямпа под шапковата околожка,
а думите му с него в отвъдно отпътуват,
където тям подобни боклучавят кьошка.
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###
В такъв момент, с неназовимо име,
ми се прищя да пропищя по целий свет,
че неседнал на гъза си e дяволът и зине
за още дух и плът, понечил аманет.
Взема най-скъпото ми, сурна го в пазуха си,
и изпотен закрачи към други гадости отявлени,
но от таквиз пладнешки кражби върло сдуха се
в себична театралност за живи зрители и каменни.
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###
Затворих чинно стайните врати на къщата,
да си въобразя, че още някой в тях живее,
илюзия напразна, пустотата си е същата,
с вратове съсечени коридорите ѝ зеят.
Пляснати мухи - годините, дебнат ме злобливо,
що ли сквернословя? - звезди са те помръкнали;
на спомените шлюза дръпна ли непредпазливо
ще съм удавник днешен, от минало изтръпнал.
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###
Изравям умрели приятели от интернет.
Като съм в долна Африка кой да ми каже?
Недоук и професор с ходилата напред,
в компанията на палаво някогаш гадже.
А аз се бавя, преструвайки се на забавен,
пикая на болести, възраст и рискови ситуации.
Пък Тя дойде ли, ще съм тотално забравен
от роднини, авери и средства за информация.
Ще река на отраслото си любимо черничко:
„Аре, пич, храни се само с нож и вилица!
Мисли в бяло, остани ми и след мене верничко,
да си аслан, де българин даде ти свяст и силица!”
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###
На длъжки упашалки се кундеха звездите,
от тях кълняха жълти пиленца из двора
и всички вие, звездобройци, де не спите
ищах рояхте в зениците пламнали на пора.
Лятото вазираше по обичайната тангента,
и ни намек, че отново ще се върне,
хъскитата с вой ознаменуваха момента
и полъхът на зима им скрежеше бърните.
Без да любопитства сновеше пощальонът,
телеграмите избухваха на дланите му тежки
и се спъваше в побити камъни на кльона
на границата помежду живот и смърт човешка.
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###
Премерен е пътят от тук и дотам,
излишни са всички въпроси,
ти трябва да тръгнеш по него сам
и кръста си сам да носиш.
Ако не го споходи друга хрумка,
Пилат и пръсти да си обардачи,
а тебе неразчекнат да те тунква
и учениците ти да разпоплаче?
Кои ще те дигнат от незасипан гроб,
и командироват, далеч от Голгота.
Нищо, че ще продължи да е зоб
Библията за на нищите ротата.
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МНОГАЯ ЛЕТА ЗА БОГОПОМАЗАНИКА,
КОЙТО НАВЪРШИ 60 ЛАЗАРНИКА
						

На Петър Радев*

Не е за вярване, че Пешката
на години вече е отличник,
само в нулата е грешката,
стои му някакси излишна.
Душата детска той не крие,
даже гордо я показва,
та призванието му нали е
приказки да ни разказва.
Родил се не в град, а в Градище,
патриций – духом, джобом – парий,
в гарсониерчица се прищи,
построил половин България.
Изгубя ли го сред навалицата никаква,
по усмивката ще го позная,
по песничката, горестно изтананикана
за един самотен звезден паяк.

204

Рожденият ти ден далеко ми изглежда,
но под лъжичката ми вече стърже,
затуй ще дохвърча от нос Добра надежда
язвите си с водка да превържем.
Хайде, наздраве, брат ми, да здравееш!
На булки и моми да късаш шаяка!
Хвани китарището, горестно да ми попееш
за двамина романтични звездни паяка.

* Mир на праха му!
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ЗАУПОКОЙ НА ХУДОЖНИКА
ВАСИЛ КРАПЧАНСКИ
Намерихме се, за да се изгубим,
подир едни десетилетия разлъчни;
накриво стъпи Господ, с тубите
и четката те взе да си му подръчен,
небеса да колорираш надпланински.
Със сура мъка сърцата ни грундира
и с карминен залез ги оплиска,
поведе те, да превалиш баирите
над Скакавица, над древна Джерманея,
които до живот развапцваше на краски;
целий свят с поклон, с възхита да робее,
пред шарениите ти гениални, Васко,
на ползу роду спретна галерия кокетна
в родното си кътче за днешни и идущи,
слънчовина да има ласкаво приветна,
във времето, кога опашки късат гущери,
кога в девичите очи пилоните лъщеят
и чалга на тлаки във всичко грозновато грачи.
Бъди благословен и ореолът ти да грее
в ателието горно, де статив завинаги разкрачи!
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В ПАМЕТ НА ДАНКА
Гугукахме като евруи с Данка,
кога сестра ѝ ми роди момче
от дъното на празна дамаджанка
ни срита лунното жребче.
Търкаляхме се по тревата,
край плета на пивница „Кошарите”,
далеч от истината за хавата
и болезнените врътки на шамарите.
Животът ни предложи всичко
от шантавелното си безобразие;
а на самата Сали-Яшарна бричка
мелодичността ѝ беше сгазена.
Взехме и дадохме, каквото трябва,
без да оспорим помощните средства,
дали лъжица или остра брадва редувахме охота с кофти бедствия.
Когато днес разбрах, че си е тръгнала
от безсилие, към спомени посягам;
нанийде полагаемото ръгнало е,
а бъдещето в смотанията си ляга.
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НА ШАРМЕЙН
Чрез големия ни син Шармейн в живота ни се вмъкна,
голямо и добро сърце, депозирала на тути-кванти,
окънтя семейството ни в смях десетилетие, ала замлъкна,
в прегръдка с камион бе сетната от нейните поанти.
Канеше се да живее, колкото баба си до сто,
но едни зелени хапове презполовиха ѝ ищаха,
явно че човек е сторен според своето тесто
и не всекиму е дадено вековна стряха.
Да я настани Бог в паралелен мир!
Ще я помним о̀бична, каквато беше;
когато се сберем и ние най-подир
ще се гушнем, щото между нас стоеше.
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ТЪГА ЗА ПРОФЕСОР
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ
Съквартирант ми беше Динко, с прозвище Декиза
по време на студентстските ни тържества обилни,
с тази разлика, че аз-задочникът знанието близах,
а той го гълташе до мозък през жилите си тилни.
През седмица разпичефулвахме колетите от вкъщи,
до хапка и до глътка, до хартия амбалажна,
а после пеехме, преяли от родители насъщност,
която ни обръщаше на люде, некамуфлажни.
Както е редно времето ни раздели и стисна ни,
Декизът беше задълбал в научния си кър,
аз пък поетясах, а за прехрана журналиствах,
но не се забравяхме и си отслужвахме хатър.
Нароихме и дечица в панелните пространства,
позадъртяхме, ужким бавно и в един момент,
щракайки Google, пренесъл се у странство,
разбрах, че моят Динко е дал фира съвсем.
Седнал сам у кръчма горчиво си поплаках,
подадох на случайници по някоя друга чаша,
подир кое на зиг-заг към къщи се зашляках,
където се довърших, зарад съдбата къса наша.
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СБОГОМНОМ НА ПИСКЮЛ
Днес е ден за умиране, мой малък Пискюл,
а ти се въртиш, сякаш за риба сме тръгнали;
лежиш и подритваш смъртта, като цървул,
и го ръфаш, вместо с лай – с гъгнене.
Тъй гинат само смелчагите в тихия бит,
пъзльовците овикват до небе орталъка;
душа да изпуснеш, никак не си навит,
захапал ѝ края. О, колко кучешка мъка
до краката ми носиш... (Не аз, а Бог ти я хвърли.)
И ето, че вече няма наде да прибягаме, пич...
Сърцето ти стиска каишката й, а моето пърлят
от оченцата ти тъмнеещи пламъци в клинч .
Шеговито танцувахме си, плетейки крачки.
Всички игрички двамцата наизуст си знаехме.
Дай така да си доиграем и игричката-плачка,
гушнали се на пода, от заспиването омаяни.
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Братците ти спят здрав сън и нищо не подозират,
а събудят ли се, ще мярнат камък връз камък,
зад незабравките, дето обичахте да се свирате,
а аз ще им кажа, че строим градински замък –
ти отдолу завинаги, като ревностен геодезист,
аз отгоре, в каменоделство неуфатен Фиче;
от кулата му ще метна кучешка оригама от лист,
с милото ти и смешно име - по вятъра да изтича.
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###
Отминахте ме, мили мои хора,
а сякаш сте на пестелив разкрач
и се ширна между нас стобора
от смях отколешен и днешен плач.
Как да продължа в мерата необятна,
то докога ли вям е само Съблюдателят,
който си прави пишки с времето обратно,
несобственици сме му, дори ненаематели.
Когато се сберем в къшла всеобща
дали ще е за радост не е ясно;
дали на дансинг, де прстора пощи
пак няма да се сбутаме натясно?

Брат ми и жена ми
се прегърнаха
и в Отвъдното
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В П А М ЕТ НА П Л А М ЕН
###
Брат ми загърби царството на детството
в свят, именуван Оня с ангели да поиграе;
радост в сърцето повече не шества,
а вечността е стоката със срок безкраен.
И какво спечели, че статуквото изменка?
Покрусата прокрачи и окепази нещата.
Иди сега ги сбирай като слънцегледи семки,
от джеб прокъсан, попилял се зад браздата.
Ще съмне ден за всичките щастливи люде,
за мен е късно, от всичко туй нещастен,
най-ценното прахосал, няма да се трудя
да съм на злината повече контрастен.
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###
Съвсем без време повлече братчето ми крак
към селения незнайни и респективния им мрак;
а се говори, че там струяла светлина, ега ти!
Но нима отишъл си тъдявашник хабер е пратил?
За мене, на години по-голям, по-мъничък на ръст
е угризение да му изпратя душицата до кръст,
да целувам спомени, кога ситнеше той, да крея
и аха да се помъкна по хлаба релса подир нея.
Времето е натрошена кост от динозавър,
битието е приплескано говно и кавър
на песновка, оскотяла от повтаряне на смърт,
смъртта на свой ред е сянка на небесен кърт.
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###
Да се обезбратиш е участ идиотски тежка;
не си в небрано лозе, а на влака в свирката.
Тя на пара те подмята, като гуда жежка
и не стопира даже и да има спирка.
На пасажери, мукавените им куфари
от плача ми гизнат, стават каша;
липсва звек от междувагонни буфери
и туй нямо кино гаровите гарги плаши.
И ми хвръкват мустаците от късна зима ритнати криле, над траверси махнати;
сещам се за дядо ни с часовник джобен „Syма” пукнатина ловеше в колеса, ако е ахнала.
Този трен ще се оза̀пти хвърля ли текме и аз,
но дотогаз горко ми – усамотен и изпедепсан,
щурак върху гърбина на злощастния Пегас,
де рие стихове от болка, която ме присецва.
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###
Качи се брат ми на върлото високо,
с „котки” за това не бе се обзавел,
небето там, озъбило се еднооко,
го прие за прашък, де вятър е довел.
Самият той не беше се подготвил
за този ряз и за отскок подобен
и се зачуди как тежката си котва
ще възкачи на елеватор лобен.
Останалите взехме да скимтим.
Приживе той не търпеше врява,
затуй внезапно се гримира с дим
и смутен вазира - да не ни додява.
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###
Опустя ми земята без по-малкия брат,
няма сгода, която да ми го замени,
заврял самотната си зурла до откат
в пръстта, тя препятствено търни ми.
И още колкото ми е предопределено
ще го деяня в пристиснато си гърло;
нямам силица и озлочестено да изстена
или да позова на помощ бъдещето върло.
Няма как нещата да втасат след това,
не си ли тръгна на свой ред да го срещна
в неяснота, уж обещаваща сиропи и халва
в цирк други, да не бъде толкоз безутешно.
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СТРУВАНЕ
Викат му струване 40 на туй, де живи ще сбера
паметта за брат ми вовеки да е бъдна;
с вяра, че душата му поема от земната кора
към небеснотии (фантазията ни е скъдна).
И май не бива да го визуализираме гробовно,
така съветват мъдреци и даже оплаквачки;
животът и смъртта докосват се съдбовно
в смут, несъизмерим със земните ни крачки.
Чакам всяк момент да се окашля спорадично,
лакардия да рече в компанията днешна;
когато вече няма правото да бъде личност,
а само корпускула, низ Всемира обездрешна.
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###
Не ми е знайно, де тоз хамбар сред Вселената
се помещава. Джипеесът ми е безсилен,
де, братко, душицата ти възлете и блажената
ме назначи да ѝ бъда навек разсилен.
Много жар тля, преди да остане пепел,
горяхме бавно и ситни усмивки таяхме,
бъркахме с пръсти в самия Попокатепетъл
и ги облизвахме ящно, за огъня алчни бяхме.
Скверността ни запуши устата и половини
от двамина ни стори – жива и мъртва;
един още топъл, а друг, дет вече стине;
кажи как дух от материята се откъртва?
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В П А М ЕТ НА И Л И НА
СМЪРТТА НА КОСТЕНРКИТЕ
Женската в басейна се удави, седмица преди Илина
да ни удави в скръб. Самата тя оповести ми с тъжен глас.
А беше възрастна корубата, когато се спомина
и предвеща събитие, тъй неочаквано за всички нас.
Мъжката намерихме утихнала под перките на палми,
неясно що доведе, та да стане, тъй и не научихме.
Какво ли ни подсказваха небесните жандарми,
никой не обели дума, ала се набурсучихме.
Продължавам да си кютя в ръката с питие,
синовете ни със свои, но не канят вече гости.
Така се ниже непрокопсаното наше битие
и ни се съни само струване за Бог да про̀сти.
Животът, тази мерна ефимерна залъгалка
се пръква и струи до сетното страдание,
а освен закалка знаците му носят запушалка
на свойственото му закепено дихание.
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ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ ТОЗИ 25-ТИ АПРИЛ...
Kой да е вярвал, че двама ще наброим
толкоз години в съвместност бдителна?
И ето ни: аз разтропан все още мим,
ти и без грим - с усмивката томителна.
Не ни загърбиха и момчетиите наши,
очуруликват често общата ни трапеза;
никой нанийде завинаги не отпраши,
спроти билюк от болестни анамнези.
Трупахме тухли от африканска глина,
(за семейното благо ни се наложи),
не на един замък, вън от род и родина
крайъгълен дялан камък положихме.
Айляшки се лезим с градинар и прислуга
даже спряхме сами и фасул да готвим;
леопардови кучета, а не песове шугави,
пъстреят в нозете ни, с очи като локви.

221

Внуци яздят неизлюпени костенурки
в незнайно време, което ще ли дочакаме?
Сред хора кафяви и сред бели бурки
чоплим дъгата – с всеки цвят се окапваме.
Кой да е предполагал, че след панелите жални,
несанирани, пък и еба ти санирането, като в гето,
взора ни ще люлеят палми, басейни кристални,
в несънувано Малибу, а и от Малибу по-напето.
Преди да придремнем, у нас оживява онзи април,
когато малцина се почнахме с ”Раци сос Бристол”,
а после в дъжда се прибрахме върху диван изгнил
и от зората горчица се стече - гърлата ни вкисна.
Креехме и в компания на милицията народна.
Тя ни копчееше с пранги, да ѝ е споко на нацията.
Обичахме се и в действителност преизподна,
сега по-кротко, ама под пръскота на иригацията.
Леем нощно мерло, бележим сватба сапфирена,
не те каня на танц с инвалидните ни колички,
да не изкъртим касите на вратите криптирани,
а бодро да ръгнем напред, макар и в кавички.
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###
И детството и младостта ни бяха общи.
Тъй повели Бог и си накриви калпака.
Онези петдесет години са ми като снощи,
та зарад туй все изоглавено я чакам.
С когото и да споделя, не ще ме чатне,
как на пет години ми изяде нишестето,
и се залюбихме по-късно безвъзвратно
и момци роди ми и ги отгледахме напети.
Имали сме дни на хляб и на горчица,
не бяхме алчни за придобивки и богатства;
тешеше ме, като отявлена тигрица,
а подир туй в леглото светотатствахме.
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Когато ѝ изневерих и я попитах
да се махне ли от ложето Казчея,
тя ми рече вкратце и достойно лихо аз без теб не мога да живея.
Откарахме бая лета до мъката,
де мелодийката наша заглуши,
и изпаднах в нозете на разлъката,
а тя ми срита земните уши.
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###
Замина си на влак-експрес
любимата ми от балдър години
и ето изпращач съм днес,
халосан, че ”И туй ще мине!”
Дойдоха хора, тъмната ми стряха
се олюди от мляски съпричастни,
напиха се, а после се насмяха
с музиката ѝ любима, нине ужасна.
Само кучетата в двора се скатаха
в стъжнените си къщички, нещадни,
тя да им даде мливото за стомаха,
от друг не взеха, па макар и гладни.
Птичоци отслугуваха мълчание,
не пяха сутрината между клоните,
хайванчетата те навътриха стенания,
презряха висотата на амвоните.
И мравките на свой ред мъртвата природа
не довлачиха на гърбове до своя ниша,
явно че не им била е несесерна сгода
под товара мравчите си вдишки да издишат.
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Сбогом мила, крея на пангара,
де викачът ще ме позове за зуко,
не нова е историйката, даже стара,
която ми протегна вездесъща кука.
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ЗАР
Съдбата ме щампоса с отпечатък,
в гражданския статус се зова вдовец,
кой да предположи, че нататък
самин ще съм - в тегобата гмурец.
Ще ме избягват двойките, като прокажен,
наследници служебно и от дъжд на вятър
ще се вясват „здрасти” да ми кажат
в авансцена на хартисалия театър.
А жената, минала зад земна линия
подир десетилетия непреброими,
ще си трае в небеса, като актиния,
безхаберна за представите ми мними.
И да я питам сънем: „Що ме изостави?”
без файда ще е, единствен е зарарът;
тъй Господ-Бог си пръсти шикалкави
дорде накрая метне кубчето на зара.
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БУЧКА
Почти полвин век единеехме в плънка,
ръцете си държахме преди малко;
тя ми смигна, отскочи до повънка,
не припозна възвратно катафалката.
Аз я чаках, разбира се, край бутилката,
не я смуках самин, неокапах бяла си риза;
слънцето цопна в чашата ми с изсилка
и шишето успоредни се с кулата в Пиза.
После ми обясниха органи следствени,
че се случвало с всеки все някой ден;
трих сополите си, провлечено бедствени,
в шевицата на придошлата тлен.
Отведоха ме съчувствени хорица
да поседна на пейка от тачки кръстни;
тешаха ме в пръкнатата безизходица,
като момченце хлабаво и невръстно.
Сетнем и те ме забравиха да си кютя,
и досеги робувам на моята случка;
не съм вям сбирам ли се или се рутя
а в гърлото ми се образува бучка.
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###
Бог да пожали моето момиче,
внезапно на небето що изтича
и ме остави на земната поляна
да лежа върху главата си пияна.
И ангели, по длъжност, уж хранители,
бдителността си кьорава отпитили,
търкалят лимки, като таласъми
по небесните си калдаръми.
Дано там сняг от цветове вали
и да я посипва, ала надали,
щото небостудът е весдесъщи,
вън от топлите ни тука къщи.
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ПИЕТА
Сега, когато съм кълбо от нерви,
възненавидил гонга на смъртта,
тътря старческите си калеври
по коридори къщна пустота.
Спътничката ми от половин столетие
без да е решила да е безотговорна,
по принуда горна живота разпорети
и с крило на птица-жар небето порна.
Останал ни в клин, ни в ръкав,
животинка разтреперана отдоле;
не плача, като мръвка на дилаф,
кален в скръбта, ожидана отколе.
Само навикът да споделя бита
разгембеното ми сърце тормози;
падна ми се да доживея пиета,
де и мен към Небитието вози.
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НЕИ
Не искам да изпиша силогизма на това,
щом тя не ще да може да го прочете.
И да кандисам – то не ще да са слова,
а сплош от думи с гриф „Не се чете”.
Когато ще е вече съшитите парчета
след скалпела на патоанатом обръгнал,
метнати в течението на реката Лета
и дракон с паст подирето ѝ тръгнал...
На името ѝ топлината се вкочани у тъмното,
но за мен то ще остане в слънце вписано,
брягът други ще се рони, като гръмнат;
и аз не съм ли там, в предварение бастисан?
Целувките ще съхнат, затиснали салфетки,
храстите ще кича с художество от спомени;
а съешените ни някогашните влажни клетки
ще отдам на пещи зинали и доменни.
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###
Животът спихва, не когато сам си тлен,
а щом „еделвайс цъфти усамотен..”
Градски шлагер от век или поне полвин с половинката си да не си самин.
Предначертано дирника ти ритва
съдбата и прегръдката ти литва
след булката ти в карамболни небеса,
и рути досегашни земни чудеса.
Челядта ви в бизнес, напред с рого,
за татко овдовелий няма време много
и ако някой сипе ти вода, човече
ще е водопой на животинка издалече.
Верните авери забравят даже sorry,
загубата зъркели ли ококори;
и птиците не крякат безответно тихо,
прежде хранени с млина на стиха.
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Спасение почти не съществува,
раздаваш дрехи томува - ономува,
първо да не са ти пред очите,
второ - просякини да заситиш.
Мобилният звънна ни, а беше мъртва;
бяхме решили да е без поп и църква;
пръснахме праха ѝ в любимата река,
де ще се свре и моят да сме за ръка.
За Отвъдното тая си пестелива вера,
диханието земно е друга далавера;
желая всекиму да скъса мантинелата
на делни светове, между заверата.
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СЕГАШНОСТ И СТАТУКВО
Никога нощите не са ми тъй принадлежали
и думите на пруста – кучета от сой за впряг,
а аз тропосан от жа̀лобните късове парцали,
дори и не помръдвам, заточен в къщния Гулаг.
Сърцето ми се клати още в кафеза на ребрата,
но вече не мъжди дежурната свещица на мислилото;
посърнаха жена ми, а прежде ней и брата;
вън е пустош, вътре - съхнещия ликвор на мастилото.
С усещането, че не са ми служни други хора,
окаменях до архетипите на статуи подбирани,
взех да се роня, като тях в зеленото на двора,
без същините си да отличим и да си придиряме.
Безжалното си бъдеще не тача, не лелея,
сегашното сакъс е в челюст, уморена от механика,
ако някой ден статуквото да променя успея,
то сигур ще е чак Отвъд, та да ме не глоби паника.
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###
Тя няма да се върне, а пък аз
щом Татък тръгна ще се необятя
в подирбата ѝ в горен Алкатраз,
без стени сред океан от сестро-братя.
Ще ѝ подсвирна нашия сигнал
с окаяна надежда да го чуе,
току-виж в ушната ѝ мида спрял,
но най-вероятно ще е всуе.
Ще таралясвам своя жалък плач
по млечни пътища размити
и ще се пържа на небесен сач,
чиито въглени ще са звездите.
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П АТ Р И ОТА Р С К И
ИЗБОРИ
Най-сетне промяна! Ура! Стана още по-същото...
Народът перна̀т е вече в превапцан кафез;
друга ръка щедро ще хвърля просото насъщно не лява, а дясна в хранилката наша от днес.
Ще чуруликаме, ще пълним отрадно гушки
с антибиотици нови срещу жив ретробацил;
не с ножки птицегадателите ще ни мушкат,
а на шишчета тънки ще ни връткат на грил.
И във форма на рало, насилено незадружно ято
ще литнем към питомен запад, в краен случай на юг...
Ох, как забравих - в изборни резултати пресято,
перцето ми порна екватора и ви мами в небето тук.
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ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОБЕНИ...
Отродникът, какъвто съм, нямам сили повече да бида
и да се заровя в пепелището от родна свяст нечиста;
попържам се цветисто, сиреч отправям си самообиди,
и ги нижа бройно редом в броеница от таквиз мъниста.
От възход на българки, оклечени на навлек-цар се спичам,
млади и нахално вписали се в рисунъка на политиката;
нищо дето като завъртени кучки на пръта си ги тричам,
разчекнати от страх, а аз от кеф след третата мастика .
В Де-ка-ме-се-то бръквам за помак–педал и ето - президент,
пазвантин-трафикант изравям за генерал и пръв министър;
всеки язовир е страховита водна маса и с ронлив е бент,
здравната р`иформа е бъдна язва или предизвестена киста.
Послушните амуджи, вече като „Мюсюлмански братя”,
са на ход да разпердушинят малкото камбанарии;
държавицата изповядва трудно разбираема апатия
към внуци, на Батак изклали от съседно село, харамии.
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Читалищата възрожденски със стотици са порутени,
от селата китни само керемида турска май остана;
нявгашните приказки за мир са в миши дупки слутани,
лелки православни за престиж гадаят по Корана.
Вазирам тихо от територия такваз, както и направих,
не вдявам родна реч, а например афронидерландска
и азбучността си българска в чуждобуквие удавих.
Върви, народе зароб`ени, отстъпниче поганско...
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НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА СКРЪБНЯ
С туй трансгранично и неотвратимо преселяване
народът ни замяза на шарен, но не райкин боб,
а нововременната му тенденция за оскотяване
бе усилена от раз с даалийски позабравен код.
Какво ни чака и преподобна Стойна не е рекла,
и Вангелия и дядо Влайчо са мълчали предсказателно;
генотипът ни мърсее, досущ реките ни потекли
със стул заводски пълни и с битова несъстоятелност.
И небето над високи сини планини не ще да е коприна,
а арабски шаяк, схлупен върху едносъщните потури.
Изоставени от Бог, на халост заминаваме мърцина
и Аллах, де ни го впъхна, скоро ще ни го дотури.
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ШУМИ МАРИЦА...
Шуми в ушите, двуобщата Марица,
кърджалии без ханджари този път
ще гло̀бят майчината голобърда цица,
на мръвки ще прокапе млечна плът.
А клирът ни, подобно върла пирустия
ще се дупи, ще „съжителства културно”
с рязани сюнетни анадолски харамии,
върху проснатото фередже катурнат.
Орфей ще драпа разбрицана си лира
в прародината ще пицикати на синкопи,
а Евридика - безпризорна ще се свира поругана помакиня в Югоизточни Родопи.
Спи си хрисимо, ти наш юнак Балкански,
да те дундурка мащеха на длан къносана,
лобзай исляма, кльофнал феса отомански,
проплаквайте чеда, насилствено износени!
Трошливият оръфляк от многото Българии ще сее вехт кирпич, без да пукне пушка,
ще кърви реката, като в химна стари,
очите ще тъмнеят, главите ще се люшкат...
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ЗА АВТОРА:
Той има садистично отношение към езика, зад което блика тъжнота. Не толкова пише, колкото сади квадратни глаголи,
пердоли причастията, пиздира умствен храносмил. Сполай му!
							

Любомир Канов

***
Eдин от най-големите чешити в съвременната българска
поезия, какъвто не се е пръквал в поетичната ни история от Ламар насам.
							

Eдвин Сугарев

***
Някакъв енигматичен лексикален дзвер, който преобръща
граматиката и мирозданието, поради тяхната закостенялост,
планински кристал на езикотворчеството българско, който захранва родната словесност с метафори и ярост, с нега и неологизми, с мъдрост и неизтощим фонетичен бъркоч.
							

Бойко Ламбовски

***
Поезията на Бошев е умъдрена и ведра. Всичко в нея - и
екзистенциалнотрагичното, и социалнотрагичното, е поднесено със завидна лекота, свобода и игривост. Това е поезия, в която има трагика, но няма черни тонове. Поезия, която задълбава в тайните на вселената и на човешката душа, като поставя
въпроси, но не предпоставя отговори, защото знае, че животът
е велик и неизмерим, неподвластен на човешката сетивност.
Поезия, която е достигнала до прозрението, че сътворението и
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божественият порядък са невнятни за човешкия ум, че човекът
може да намери щастието в предоставените му от всевишния
мигновения и в утвърждаването на това велико чудо Живота.
Поезия, в която лирическият герой не желае да бъде нито роб,
нито господар, нито съдник, нито подсъдим. Той просто приема
всевластния Живот като даденост и му се прекланя.
						

Цветанка Атанасова

***
ВИКАЩИЯТ ОТ РАЗКЛОНА НА ОКЕАНИТЕ
					

На Цветан Бошев -Ламята

Него го няма. От много години го няма. И всички го забравиха. Зачеркнаха го на кръст. По диагонала. По всички възможни паралели и меридиани. Няма го и няма да се върне, в това
съм абсолютно сигурен. Няма да се върне не защото не иска,
не защото няма къде и при кого, а защото си мисли, че животът е безкраен, вечен, прераждането е гарантирано, а времето
стига за всичко. Време за скиторене по света, за пиене, за любов
с ужасяващо самотни жени, за мъкнене на камъни. И особено
за мъкнене на камъни. Време за писане на книги с възпален от
безсъние мозък, в часа на третите петли. За риболов - на Разклона на Океаните или във Валривър. За низ от любовни безумия,
връхлитащи като внезапни пориви на вятър върху пердета в
празна спалня. За безобидни далавери, колкото да не се заседяват парите, да минават от джоб в джоб. Време за тайна бащина
ласка в разбърканите коси на заспалите синове. И пак - време за
мъкнене на камъни.
И за завръщане у дома.
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Но в чий дом? И на каква цена? Завръщане с цената на
всичко? На всяка цена? Ресто, моля. Не струва. Блудният син го
няма. Сигурно някъде се е заиграл, но не на покер, за да плати пода до цент. Заиграл се е на лимки. С момиче. С калинка.
Издухва я от дланта си, а после я лови отново. Или си е намерил охлюв. Щраусово яйце. Остъргана от мравките костенурча
коруба. И докато скита насам-натам, се е изгубил като голичко
тригодишно момченце на най-абсурдния плаж в света - пустинята. И сега викат по радиоуредбата неговите отплували в Океана родители.
Никога няма да видя очите му. Колкото и да се взирам в
олука на меридиана, увиснал като празна бурия помежду ни.
Сигурен съм, че ако пошепна от своя край, той ще ме чуе. Това
го правехме като деца - шепнехме си през тръбите на уличните
парапети и с изумление откривахме, че на отсрещната страна
ни чуват. Сега крещим, да могат думите разбрано да преминат
пространството, което ни дели, и пак не се чуваме. Сигурен съм,
че ако обуя старите си дънки, излъскани отвсякъде, и се сурна в
същия този празен олук като в улей за бобслей, ще се смъкна от
Горната в Долната земя - и ще видя очите му. Не знам дали са
сини, зелени или черни. Може и да са червени - от дяволското
вино, което смуче в дрипавите си безсъници. От снимката ме
гледа един едро сечен, дори красив за годините си мъж
Много години го гледам този образ, изучих го с всичките му възможни и невъзможни особени белези, като снимка от
фронта, тъй го пазя това парче хартия, от което ме гледа той.
Вижте го, забил е касапски нож в опечено на фурна гергьовско
агне, заобиколен от челядта, истински триумфатор, император
на южните гръмотевици, направо собственик на стадо айсберги,
откъртени от Атлантида. Очи сини. Почти сиви. Като излъгани
надежди. Като пепеляви небеса, в които човек може да бръкне с
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показалец. Като в рана. Не съм виждал очи като рани. А, имаше
един гаден филм, холивуудска направа, там си вадеха очите с
лъжици. После ги заместиха със стъклени и всичко приключи с
хепи-енд. Не като при Гео Милев. Окото на Гео Милев е безсънен квазар над Планетата, то е Вселена.
Жив е той - там, на платото Джобург, на 11 345 километра
от тук. В Южна Африка. На ръба на света. На ръба на сълзата.
На ръба на Вселената. Там - на Разклона на Океаните, така нарича той своето обиталище. Разклонът на Океаните! Произнесете
бавно тези думи и се заслушайте в озадачения си глас: „Разклонът на Океаните!“ Нима някой е назовал по-истински онзи скален ръб на географията, наречен от мореплавателите нос Добра
надежда? Едва ли.
Аргонавт. Отчаян авантюрист. Непримирим сархош. Възвисен интелектуалец. Бохем. Човеколюбец, от когото ми се плаче. Мъдрец. Прорицател. Такива типове са вече редки птици.
Трябва да го показват на туристите срещу заплащане. Да го
впишат в Червената книга като изчезващ вид, да го оградят с
висока бодлива ограда и да му събират таксата. Къде потънаха тия толкова привлекателни типове, нима тяхната Via pontica
заби в пространствата на кестерме? Може би точно поради тази
причина Земята вече е толкова скучна и малка. Светът е малък,
защото всеки от нас, нещастниците, които пъплим подир хляба
си в стройно 6-милиардно пълчище, го чувства свой. И всеки
един от нас е хвърлил котва - било в локва, било в океан. А той на Разклона на Океаните. Щастливец.
Още един Щастливец.
Ха-ха-ха! Гор-да-а Ста-ра планина-а, доо не‘й Дуу-наваа
синей. Какво беше това? Песничка, слетяла от кабината на ватмана в трамвая? От радиото, което свири в полунощното такси? Или чалга, гнусна чалга, раздрусана от нелепите певачици
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в силиконовия бранш, в някоя димна балканска кръчма? България я няма. България за него е кратко изстрелян SMS, картичка
за Коледа, изсипало се от пощенската кутия писъмце. Така през
дъждовните олуци пороите свличат на тротоара от покривите
мъртвите врабци, издъхнали от жажда в жегите на август. Пощенски плик, дошъл от други времена, от лъчезарията на изфирясалата младост, от безумията на зрелите вакхически нощи,
останали далече, назад. Където сме ние. Онези хиляди, маса, народ, които слушаме, друсаме, пеем, пием, четем и живеем чалга.
Душевна, екзистенцминимумална, дебилна, политическа, полицейска и правна - всякаква, ако щете, чалга. И неусетно от
Народ се превръщаме в население.
А той ни мисли. И ни осмисля. И ни гледа сеира. И ни крои
шапка. Всекиму според акъла. И - сигурен съм, ужасно го е яд, че
нашите антени вече са ръждясали и не улавят неговите сигнали. Все по-редки, все по-самотни, все по-откъслечни, но все така
ясни и пълни с очакване, с надежда. Сигнали и ясни послания,
както се изразяват политиците ни. Май ни играят. Много им играят очите на тия синковци.
Моля ти се, Господи, никога не отвръщай очи от Разклона
на Океаните, наглеждай го, моят човек е там, дай сила на ръцете
му, на него вече нозе не му трябват чак толкова много, и пощади
ума му, защото единствено той, умът му, е неговият кораб към
Колхида. Към онази старозаветна душевна Колхида, към която
се издигат платната на умните мъже по света и у нас. Към Златното руно на другата Колхида са задрапали лакоми глупаци.
Обаче него го няма на борда. Сигурен съм, че не е паднал. Скочил е. Ако отново се качи, ще емигрирам в някой не чак толкова
лъжовен свят.
Толкова съм свикнал с мисълта, че него го няма, та чак ми
се чини - тук е, мога да протегна ръка и да го пипна. Ако някоя
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заран ми звънне на вратата, ще му отворя ще му кажа: „Влез!“
Все едно, че е излязъл за минута, по чехли, до кварталния РЕП
- да си купи вестник, тютюн, две бири - и сега ги носи, да ги
изпием. Уж го няма, а е неотлъчно до мен. Като брат, ръшнал
за малко из неизвестното. Почти го виждам. Ненахранен брат.
Имам го и не ми е тежко, на душата ми е светло, уютно като
край запалена камина. Като над дим от добре разгоряна лула.
Като в мъжко мълчание над две бири в зори. Точно поради тази
причина не изпитвам ни най-малка потребност да го видя. Знам
че е тук. Без да ми е ял хляба. Да ми е пил от виното. Брат, който,
загърбил Нищото, винаги идва навреме. „Брат брата не храни,
но тежко му, който го няма!“, може да звучи и така - брат брата
не пои, но тежко му, ако не го напои.
Понякога се срещаме. На онзи невидим кръстопът на мислите, рейнали се из неопитомените ни Вселени, които постигат
другия. Приближаваме един към друг в сънищата си. В самотиите си над чашата кафе. Над малката ракия по икиндия. В бесотулуците подир вечерното кило вино. В периферията на сълзата. В онези празни интернетни Апалачи, в които всички ние
жадно, като овце на буца сол се купчим, налитаме, нахълтваме,
за да не сме сами в оцъклената от разбягването на галактиките
нощ, и се гледаме с възпалени от мониторите си очи, без да се
виждаме - все същите пещерни хора в своите панелни интернетни пещери, в които всеки грамотен компютърен глупак може да
се напъха и да изкрещи в глухите уши на необята каквото си ще.
А той е Никой. Няма такъв поет. За него са забравили. Корабокрушенец на Разклона на Океаните. На хвърлей вик от платото
Джобург се стеле Брегът на скелетите. Или Брегът на черепите.
Бедни, бедни Йорик... 500 километра немилостива пустош от ослепително бели пясъци и остри пустинни зъбери. Зловещи като
кошмарен сън брегове. Измамни в привидното си спокойствие,
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лъжовен пристан дори за ураганите. И за скиталците, закъсали
в тях. Милиони дюни, наглед топли като майчина гръд, а изпепелени от жълтите огньове на разтопените слънца. Пустинята
приижда и гази наред, засипва с жълти тонажи от непосилни
мълчания ръждясалите ребра на изхвърлени от Атлантика кораби. Някъде бях чел, че за корабокрушенеца, преминал през
адовете на този бряг, ветровете не просто виели, а виели погребална песен. „Смъртта е за предпочитане - мълви шведският
изследовател Юхан Андерсон в твърде далечната 1859 година
- пред възможността да ме изоставят на този бряг!“ На същия
този Бряг на скелетите смъртта си са постигнали стотици. А той
нехае за смъртта. Него смъртта не го тревожи. И още по-точно
казано, не го вълнува въобще. Може и да се лъжа. Може просто да я оттласква с мисъл - както сочи Норбеков. Тоя Норбеков
изпи ума на половината свят. Ще взема да го прочета и аз. На
мен нищо не може да ми изпие.
Моля се за своя брат. Дано да го забрави Бог. Да го остави
856 години на платото Джобург, да съхне в суховеите като тибетски йога. Да си цери болките с мисъл. Ясна ми е неговата
мисъл - всички сме дошли на света като за една лопатка февруарска жар, разпалваме своето си огънче, и докато се стоплим,
примък-отмък, насам-натам, и си отиваме. Наясно е и с това, че
чалгизираната част от човечеството не осъзнава своята краткост.
И от това му горчи. Изпива две бири, взема си шапката, нарамва такъмите и отива за риба. Мята се в пикапа и отпрашва към
Океаните си, където си му е мястото, където може да мълчи векове, защото всички думи са казани, това го знае от безмълвните риби, където е тихо, чисто, припляскват всевечните води - и
само писъкът на кормораните напомнят на можещите да слушат с душата си, че той, моят брат, се е завърнал при себе си.
При своята прамайка. Пристъпил е прага на онзи древен роди247

лен дом, в който е проплакал Светът.
Като споменах мене си, та се сетих - той ме обича. Много
странно за голям поет. Сигурно ме обича, за да не е така самотен. Толкова много ме обича, че дори е кръстил река на моето
име - Валривър. То после може да излезе някаква полска бара,
ама нейсе, хубаво лъже. Бара, бара, ама Валривър! Друго си е
човек да обича собственик на река. Сигурно ме е измислил, както си е съчинил и реката, в час на скука, когато рибата не кълве.
по световния атлас и той туря пръст в раната - нарязаната ми с
ръждиви войнишки щикове през миналия век Българийка, където съм аз. Съмнявах се, ама вече не го правя, защото разбрах,
че в нея е разхвърлил праха на жена си Лина, щото са си обещали да се чакат там на дъното. На мене - майната ми. Където
е неговият бащин дом - с теслата, забита в прага. С издънената
каца. С вехтите ошмулени асмалъци, разпърцали между небето
и земята гъсти плетищаци. Със сенките на мъртвите, повикани от яростното съскане на котката, която винаги остава, дори
тогава, когато нейните стопани се преселят в някой друг град,
в далечно село, в съседния блок, на Разклона на Океаните, на
другия край на Вселената, в друг, по-човечен живот, на хвърлей
душа от Отвъдното.
А може и аз да съм си го измислил, знам ли. Което е невъзможен вариант, не бих могъл да понеса толкова много обич,
събрана в едно сърце. Сигурно ще се взривя като сърце, ако нося
като него на гърба си тонове премълчано и извикано минало.
Или ще пия до безпаметство, за да забравя всичко. Казват, че
виното е мълчана вода, запряна вода, затова хората лудват, когато го пият. Защото пият мълчанията на лозата. Лозата, която
пие душата на мъртвите, ражда вакхически веселия. А в тях той
е цар. Там е жив Дявол. Там е като жив Бог. Бог на виното и на
веселието. Пие и пее, тъй както през сълзи се пей. Ако плаче,
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то е за обистряне на погледа. Когато заплаче, над Калахари сигурно започва да вали. Затова очите му са сиви като излъгани
надежди. Почти сини. Той няма да умре. Защото е минал бос по
Брега на скелетите. Изправен срещу прииждащите пясъци. Без
да се превърне в пустиня. Сигурен съм, че няма да умре, защото е катедрала. Въздух в катедрала, прикаден със смирна. Образ
невъзможен, без да е мечтател безумен. Образ на светец, забил
касапския си нож в опечения бут на гергьовско агне, заобиколен
от жена, любимата му учителка по санскритски, и челяд. Икона,
изографисана от мълнията на незнаен фотограф върху хартия,
издухана към мен през олука на меридиана от ураганите на Долната земя.
Такива типове не умират. Или поне не умират лесно. Имат
седем котешки души. Дори да ги стрелят с калашника, боен, празен, малко мазен, № 1375, готов за стрелба. Дори да ги гази танк
по баирите на горда Стара планина. Гаубици да ги изтърбушват
с право мерене. Да ги атакуват ниско пикиращи самолети, атом
отляво, атом от дясно, залее-гни! Да ги облъчват с отрицателни
енергии от НЛО. Такива хвърлят топа само в зловещи катастрофи. От челен удар. В директен сблъсък с някой заблуден трамвай. В непредизвикани с нищо, и точно поради това нелепи, двубои. И ако случайно прескочат трапа, влачат патериците си през
света, яки като стоманата на калашник, от чието дуло изхвърчат
не куршуми, а светулки. Влачат ги тия патерици по света и у
нас, самите превърнали се в рана, във вик. Вик от болка, от самотия, от обич, от несъстоялата се, невъзможната Нирвана. Вик от
Разклона на Океаните, от ръба на Вселената, след който следва
забрава, пустота и... чалга. Чалга до посиняване, до припадък - в
гнусната балканска кръчма „България“, в която единствено потните ризи на сервитьорите и белите цици на китосаните с фон
дьо тен певачици лъщят като пътеводни звезди.
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Забравих да ви кажа, той отглежда охлюви. Едни такива
охлюви с рогца, които се свиват при допир, като всички охлюви, де. Помните сигурно, когато бяхме деца, пеехме онази безсмислица: „Охлювче, бохлювче, покажи си рогцата, бели ли са,
черни ли са... пук!“ Издърпвахме ги насила и ги късахме. Децата са жестоки като поетите. Децата не са все пак чак толкова
жестоки, като поетите. Те просто са любопитни, искат да узнаят
какво е това, смъртта. Макар че затворите по света са пълни с
непораснали деца, които точно оттам са почнали, от рогцата на
охлюва, които се прибират при допир. Какъв ти допир, неговите охлюви се свиват само при мисълта, че някой въобще може
да ги доскосне. Сред хилядите си охлюви във фермата самият
той се е превърнал в охлюв. Добре, че не му е хрумнало да купи
земя за отглеждане на камили или на щрауси. Имаше да търчи
подир тях от тук - до следващия петък и обратно, самият той
по-смешен и от щраус. Да свири с кавала, подпрян о някой пън.
Да реше ръждясалата козина на гърбавите си и плюещи изчадия, камилите, да се насади на щраусови яйца и да мъти по едно
яйце на три години, без да му мисли кое беше в началото, дали
яйцето, или щраусът, смешна птица, която, погледната дори от
Космоса, си е просто една по-обемна разновидност на кокошката.
Казват - в началото било Словото и Словото било у Бога.
Глупости на търкалета. В началото е било Мълчанието, стотици
хиляди километри надиплено като чер сатен мълчание - и Дух
се е носел над водата, над Разклона на Океаните. Обожава мълчанието, ето защо не пише. Не пише, разбира се. Не пише, пък
да става каквото ще. Няма и намерение. Майната му на писането. Да пишат другите. Ония, които винаги знаят какво и как. Той
какво да пише? Чалга? Пък и защо да пише? Да не е луд? Нали
и в Светото писание, е речено от Еклесиаста в глава 12., стих 11.:
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„Думите на мъдреците са като остени, и като забити гвоздеи са
техните изречения, дадени от единия Пастир.“ И още: „А освен
всичко туй, синко, пази се от това: да съставяш много книги - то
няма край, и да четеш много - то е уморително за тялото.“
Защо да пише? Нали написаното от него хиляди пъти е
било казано, казвано, повторено и потретено от други хора в
чужди времена и земи, а сигурно и отдавна зачернено черно
на бяло върху големия, страшен и празен бял лист. Нали това,
което мисли, говори и се кани да напише той, ще го усукват
неговите синове, тяхната челяд и всички идещи след тях до самия свършек на света. В началото било Слово. С главна буква.
Сло-во! Даже не някаква си там вода, тъмнина, светлина, земя,
небе, въздух и дух се носеше над водата, и нам кво си, а Слово.
Толкова много глупости като за начало. С мълчание, разбира се,
само така е трябвало да започне тази, иначе мъдра, книга. Нали
истинската наслада за писателя е в самоубийственото мълчание,
което зрее, налива се, пращи и накрая пука като дяволски плод.
Е, той поне е сигурен, че може да мълчи. И да пише може,
в което също е сигурен. Трябва само да седне. Да си направи
кафе в някоя от онези безумно ранни ноемврийски утрини, в
които напоследък не, от години се излюпва, и да седне. Дръпне
ли първата горчива глътка, по-нататък му знае реда. Забива поглед в монитора и натиска клавишите. Същински Лудвиг ван
Бетовен, пред чиято музика Океаните се отдръпват.
Разклонът на Океаните. Там, където поетът е лейнал синило, станало е картинно и мило, без дори да подозира, че под
сънните дъхове на Океаните големите риби изобщо не си поплюват, а разтварят древната си паст, изяждат малките, и своите
малки излапват дори, там живее той. Същински Йона в корема
на древния кит, мълчи 2000 години. Попил е, не, той е изгълтал такива непоносими и непоклатими канари от мълчания, че
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дори когато диша в слушалката на телефона ми, сякаш чувам
как се разпарят бездънните мехове на стегнатите в паралели и
меридиани Океани.
Светът му е крив. Криви са му охлювите, бавното им ядене,
бавната им походка, никаквата им работа. Подозирам дори, че
и оная му работа е крива като на делиормански нерез, дай Боже
всекиму. Това ще го освидетелстват пред Спасителя побелелите му девойчици, които пристигат на кръшен сонм и накъсват
кратките му войнишки сънища. Крива му е и Поезията, замърсяваща и разтредваща душата му.
Е, питам се, защо този тип не вземе, че да се скрие някъде?
Да изчезне на залутан из Южния Пасифик самотен остров, при
отлетелите сенки на тасманийските дяволи под Австралия, да
се напъха в изоставените робовладелски казарми на Сао Томе и
Принсипи в бездънния Гвинейски залив, да се щура като улав
под парещите взривове на гейзерите в Исландия, но само и само
веднъж и завинаги да се махне от моя чалгизиран, газиран от
целофанено шумолящи правителствени обещания живот, да
потъне в блатата на неизбродните тундри в Сибир, да се продъни сред ледените зъбери в смразяващите пазви на Аляска, да се
качи на Мачу Пикчу, да излети на към Ада, към Рая, накъдето
му видят очите, с първото случайно НЛО от пистите на Наска,
да изфиряса нататък, където няма поща, ток, вода, телефон,
GSM-и, SMS-и, няма Интернетни мейли - да се покрие със световните мъгли нейде, откъдето завръщането е абсурд, бълнуване на дрогиран мозък в пълнолунни нощи, насечени от вой на
степни вълци.
Охлюви, Господи! Представяте ли си? Той отглежда охлюви. Да, ама се оказа, че само за кеф. Да ги бара по рогцата и те да
свикват да не си ги прибират. Милиони охлюви по света и у нас
си прибират рогцата при допир. Щраусите си заравят главите
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в нажежените пустини. Човките им, клепачите им се пълнят
с ръбести песъчинки, забитата в пясъците шия стърчи, готова
за заколение. Да заколиш щраус, не е като да убиеш присмехулник. Какво ви каза присмехулникът в мен - кокошка! Нищо
и никаква пустинна кокошка. Веднъж му бях казал: „Слушай,
пич, бездруго цял ден киснеш на Разклона, що не завъдиш една
ферма за бисерни миди, ще се смъкна през олука и аз!“ Той се
сви не като охлюв, а като 300-годишна костенурка, която влачи
покрива си на гръб и прибира главата си на тъмно, на топло, на
безопасно, връща се във вселенската утроба, при майка си. Не
му трябваха бисерни плантации, не му трябваха перли. Сви се и
млъкна.
Човекът е единственото живо същество, което може да избяга вътре, в себе си. Или навън - просто е, но не опитвайте. Той,
моето братле от Долната земя, например, всеки миг е готов да
прекрачи своята собствена кожа, да се измъкне от нея като пролетен гущер на синор и да хлътне във Вечността. В държавата на
мъртвите поети, които винаги са по-живи и по-големи от нас.
Няма да го стори. Защото му е ясно, че Вечността е илюзия. Нереален мит. Заключен храм, чийто пиян клисар се е покатерил на камбанарията си в облаците, отрязал е въжетата,
изтръгнал е езиците на сладкогласите камбани, седи по турски
на облака си бял, свирка си нещо кръшно от онези едноименни
като каракачански мастии силиконови гърли, недососали граматиката, или ни гледа сеира - тих и невъзмутим, през гъстия
дим, който се носи над Планетата. Дим над водата, не по Юрайя
Хийп. Дим от една несподелена лула на Разклона на океаните.
Някой ден този тип ще изчезне завинаги. Като камък,
хвърлен в кротулука на тиха вода. Два-три кръга, описали
подир неговото срутване неясните си йероглифи, ще останат
като неразчетено писмо за идните учени глави. Споко гледам
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в бъдещето ази... Ха-ха-ха! Спокойно гледал. Как няма да гледа
спокойно, нали ни е пожизнен Патриарх, нали и Отвъд, в
държавата на мъртвите поети, ще ни бъде цар. Да ме прощава
Патриарха, Спокойствието е локва смърт. Ето защо човек
заобикаля локвите. Или ги прескача. Ако случайно намокри
крачоли в тях, се гнуси. Защото, макар и запряна, водата в
локвите е мъртва. Не е вино, плиснато с дълбоки оки между
мъже побратими.
Камъче. Най-обикновено, изгладено от вълните плоско камъче, хвърлено с рязък замах, да хвърчи по стихналата океанска шир, това се казва смърт в полет. И разтваряне в бездната, в
Нищото. Красивият полет към Нищото, за който са подготвени
единствено Богоизбраните.
Като Цветан Бошев - Ламята.
Викащият от Разклона на Океаните.
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