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ПЪРВА ЧАСТ 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
кокичета под  

изхвърлени гирлянди –  
пак е пролет 
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*** 
самота – 
пътеките от стъпките ми 
пусти 
 

ОТВОРИ ВРАТАТА 

Залезът,  
като отсечен лъч, 
падна зад стената на Витоша. 
Мракът идва отведнъж, 
дебне зад прозорците, 
промъква се през щорите, 
обсебва паралелепипеда на стаята – 
стяга примката си през врата ми. 
 

Отвори вратата! 
Спаси ме от обесване. 
 

Белите стени светят  
с енергията на разсеяните си фотони 
и изяждат бялото на вратата. 
Запечатват ме вътре. 
В кутията съм. 
Чакам –  
невероятната вероятност 
макротялото ми 
да пробие стената, 
да ме изхвърли там, 
където никой не ме чака. 
 

Отвори вратата! 
Пробий стената. 
Нека пребродя всички пътеки, 
нека стигна до теб. 



8 
 

*** 
дъга – 
отражението на изгрева  
в ледена висулка 
 

колко са цветовете  
на зимата?! 

ИЗТЛЯЛА ЗОРА 

Одеяния… 
Измивам 
една по една 
всичките си кожи. 
Една по една 
ги събличам, 
една по една 
свличам – 
аромат на трева, 
полепнала жажда, 
кристализирала синева 
и спомени 
от сол и вода, 
опарване от коприва, 
жасминови нощи, 
залепнали по пръстите 
капки смола, 
пръски роса… 
 

Свличам 
се бавно, 
беля се 
от всичко преживяно, 
все повече 
изтънявам, 
все повече 
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изсветлявам, 
вяло 
потичам 
към 
извора, 
тичам – 
 

босонога 
бързолетна, 
в изнемога, 
безпроменна… 
 

И съм толкова бистра, 
прозрачна 
и ничия, 
толкова никоя – 
като отмита от дъжда тичинка, 
като мокро крило на пчела, 
като капка, попила в праха – 
потъвам 
в извора… 
 

Изтляла зора. 
 
***  
Утрото мие 
нозе в пламъка, който 
извира от теб. 
 

Няма утеха капе 
по бузите ми. Сух дъжд.  
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*** 
виелица – 
отново свири органът  
в старата църква 

ПОЛЕТЪТ НА КОРМОРАНА 

Вървя край брега и вятърът роши миглите ми. 
Притварям очи и обръщам лице към слънцето. 

Припек.  
Кръвта в капилярите на клепачите чертае сен-

ки на облаци. Облаци няма. 
Ти вървиш до мен, малко зад гърба ми, не го-

ворим. Слушаме дишането си – свистят дробове-
те ни; пробити мехове. Толкова тихо е, толкова 
рано. Въздухът щипе и пари. 

Не искам да хвана ръката ти, за да не разбе-
реш колко студена е моята. Облягам се на пара-
пета, обгръщам с пръсти метала и пия топлината 
му. Някъде долу, под каменния зид вълните бли-
жат брега. Тясно им е. Искат да излязат от очер-
танията на картата и ръфат сушата… 

Искам да изляза от очертанията си. Искам си 
суперпозицията от всички възможни състояния, 
искам си свободата на всички пътеки… 

Взирам се във вълните и търся в турбулент-
ността на белите им гребенчета изгубената си 
вълнова природа. 

Плоскостта на водата губи целостта си. Малка 
птица с писък излетя. 

 
*** 
корморан в полет – 
морето и небето 
в крилата му 
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***  
в замръзнала локва 
войнишки ботуш – 
лицето на войната 
 

СВЕТЪТ СЕ СВИ 

Светът се сви – 
като главичка на карфица. 
 

Като прободена с карфица пеперуда  
потръпвам с шарените си крила… 
Кому ли са потребни – 
остатъци от красота, 
илюзии за чистота, 
стремежи към победа 
на разума и любовта?.. 
Смален,  
невидим, 
непотребен – 
животът ни не е готов за днес. 
Парализирани 
не можем да преглътнем  
и тази порция от стрес… 
Гърлата ни са свити – 
ни глас,  
ни вопъл, ни протест. 
Прегръщаме си коленете  
и свиваме главите между тях… 
Опитваме да пропълзим 
между грамадите от смрад и ужас, 
които се изливат  
от информационните фунии, 
кроят и прогнозират, 
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клонират се, 
мутират, 
разпръсват се 
и като спори 
разлитат се  
във хиляди посоки 
и като вируси 
се впиват във всяка клетка на ума, 
множат се в нея, 
експлодират, 
отравят ни кръвта, 
заливат ни, 
и давят, 
и душат… 
 

Съвсем реално удушени, 
без съвест и лишени 
от всяка капка честност 
вървим – 
стотици хиляди човеци… 
Опитваме да продължим, 
по навик, безутешни – 
да съхраним 
остатъците от човечност. 
Мълчим. 
 

Мълча. 
Залепнала от ужас – 
не съм прободена с карфица пеперуда. 
 

Гъсенично петно – 
но не следа от път; 
размазаната плът 
съм. 
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ХАЙГА – 1 

*** 
в небето смърт и хищници, 
но ти летиш, птицо, 
още летиш 
 

 
 
Птицата, 24х30 см. акрилни бои върху хартия 
 
 
***  
в гнездото осколки  
вместо яйца – 
ще се завърнеш ли пак 
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*** 
февруарски следобед – 
дреме на припек 
кварталното куче 
 
 
***  
след нощния дъжд – 
кокичетата 
в стъклена глазура 
 

НОВИЯТ СВЯТ 

 
Нов свят, 
нови реалности –  
вклиняват се, 
превземат ни, 
приемат  
нови образи, 
разместват ни, 
размесват ни, 
изхвърлят ни 
в разкашканата немощ 
на вонящи, 
загниващи, 
загиващи, 
отмиращи, 
изстиващи 
пространства... 
Колко ненужни ставаме – 
с искането си 
да имаме правова 
държава. 
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НЕВЪЗМОЖНОТО СЛУЧВАНЕ 

 
Тихо пада снегът, 
закичва с венци 
главите на храстите, 
буковете се оглеждат 
в огледалото на мъглата, 
боровете вдигат мигли нагоре 
и плачат, 
стволовете им се изплезват като езици, 
замръзват 
и звънят 
замръзнали камбани  
бият, 
урагани 
вият – 
снежинката 
се превръща в лавина... 
 

Тук съм, 
под купчините мокър сняг. 
Вървя назад, 
назад, 
назад... 
Стяг след стяг – 
задъхана умора 
спира 
ритъма на сърцето ми, 
замира 
кръвта ми, 
бавно попивам студа... 
Бавно умирам 
и някъде там, 
където пробивам тъканта 
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на съзнанието 
виждам – 
 

дълбокото  
око  
на битието, 
което 
тръгва обратно... 
 

Знам, невъзможно е да се случи. Днес. 
Знам, днес науката сочи, 
че Вселената се разбягва все по-бързо, 
защото енергията на вакуума  
е по-голяма от плътността ѝ... 
 

Но в оня миг,  
когато срещнах самия ръб на края, видях 
завръщането ѝ... 
Една дълбока въздишка, 
един последен акорд 
изсвистя от тромпетовидното ѝ тяло... 
И започна Сривът. 
Тромпетът се превърна в ръкав, 
а после в сфера... 
И времето хукна назад... 
Започна да става  
топло, 
и светло 
и хубаво... 
 

И Сътворението – все по-близко, 
И Апокалипсиса – все по-сигурен... 
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*** 
мартеници – 
кръв върху снега 
на Украйна 
 

ХАЙБУН ЗА ЕМПАТИЯТА 

 
Синьото и жълтото са цветовете на годината. 
Небето и слънцето, 
морето и пясъка, 
сладостта на водата и хляба... 
Синьото и жълтото – 
в техния порив към сливане,  
към зелено и живо... 
Тази пролет синьото и жълтото  
са компресирани 
от тежестта на войната  
и понесеното насилие,  
от премазването –  
(ментално  
и физическо) 
на тела и личности, 
на географски  
и политически  
маркери, 
на етнически 
и идеологически 
рефлексии…  
Размесване, 
разместване 
на същности  
и съвести, 
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***  
 
Фракциониране – 
елементите на обществото 
в първичното си състояние. 
 
Отново – вододелни.  
реални  
и измислени, 
безсмислени  
и невъзможни 
да бъдат затрупани, 
прегазени, 
прегрупирани, 
преплувани 
защо ли… 
Отново – отначало. 
Отново – вцепенени. 
Вцепенени. Това е думата, която търсех от на-

чалото на войната. 
Тя казва всичко и зад нея нищо не остава. 
Няма емоции,  
няма емпатия. 
Няма в ступор гледам света.  
Сърцето боли и кърви за Украйна. 
И нищо. Празен съд, изметена същност.  
Черупка, която дрънчи.  
Кухо. 
Емпатия… Понятието ни за склонност и спо-

собност за съчувствие. Но какво съчувствие, ко-
гато чувство няма? 

Ометени,  
оглозгани  
и храносмлени  
стоим и гледаме света. 
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В упор. 
Разделението е толкова оголено,  
обострено и ясно.  
Очертанията са контрастни. 
Без сиви нюанси, 
без бележка под линия,  
без страсти. 
И урокът на историята крещи.  
И всички, уж го знаем,  
и всички – нехаем. 
Видяхме как започна да се повтаря. 
В ступор стоим  
и гледаме как звярът поглъща плячката. 
Не помръдваме. 
Светът се раздели. Безпощадноясно.  
Без светлосенки и сфумато. 
И започна една еуфория –  
че обединеното човечество ще победи злото. 
Защото жертвата не пожела да бъде жертва. 
Защото жертвата не пожела да бъде жертвана. 
И се изправи.  
И звярът не знае какво да прави. 
Кървят –  
жертвата и звярът, 
пресните и загноелите рани.  
И ние, светът,  
ние, обединеното човечество срещу злото 
стоим отстрани, 
но кръвта им ни дави. 
И боли, как боли –  
да бъдеш зяпач край арената. 
И да мериш  
с аршина  
на лицемерието колко големи кокали хвърляш 
в ръцете на жертвата – 
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дано залъже с тях апетита на звяра; 
дано го укроти; 
дано го умори, 
дано го задави… 
Защото следващата жертва 
сме ние – 
обединеното срещу злото човечество… 
 
В ступор гледам димящата плът на света. 
И се чудя кога вцепенението ми ще се превър-

не в емпатията, която дава. 
Онази емпатия, която въпреки вътрешната ни 

парализа като съчувстващи индивиди, въпреки 
съпричастността и сливането ни позволява да 
действаме рационално и да помагаме истински. 

 
 
***  
върху дланта на клошаря 
куц гарван кълве 
милостинята му 
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ХАЙГА – 2 

 
война – 
птиците се завръщат, 
пролетта не 
 
 

 
 

„Завръщане“, 21х28 см., акварел 
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***  
в сенките 
на отчуждението 
цъфтят цветята 
на надеждата 
 
 
***  
светът – 
дали ще бъде същият 
отново 
 
 
*** 
животът почва 
и свършва в пръстта – 
покълнало зърно в окопа 
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***  
В очакването 
нещо да се случи днес 
кълни копнежът 
за докосване 
и споделена общност 

 

ПОЕЗИЯТА Е БЕЗСИЛИЕ 

Рими – 
килими  
под изпотъпканите тела 
на избитите. 
Пробождат 
с кинжал  
жалката  
кожа на естетиката ни. 
Капка жал 
за морето от кал, 
в което попивам… 
Не,  
не  
проливам  
сълза... 
Тиха  
проказа 
прояжда 
стиха. 
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*** 
цяла нощ чука капчукът – 
на сутринта само гарванът 
на перваза е черен 
 
 
*** 
снежна локва   
с дъх на цъфнало дърво – 
не, горски минзухари 
 
 
***  
кратер след обстрела – 
по ръбовете 
глухарчета и теменуги 
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ХАЙГА – 3 

 
*** 
пролет над Азовско море – 
окървавена 
лунната пътека 
 

 
 

Отражения, 20 х 20 см. акрилни бои върху платно 

 
 
***  
сред изстрелите – 
песента на кос…  
пърха животът 
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ПРИРОДАТА ЦЪФТИ 

Природата цъфти, 
нехае 
за човешката 
трагедия, 
възходи 
и падения, 
мечти 
и отчаяния, 
надежди, 
отчуждения, 
победи 
и пандемия, 
война, 
мълчания… 
 

Природата цъфти – 
глухарчета 
греят като звезди, 
разхвърляни в тревата 
светят 
и прецъфтяват 
в бяло – 
разселват се 
в зеления вик 
на вятъра, 
проскубани 
остават да стърчат 
стъблата, 
а козината им се мята 
по къщи и огради, 
залепва по стъклата, 
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по локви и по вади – 
покълват семената… 
 
И пак се раждат – 
жълти, 
жилави 
живи, 
бодливи, 
ядливи… 
 

Миришат 
цветовете 
на цъфналите сливи, 
миришат – 
по-силно от кофите за смет, 
от кръв, пожар 
и рикошет, 
от смърт в гърба 
или в гърдите, 
от мършата в калта – 
там, под звездите... 
 

Косите 
на тревите 
скриват всички 
смачкани торбички, 
лъщящи станиоли, 
кутии от цигари… 
шрапнели, 
изорали 
без време черните поля; 
поглъщат  
разпиляна 
покъщнина – 
изтърбушени табуретки 
и дрипави кресла, 
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ръждясали хладилници, 
телевизори с кинескопи 
и развалена храна... 
взривени легла, 
ученически бюра, таблети,  
кукли, джедайски мечове и пистолети… 
 

Истинските танкове 
премазаха 
играчките за война… 
 

Природата цъфти, 
нехае – 
за драмите на нашите души; 
за изборите,  
които трябва да направим, 
за променения дневен ред  
на промяната, 
за онова, след което няма напред. 
 

Цъфтят жълтите храсти 
и игликите, 
лопушът расте на туфи – 
ще нахрани скитника 
и скитащите. 
Вятърът свисти 
в шубраците, 
вдига прахоляка 
от неизметените улици, 
събрали утайката на зимата 
и го захвърля в лицата 
на минувачите – 
сиви, 
унили, 
увили  
с маски 
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усмивките си... 
Не – 
усмивките 
отдавна си отидоха, 
скриха  
се някъде 
и не смеят  
да се върнат... 
 

Природата цъфти, 
нехае – 
вървим сред цветовете 
мрачни 
и чакаме 
нещо да се случи, 
да ни отмине 
поредната криза, 
да изгризем  
последните огризки 
на угризенията си, 
че пак сме пропуснали всичко 
и да чакаме 
края на апокалипсиса  
някак 
да ни отключи... 
 

Природата цъфти 
и само  
кучетата лаят с вятъра, 
не питат „дали“ – 
въртят опашки,  
свиват уши 
и душат  
възбудено 
мириса  
на това, което ще се случи… 
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*** 
Пролетта спря  
до стъклото на балкона; 
сумрак в стаята. 
 
В капан е мисълта за 
социализация. 

 

УРАВНЕНИЯ 

Във въображението ми – 
сражение 
от сравнения, 
с които искам да дам изражение 
на наводнението 
от мисли – 
ще можем ли ние, 
най-песимистичните  
песимисти 
да заключим вратата 
на самосъжаленията си. 
 
Невъзможна 
система  
от уравнения, 
твърде сложна – 
дори не мога да преброя 
всичките ѝ неизвестни… 

  



31 
 

ХАЙГА – 4 

На Виолета Солникова 
 
*** 
виолетки в тревата – 
колко слънчеви  
стават сенките 

 

 
 
„Виолетки“, 18х24 см., акрилни бои върху платно  
 
 
*** 
виолетки във ваза – 
горска свежест в дома, 
но колко болка в гората… 
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МАЙ 

Май... 
Зелено море от треви 
плиска в краката ми, 
а нацъфтелите им връхчета 
се разбиват – 
вълни в прибоя 
на прашните улици 
и изпочупените скали 
на бордюрите... 
 
Май... 
Глухарчетата – 
жълти звезди, греят 
в сенките, тичащи 
между дърветата, 
а после прецъфтяват – 
избухват като 
далечни фойерверки – 
като безшумни следи 
от нечий празник, 
отлитат – 
закъснели съзвездия, 
изпаднали от Зодиака, 
изписващи ненужни съдби... 
 
Май... 
Онази птица пак пищи 
в мрака, 
пак зове 
любовта, 
пак чака – 
да долети сродната ѝ душа, 
да запее с нея, 
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да свият гнездо 
и да се слеят в тишината 
на своето Сътворение, 
за да онемее нощта, 
в която ще чувам 
само шепота 
на мълчанието ти. 
 
 
*** 
през воя на вятъра 
песен на дрозд – 
пролетна симфония 
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*** 
в дима над взривения дом – 
черно-бяла снимка  
и плюшено мече 
 
 
*** 
вихрушка 
от мъртви листа – 
утаяват се върху пръстта 
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ХАЙГА – 5 

***  
изпод руините  
късче слънце с небе – 
украинска пролет 
 
 

 
 

Колаж, вложена снимка върху рисунка, А4 
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*** 
мъгливо утро – 
настръхнали са пъпките 
на ябълката в цвят и скреж 
 

ТЪРСЯ СЪНЯ СИ В ОЧИТЕ ТИ 

Търся съня си  
в очите ти 
и не го намирам! 
Търся смеха 
в очите ти – 
къде го изгуби? 
 

„Добро утро“ шептя. 
Миглите ти 
потръпват – 
как искат 
да бъдат крила; 
как искаш – 
все по-далеч 
да се скиташ… 
все по-навътре 
политаш... 
Устните ти 
са сухи, 
пясъчни  
и усмивката 
разпада... 
Усмивката ли? 
Вече отдавна  
я няма, 
няма си 
и смехът ти  
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е глух, 
като откъртен 
камък е, 
като стон, 
потънал 
в пух… 
Малки бръчици 
бърчат челото ти, 
сякаш 
надеждата е  
изчезнала 
и лицето  
изглежда 
чуждо, 
изгубено... 
Губя те. 
 

Бузата ти 
поглъща  
малка сълза – 
как искам 
да те прегръщам, 
как искам – 
да те спася... 
 

Ти ме спасяваш. 
Задъхвам се 
в желанието 
да те задържа, 
а ти все повече се изплъзваш, 
все по-хлъзгава ставаш. 
И многомерната равнина, 
в която сме залепнали се разпада… 
Ще се задържим ли  
в следващото измерение? 
Ще надхитрим ли – плоската си природа…   
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***  
лято – 
между надеждата на пролетта 
и пустошта на есента 
 

ПУСТИНЯ БЕЗ ОАЗИСИ 

*** 
полунощ пред Еньовден – 
какво да кажа 
на мълчаната си вода?! 
 
*** 
китка здравец – 
изсъхна преди 
да напръскам стаята 
 
*** 
устните ти – 
пустиня; 
капка влага не стига 
 

Всяка нощ шептя: „Лека нощ и хубави съни-
ща“, дори когато си заспала.  

Казвам неизменно думите, дори когато очите 
ти крещят да не си отивам, да не те оставям, да 
не затварям вратата след себе си. 

Тогава ти казвам: „Обичам те! Теб, най-много 
в света“. И знам, че е така, и знам, че ти го зна-
еш, но го шептя, не спирам, защото закъснялото 
„обичам те“ е изгубено Всичко. 
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***  
закъсняло 
„обичам те" – 
изгубена вселена 
 
Не е по-лесно затварянето на вратата.  
Връщам се и мълвя съвсем тихичко в ухото 

ти: „Светлината от лампата ми ще падне под 
прозореца ти – гледай сенките и слушай движе-
нията ми; аз те чувам; дори дишането ти чувам – 
не си сама, никога няма да бъдеш!“ И знам, че е 
истина, когато го казвам, и ти знаеш, че е така. 
Но лицето ти е маска, а очите ти молят да не си 
отивам, да не те оставям, да не затварям вратата 
след себе си. Затварям я. Изкачвам витата стълба 
между етажите, измивам деня от себе си и мокра 
паля лампата, знам – вече виждаш сянката ми, тя 
танцува върху оградата пред прозореца ти, чу-
ваш стъпките ми, а аз – твоето дишане.  

И сме сами. 
И мечтая за есента, за „у дома“, когато ще 

заспиваш в ръцете ми. 
 

И казвам на мълчаната си вода: 
Искам есен,  
искам есен… 
 
И не зная, още не зная какво ще донесе есента. 
 
*** 
живот без ритуали – 
пустиня  
без оазиси 
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НИЩЕТАТА НА ДНИТЕ 

Солена си –  
като море; 
гореща си,  
пустиня си 
и сухи са  
очите ти – 
миражи. 
 

Лятото изсмуква влагата  
на кожата, 
и влагата  
на ласката, 
и хладината  
на ръцете ти – 
красиви и изваяни  
от тъмна глина, 
в тъмата на нощта, 
в която гина. 
 

Смолница, 
алувиална почва, 
кал – 
мазна от милиони наслоени наноси – 
потъвам в небитието 
на спомени от несънувано неслучило се 
 

и клокочи някъде в мен 
нищетата на дните. 
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ХАЙГА – 6 

 
*** 
еднакво далеч 
от изгрева и залеза – 
животът ми 
 

 
 
„Очертания“, 24х30 см., акрилни бои върху платно  
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***  
мрачно утро – 
трудно 
начало 
 

ДИАЛОЗИ – 1 

На баща ми 
 

Вървя към твоя дом 
усмихната и ведра. 
И лятото кълни  
във  
дробовете ми. 
 
***  
Отварям входната врата – 
и зад насеченото  
от пердето 
слънце 
лицето 
ти белее в самота. 
Гледаш ме от отчаянието си 
и знам, че всяка моя дума е излишна. 
Гледам те през амбразурата 
на умората си, 
която смля 
цялата ми личност… 
 

- Дните идват 
и си отиват 
неразличими, 
следват ги нощите – 
безсънни и сиви, 
диви 
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копита чаткат 
в ушите ми, 
мачкат 
спомени 
и години… 
 

Отронваш думите си, 
без пощада, 
а после спираш, 
поглеждаш 
ме – 
и аз съм клада. 
Тлея в празното 
на очите ти; 
челото ти – 
свито е, 
преглъщам 
капка черна течност. 
И отговорът ми засяда. 

 

- Дните идват без изгреви, 
нощите се повтарят без сънища – 
в тази въртележка живея 
живот без начало и край… 
Къс след къс 
миналото 
се къса… 
Какъв е смисълът 
бъдещето 
да търся? 
 

Гледаш ме в лицето, 
но погледът ти ме оставя надалеко. 
Как да вляза в света, 
който губиш, 
как да остана там, 
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откъдето искаш 
да ме прокудиш?! 
Улавям въздуха, 
който издишваш, 
удавям гласа,  
който ми липсва… 
 

- Дните си отиват все по-еднакви, 
все по-оголена остава вечерта… 
Да хрупам от сладкиша, който ми остави?! 
Кафето е горчиво в самота… 
Не се оплаквам, искам самотата си – 
така на воля мисля и премислям; 
не се оплаквам и от глухотата си – 
тя всичко излишно е изчистила… 
 

Мълчим  
и гледаме 
в очите си. 
И залезът  
угасва върху масата. 
Настъпва здрачът 
и поглъща 
чистото между стените ни 
и стаята, 
оголена като стена на череп  
ни затваря. 
 

Отивам си, 
оставям те. 
Тежи ми всяка крачка – 
като залепнали във лава са краката ми. 
И въздухът е труден за поемане. 
И жегата, полепнала по кожата 
изсмуква всичките ми клетки. 
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***  
нощта отми  
илюзията 
за докосване. 
 

КРЪСТОПЪТ НА СЪНИЩАТА 

На Рени Васева  
и нейния герой Вартоломей 

 
Катеря се 
по каменното гърло 
на кладенец, 
дълбоко впит 
в пръстта 
на свят безумен, 
безпределно 
беден 
и изгубен. 
Излизам 
от мрачната утроба на Земята 
през здрача 
на мъглива вечер, 
в измръзнали пътеки 
крача 
и бавно се провирам 
към кръстопътя ти, 
човече! 
 

Попивам във съня ти, 
разпъвам 
продраната си кожа, 
събрала капки 
от кръвта ми – 
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пътеки правя 
и те водя, 
не изоставай, 
стъпвай в стъпките ми, 
дремещи човеко, 
така душата си 
ще изведеш 
от всички 
лабиринти 
на ума си – 
върви след мен, 
ще стигнеш надалеко... 
 

Ще стъпваш 
здраво 
по грапавата плът 
на своя друм от пясък, 
ще се катериш 
по каменната твърд 
на своя кладенец 
от бездни и съмнения. 
И ще празнуваш 
утрото на Черно слънце 
и изгрева на Долната Луна… 
 

Ще се разграждаш, 
ще градиш, 
ще губиш 
и намираш… 
И ще избягаш 
най-накрая 
от впряга 
на себичността си. 
Ти само пожелай! 
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Ще пиеш силата  
на живия живот 
от изворите на земята…  
Ще търсиш корена 
на всеки нов възход, 
и ствола, и листата… 
 
*** 
Потъвай с мен, 
човече, 
дълбоко във гората… 
Тогава  
сенките ще шепнат 
над 
главите ни, 
дърветата ѝ пак 
ще се огъват,  
ще свистят 
и светят, 
ще имаш всички избори 
и ключове  
към бродни светове – 
ти само пожелай 
да следваш пътя на съня ни, 
не се страхувай, 
а живей – 
Във всеки миг изграждай  
своите предели… 
 
***  
здрач и облаци  
изгрев или залез е – 
пита мъртвият 
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*** 
избягаха слънчевите зайчета… 
тогава видях 
облаците над басейна 
 
 
***  
юлски дъжд боде 
гърба ми сред вълните –  
топъл ли, студен ли? 
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ХАЙГА – 7 

*** 
тишината пред буря,  
мараня над степта – 
блян за Африка 
 

 
 
Блян за Африка, 30х40 см. акрилни бои върху платно 
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***  
розовите пръсти 
на зората – меки, 
като ръка на дете 
 

спомен за захарен памук 
по детските ми пръсти 
 

ИЗГРЕВЪТ 

Това ли е утрото? 
Изгревът? 
На живота?! 
Началото…  
На Пътя?! 
 

Незапомненото битие,  
сенките на сънищата,  
в които искаме да пораснем, 
но в които още копнеем за сигурността 
на утробата, 
на затвореното тъмно, 
на възела на пъпната връв. 
 

Оня, който връзва… 
 
 
*** 
жега – 
по-стръмна  
става пътеката 
  



51 
 

***  
Тинята на сътворението – 
обагрена  
от залеза… 
 

НАЧАЛОТО 

Незапомненото тъмно, 
в което още няма свобода и личност, 
в което още няма пътища, 
стърнища, 
цели и окопи, 
пикове 
и ветрове, 
падения 
и пропасти, 
тресавища, 
потъване, 
вина 
и врагове… 
 
 
***  
след бурята – 
дъга в крилцата 
на водното конче 
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***  
падаща звезда – 
и вятърът отнесе 
писъкът на сова 
 

ПЕПЕЛ В ОЧИТЕ 

Пепел в очите. 
Фучат климатиците 
и капят в олуците. 
Тихи са птиците 
и те 
пият влагата на сухите 
листа, миризмите 
на пръст, изхабените 
рози, празните 
цветя и техните 
несбъднати размножения – те 
пак пият звъна 
на 
безнадеждна 
вълна – 
онази вълна, 
пълна 
с очакване, с празна 
черупка 
в дланта 
дупка 
в главата 
чупка 
в лъкатушната 
пътека 
на разхвърляните камъчета,  
които гоним, 
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събираме, 
броим 
и мислим,  
че ни водят към 
сбъднати желания… 
 
 
***  
Пепел в очите 
след дни отчаяние. 
Пак чакаме 
някой друг да реши 
накъде ще 
върви обрулената нация. 
Как се надяваме, 
как страдаме, 
как искаме 
да влезем в кожите 
на онези, които избрахме, 
на които вярвахме, 
на които искаме да вярваме… 
 

И не можем. 
 
 
*** 
след последния трамвай – 
куче души  
захвърлена тротинетка 
 
  



54 
 

*** 
знам всичко за теб, 
ветре, но защо още 
ме караш да мечтая? 
 

ПРАХ ПО СТЪКЛАТА 

Колко умора, 
прах по стъклата 
на затворените прозорци, 
зад които забравихме да гледаме; 
зад които не искаме да погледнем. 
Прах по листата 
на изсъхналите цветя – 
икебани някакви захвърлени, 
остатъци от несбъднали се празници – 
празни 
остават вазите, 
в които може да се налее вода 
мразя всички откъснати живи цветя, 
кихам в прахта на живота си 
все по-навътре потъвам, 
все по-далеч от прозорците, 
зад които прозира 
силуета 
на суетата. 
 

Как исках да ги отворя широко, 
как исках да зазвъня – 
като опъната струна на вятъра. 
Как исках – звука 
на вибрацията ми да руши, 
да взривява – 
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доволството 
и апатията, 
примирението 
и слепотата  
на мисленето, 
скроено в калъп… 

 

Ах, как исках – 
струната ми да зазвъни, 
да завибрира в резонанс  
с единайсетте измерения… 
Как исках – 
всички злини 
да заличи 
и да започнем  
на чисто… 
 

Но защо никой не иска гласа 
на собствената си струна? 
Защо толкова лесно го предаваме 
на всеки нов вожд? 
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*** 
мечта след мечта – 
катеря планината 
към залеза 
 
но залезът  
никога не е мечта 
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*** 
хълмиста равнина – 
очертанията 
на хълбока ти 
 

ПОРТРЕТ 

Искам да те нарисувам. 
Не по снимка и не в натура, 
не по спомен и докосване. 
Искам да те нарисувам 
с всяка пора,  
с всеки трепет, 
който пазя: 
овала на тила ти; 
извивката на скулите 
и гънката на гръбнака върху гърба ти… 
Искам да нарисувам ръката ти в моята – 
моята нежна длан – като лодка за твоята. 
Искам да нарисувам  
холограмната ти същност: 
искам те – със всичките посоки и прозрения 
и степени на свобода… 
искам да знам целостта на спина  
на всеки твоя частица, 
искам да знам цветността 
на всеки твой кварк 
искам уравненията на хромодинамиката, 
която управлява вплетеното ти състояние… 
Тихо е. 
Толкова тихо, че чувам ехото на дишането ти. 
 

И рисувам очертанията на тялото ти – 
хълбока на равнината… 
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*** 
августовски зной – 
в чашата с кафе 
песен на щурче 
 

СЕНКИТЕ 

Небето пада през клоните – 
сини късове-канари 
късат 
паяжините-лъчи, 
жужат 
пчелите  
над тях – 
прах 
под липите. 
Небето е гладко, 
като гледжосано; 
толкова синьо е, 
толкова плътно е – 
като къс от платно – 
закачено 
е там някъде, 
отвъд светлината – 
заличено  
е там някъде – 
с четката на дъгата… 
 

Небето пада през клоните – 
сенките стават 
лилави... 
Ловят трепета 
на листата, 
пръстите 
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на вятъра 
ги вплитат 
в нишките 
на треви 
и лиани, 
папрати 
и тръстики – 
паразити, 
впити 
в пръст 
и пера, 
задушливи 
гъбени спори, 
отрови 
и хифи... 
 

Сенките стават 
корави – 
плътни  
и сплъстени, 
жилави  
жици… 
 

Тънки усойници – 
убийци 
на птици… 
 

Войници. 
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*** 
ранна луна – 
облаците още светят 
с лъчите на залеза 
 

в очите ми 
беззвездна тъма 
 
 
*** 
бяла луна 
и мирис на жасмин 
под облачните сенки 
 
копнежът ми по 
отминалото лято  
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ХАЙГА – 8 

На Тодор Билчев 
 
*** 
мечта за завръщане –  
есенна пътека  
към дома 
 

 
 

Обикновен живот, 30х40 см. маслени бои върху платно  
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*** 
персеиди – 
закъснели светулки 
над стърнищата 
 

НЕРАЗСЛОЕНИ СЪДБИ 

рой изгубени мечти, 
изгорели желания, 
пропуснати мигове, 
несбъднати сънища, 
неразслоени съдби... 
 

искам 
да съблечеш болестта 
като дрипава дреха 
 

искам  
да зазвъниш с гласа 
на всяка своя клетка 
 

искам 
слой след слой 
да беля битието – 
докато намеря оня, 
в който... 
 

Кръвта ти шуми, 
бълбука под кожата, 
тупти, разприда 
възела на китките 
попива въздишките – 
твоите, 
моите 
и 
на лятото – 
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изсъхналия 
дъх 
на тревите, 
разплутата 
плът 
на плода, 
изкълваните семена – 
на птиците 
очите, 
отнесените зърна – 
на мравките 
труда, 
отвеяния мъх, 
закичил 
празните 
гнезда... 
 

Кръвта ти шуми, 
бълбука под кожата, 
ловя пулса ти – 
хлъзгав като сьомга е – 
и го изпускам, 
всички там отиваме – 
към вира, 
от който сме тръгнали, 
гребем  
неистово 
срещу бързеи 
и водопади – 
да погребем 
избора, 
който не искаме 
да направим... 
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Кръвта ти шуми, 
бълбука под кожата – 
гризе 
чакъла на вените, 
някъде тайно трупа съсиреци, 
някъде тайно изяжда времето... 
 

Дишам – 
златния прах на лятото  
колко дълго 
е чакано, 
колко бързо – 
отминало... 
 

Не заспивай, 
музиката на цикадите 
не спира – 
шуми водата 
във вира, 
слънцето 
намира 
прохода на сенките, 
замира – 
светлината увисна 
безскоростна. 
Не премигвай! 
Мигът спря. 
 

Не заспивай, 
само притвори очи, 
пусни лъчите 
между миглите – 
нека зениците  
ти станат 
вира, 
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през който 
лъчите  
се провират, 
за да изпълзят 
от сингулярността, 
която ни смачка... 
 

Пука се някъде плътта на вакуума, 
ражда се някъде нееднородност, 
и в тишината ти 
писват цикадите, 
и в тишината ми 
всичко започва. 
 
 
***  
вселена – 
все по-голяма става,  
все по-малко от нея  
остава до нас 
 

инфлация 
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*** 
трохи от звезди 
по покривката на космоса – 
все по-далечни 
 
 
***  
разпадане – 
гасне възможността  
за докосване и познание 
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*** 
падаща звезда – 
още едно несбъднато 
желание 
 

ТИШИНА 

Тишина – канара. 
Удушена сърна 
в пропастта. 
Някъде горе 
в сиви простори 
вятърът свири  
симфония. 
 

Тишина – лепкава глина 
вае картина 
на някаква  
дива 
страна. 
 

Тук сме,  
сами сме. 
Сухи треви  
с крехки пръсти държат 
хилави храсти и криви дървета. 
Кухи тръби 
вият своята песен. 
Няма следи – 
чисти стени, 
без история. 
 

Тишина. 
Търся реката 
между голите корени… 
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Долу са, 
остри са, 
гладки са  
и преплетени – 
като пръстите 
на ръката, 
с която бърша 
потта от челото ти. 
Пръски 
дъжд 
по стъклата – 
протекли са. 
Капки – стрели 
студени и 
остри са, 
впити са  
в мен – 
насочени вектори, 
разсечени тензори – 
колко са… 
 

Тишина. 
Жадна съм 
за шума на река, 
затрупан 
под изгнилата есенна шума. 
Жадна съм 
за конвекция, 
за турбуленция – 
хаосът на частиците 
при преноса 
на топлина и маса… 
 

Търся 
пролуките  
между тях...  
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И – 
ах, 
пак  
слънчев лъч 
ми е нужен – 
отразен  
от набраздена  
повърхност, 
от вълни, 
дълбини 
и кални 
студени 
стени... 
 

Търся  
теб – 
удушена, 
измъчена, 
изтерзана, 
отлъчена – 
без  
капка жал 
към живота 
и живите, 
ти – 
мека коприна, 
хладна градина, 
гъвкава гладна 
мечта, 
дива 
и жива, 
смугла, 
красива 
гладка стомана, 
неволно засмяна – 
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отчупен 
връх 
на стрела... 
 

Капе жарта  
на сълзата ти – 
капка в ръката ми. 
 

Сплетени длани, 
събрани 
междупръстия; 
междуметията са 
излишни, 
и въздишките 
и втвърдените сухожилия, 
които завързаха пулса ти. 
 

Чакам бълбукането 
на въздуха в гърдите ти 
да заглуши 
тишината. 
 

Мълчи 
реката, 
и дърветата, 
и гората. 
Вятърът е спрял. 
Тишината е в мен. 

 
***  
дишането ти 
е шумът на вятъра 
под крилата ми – 
буря си днес; камъкът,  
който утре ще падне съм аз 
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ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН НА ЛЯТОТО 

 
Последният ден на лятото 
шуми с пожълтели листа. 
Заглъхва гласът на гълъба 
в здрача. 
И вали,  
така безнадеждно вали – 
бистри струни  
звънят 
от срязаните вени на небето. 
 
Дъждът извира от дълбокия извор  

на облаците 
и замира под твоя взор 
като река, 
която не търси морето. 
като ръка, 
която дращи пръстта –  
да разкъса, 
да раздира, 
да провира хлъзгавото тяло  

на милионните си молекули, 
и да изпълзи нагоре, 
отново към върха... 
 
Днес вали, така безнадеждно и вяло 
мигът, прекършен виси – 
мокър клюн, отражение в огледало... 
 
Не поглеждай встрани, 
Не поглеждай нагоре. 
Стъпките ти оставят следи – 
пътеката върху пороя. 
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Дъждът все вали и вали, 
листата лежат  
на паважа 
като избелели лица, 
тъжат 
сенките на дърветата, 
потънали под отминаващите вълни, 
тежат – 
като слънца 
зад мъглявини. 
 
Как искам да видим  
онова, все по-отдалечаващо се  
отражение на вселената 
през фокуса на гравитационна леща… 
 
Но днес дъждът вали 
и виждам през фокуса на капка 
отразен  
последния ден  
на лятото... 
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ХАЙГА – 9 

*** 
студена утрин – 
палитрата ми 
пълна с цвят 
 

 
 
Есен, 40х50 см. смесена техника, картон  
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*** 
в студеното утро 
аромат на кафе – 
пак извря старото джезве  
 

СТАРАТА КЪЩА 

Стенат 
стените 
на старата къща, 
стаена 
стоя 
сред тях. 
Оставам 
в стаята 
и се загръщам 
в познатата омая – 
позлатата на есента... 
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ХАЙГА – 10 

*** 
равноденствие – 
под навеса паяжини, 
вместо лъчи 
 

 
 
Цветя, 40х50 см., смесена техника, картон 
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АКАЦИИТЕ РОНЯТ СИНЕВА 

 
Като разпръснати жълтици 
по тревата 
тежат 
най-леките листа. 
Акациите ронят синева. 
Бодливи 
жилави  
и диви 
впиват 
възлести ръце 
в пръстта, 
вливат  
силни сокове 
в капилярните влакна. 
Върху стъблата 
им се всмукват 
паразитни пипала. 
 
 
*** 
равноденствие –  
все по-дълги сенките, 
все по-студени 
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ХАЙГА – 11 

*** 
есента  
пови с мъгла 
блатната трева... 

 

 
 

Тръстики, 35х50 см., смесена техника 
 

*** 
жабите замлъкнаха – 
сухи тръстики 
във вазата 
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*** 
земя и въздух, 
огън и вода – 
не спира кръговратът 
 

КРЪГОВРАТЪТ 

Природата 
за миг  
остава още 
жива, 
и с цветен вик, 
отхвърлила това, 
която кръговратът очертава – 
/поредна крачка 
към смъртта/ 
запраща семена 
в простора – 
надеждата 
за пролет. 
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ВОДА 

 
*** 
солена капка 
върху бузата – сълза, 
или пръски от вълна 
 
*** 
мъгливо утро, 
или конденз върху прозореца –  
гадая 
 
*** 
дъждът закапа – 
изригват гейзери от  
прашната земя 
 
*** 
ромоли реката – 
с всяко бълбукане 
отнася миг от живота 
 
*** 
цяла нощ капа 
капчукът; на сутринта  
спря – уморено сърце 
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР СИ 

Мракът лепне върху всяко вдишване, 
тежи похлупакът на дома, 
и търся в тихите въздишки 
на стените 
изгубеното ти дихание. 
Сърцето ми бие послушно, 
остава в правото си русло – 
дори когато се препъва 
не заспива 
и не умирам, 
затрупана с безброй 
сбогувания в рими. 
Нощта засипва 
вятъра, люлеещ 
падащите уморени листи. 
И утрото ще дойде пожълтяло – 
потънало в мъгла, 
без изгрев. 
И капчици слана 
ще са наболи клоните, 
като едно напомняне за зима, 
а после ще потичат като дъжд. 
Не искам: 
сълзите на дъжда 
да душат душата ми; 
като кучета да душат следата на скръбта; 
не искам страха да движи ръката ми; 
не искам щрихите на ужаса и безнадеждността 
да рисуват лицето ти, 
нито живота ми без лицето ти; 
не искам стряхата на бездвижните ми гърди 
да бъде бариерата ти… 
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Ти трябва да летиш, 
да се слееш със стихиите, 
да бъдеш въздух 
и вода 
и огън 
и земя, 
да поникнеш в облаците 
и да се превърнеш в буря, 
да бъдеш светкавицата, 
която разсича простора, 
да бъдеш клокочеща река, 
бушуващ океан 
и дълбини, 
които раждат флора… 
Заслужи свободата си – 
да заспиш под дъжда 
на звездите… 
да станеш полярно сияние 
и да продължиш – 
слънчев вятър си. 
Заслужих ли свободата си – 
да заспя под дъжда 
на миглите си 
и да се срещнем 
в съня си? 
 

Ти бягаш в съня ми, зная. 
И се топлиш, завита с плътта ми. 
И всяка клетка е наша, 
колко много затвори. 
Не затваряй очи, 
ако искаш да останеш в моето измерение – 
отвори широко моите и гледай през тях… 
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Ако можеш, 
гледай грозното; 
ако можеш – 
избягай, 
стани част от звезда, 
потъни в някоя 
сингулярност… 
 

Аз съм тук, 
ще си тананикам адажиото на Албинони 
и ще те чакам… 
 

  



 

ВТОРА ЧАСТ 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
полъх на вятър 
брезата отрони 
рояк пеперуди 
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ХАЙГА – 12 

На мама – с оцелялото от мен 
 
***  
Хаос – 
в пещта на звездите 
ще те намеря ли???? 
 

 
 
Космос – 2, 19х22 см., акрилни бои върху картон 
 
*** 
къде да те гоня? 
къде ще те стигна? 
тази Вселена няма да стигне... 
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***  
Мониторът ме всмуква в себе си – 
едно всевиждащо око, 
в което всички се оглеждаме 
 

КАДИФЕ 

Нощта е плътна – 
мрак и кадифе 
от безпрогледност 
и безпътност, 
които се просмукват 
надълбоко, 
бълбукат 
някъде 
в гъргорещото гърло, 
а после става тихо, 
много тихо 
и само  
ехото 
от 
липсващите удари  
в кръвта на китката ти 
ме удря 
като плесница. 
 

Да можех да сложа 
плащеницата 
на покаянието, 
на страданието, 
на угризенията... 
Да можех да пусна 
плъховете на скръбта 
да изгризат онова, 
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което остана 
и не остана 
в кухата 
кутия на плътта... 
 

Там само гръдната ми кост 
стърчи като копие, 
на което искам да увисна – 
разкъсано знаме 
от последната битка. 
Тя винаги е изгубена – 
нали затова е последна?!... 
Кадифе от мъртви победи, 
меко, като разложена плът 
дреме и ме повива – 
аз – 
още една изгубена кауза. 
Кадифе – 
като ръката ти – 
изгубена ласка. 
 

Не можеш да останеш при мен, 
знам, 
времето ни изтече. 

 

Губя ритъма на дъха ти, 
потта потече 
като сълза... 
Не можеш да останеш с мен – 
не го искам. 
 

Остани в мен – 
влез в бойното поле на тялото ми, 
притаи се зад хълма на аортата, 
завий се с бялата пяна на дроба ми... 
Опитай се да заспиш, 
да се стоплиш 



88 
 

със сънищата ми за теб 
и за мен... 
Онези, 
от времето, 
когато скитахме боси 
по парещото лице на поезията, 
от времето, 
когато с трясък отвори пред краката ми 
бездната на света 
и ме блъсна в нея. 
Имах само спасителното въже 
на сигурността ти, 
че ще успея 
да оцелея... 
Не паднах. 
Още летя – 
някъде между измеренията; 
още чакам сблъсъка с реалността. 
Държиш ме – с паяжинната нишка, 
която изплете за мен – 
онази, която ме държи за звездите 
и Луната, откъдето ти никога не падна. 
Остани в мен. 
Реалността не ни е нужна. 
Всичко е в нас,  
вътре в нас. 
Отдавна сме чужди 
на тази Вселена. 
Чувам ехото на пулса ти, 
бълбука като извор 
и капе по напуканите ми устни. 
Суха е пустинята на небитието, 
мека и плътна, пареща, 
галеща –  
кадифе. 
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*** 
мъглата 
изсмука лъчите 
на уличната лампа 
 

ОЧЕРТАНИЯ 

Очертанията на улиците се изгубиха,  
изчезнаха в бялото на града.  
Търся очертанията на тялото ти – 
те още дишат с дъха ти.  
Ти още си тук.  
И аз съм тук. 
 

Туптящите мигове на настоящето отминават,  
губят се в плътта на Времето. 
Снежинките трупат изящните си тела  
върху перваза на прозореца и умират –  
безструктурни капки вода. 
Как да последвам умиращите мигове? 
Как да се вклиня в тях? 
Къде да ги търся, 
да ги върна, 
да ги променя…  
Търся очертанията  
на тялото ти в празното на стаята,  
сухите следи на усмивките, 
разхищението на мислите,  
които ме морят – 
които творят 
вини, омерзение, 
безпощадност  
и смърт  
без спасение… 
 



90 
 

Ти заспиваш в съня ми.  
Диханието ти  
цъфти, 
шуми – 
цветна градина избуява в ума ми –  
ухание на плод и треви, 
на вятъра в тръстиките, 
шепота на бягащите дюни, 
на пясъка в тях, 
писъка 
на морския бряг, 
плясъка 
на крила и необят. 
 

Очертанията се разпадат... 
 
 
*** 
по пътеката 
от спомени – 
назад към изгрева 
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***  
в шепата ми  
оризово зърно – 
началото и краят 
 

ОБРАТНИТЕ СТЪПКИ 

Колкото повече остаряваш, 
толкова повече искаш  
да догониш бъдещето; 
колкото си по-млад, 
толкова повече търсиш  
опората на миналото, 
на историята, 
на произхода... 
 

Но кой иска  
да извърви обратно своите стъпки? 
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*** 
Земята – 
атом 
в плътта на Вселената  
 

АГОНИЯ 

Агонията на нощта – 
светлините се разливат по асфалта, 
оранжевоискрящи, 
уморени пламъци 
попиват в мрака 
и тежки облаци от черни сажди 
изяждат 
дъха на живите заклещени тела. 
 

Пътят назад е променливотруден, 
криволичещозаблудени, 
уморени, 
забуленооблачни, 
променени... 
 

Пътеките се разпадат  
под нас, 
разплитат, 
разпридат 
всеки 
знак – 
съпричастност, 
съвършена 
разграбеност, 
зейнала 
паст... 
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*** 
тъмна енергия – 
все по-бързо раздува 
плътта на вселената 
 

ШУМЪТ НЕ ШУМИ 

пусто е 
пукат стени 
няма те 
празна е стаята 
вече не виждам дори 
декора на живота 
вече шумът не шуми 
 

няма ме 
и няма значение 
дали няма е тишината 
дали няма да заспя 
и в сънища да отнеса 
спомена за нещото, което 
можеше да е живот 
 

тихо е 
и пръстите  
не търсят клавишите  
буквите цъфтят върху монитора – 
черни драскотини върху сняг – 
как искам да приличат 
на птичешки стъпки, 
на разхвърляни съчки, 
на следи от смях – 
бръчки 
върху бялата кожа 
на нечие лице 
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на моето лице 
лишено от смях 
и от израз 
има само очи 
и мечта 
светлина 
 

затварям клепачи 
пак пари гръдта 
пак дупката празна 
ликува 
в ребрата ми 
нищо не плува, 
в ребрата ми 
само трепти  
сгушената ти душа, 
тялото, което изгуби, 
тайното място за среща, 
убежището,  
което 
ти обещах 
тук съм – 
твой пристан, 
утеха, 
подслон 
 

мен ме няма, 
но кеят стои 
и те чака 
 

аз съм някъде там, 
не се търся, 
не ще се догоня – 
само ти ще ме стигнеш, 
ако можеш, 
ако поискаш. 
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Инфлацията  
изяжда 
възможността  
да постигнем 
едновременност. 
 

Затварям очи 
и знам, че светът ще изчезне. 
Само гнездото 
между ребрата ми чака 
да дойдеш. 
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СЪНУВАН СПОМЕН 

 
*** 
сънувам виелица – 
по стъпките ти 
стигам у дома 

 
И у дома е пусто, 
без твоите предели… 
Завесите се издуват като балони през празните 

прозорци. 
Завесите не скриват нищо – само мебелите, 

посипани с белия прах на липсата ни, червените 
шарки на стар чипровски килим, които преливат 
в неразбираемите си послания за докосване и 
сливане, закодирани в онези символи със стран-
ни имена и значения, които се изплъзват – кана-
тица, маказ – обричане, венчаване и сливане… 

Слънцето пробива турбуленцията на облаците 
и забива яростните си копия в пода… 

Разпилени прашинки летят в браунов танц и 
рисуват фрактали. 

Търся очертанията ти в тях. 
 
 
***  
виелица – 
откривам образа ти 
в нея 
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ХАЙГА – 13 

На Н. Н. с цялата ми любов 
 
***  
звездите  
са студени – 
топлият си ти 
 
 

 
 
Космос – 1, 14х21 см., акрилни бои върху картон 

 
*** 
как да съхраня  
топлината ти 
в този разширяващ се свят 
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*** 
бяло – 
като  
начало 
 

ДИАЛОЗИ – 2 

Ти ме гледаш от отчаянието си 
и всяка моя дума е излишна. 
гледам те през барикадата 
на умората си, която смля  
в мен цялата ми личност. 
Да търся погледа ти не смея – 
мехурчетата 
на несподелените мигове 
се пукат – 
шушнат като 
фалшива бутилка шампанско, 
но аз ги мисля като  
квантови флуктуации на вакуума, 
които ще родят новата стрела на времето… 
 

Кога така далеч отплувахме 
един от друг? 
Кога ми трябваше ръката ти, 
за да направя следващата крачка, 
кога ми трябваше главата ти, 
за да отгатна мисълта ти 
и да открия пътеката си? 
Кога търсех очите ти – 
кога лешниковата им 
мекота ми даваше комфорта 
да продължа – 
да не се огъна, 
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да не се препъна, 
да не запълзя, 
да не вия, свита в ъгъла, 
а да вървя – 
когато се разпадам; 
когато страдам – 
да не спирам, 
да не се провирам... 
От Пътя не остана и следа... 
 

-Животът ми е пуст и пуст е бил 
и пътищата ми за никъде били са... 
 

Мълвиш отново,  
тих си – 
като празен  
пристан, 
преглъщаш глътка 
от спуканата чаша с горчивото кафе... 
 

-Живот ненужен никому, 
живот ограбен, 
обруган, 
боклук, 
живот, от който нищо  
за бъдещето не остана... 
 

Мъчим. 
Отново масата е между нас – 
отрупана с лекарства, изписана хартия,  
сборници по математика, изсъхнали бисквити,  
две чинийки с утайка – 
търкулнати окръжности 
по дъната им... 
Ти ми показваш  
поредния чертеж на пирамида  
и казваш: 
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-Не ми се смята – знам как да я реша,  
/задачата/…  
какъв е смисълът да я запиша,  
щом вече трябва да събирам и изваждам  
с калкулатор, за да не сгреша? 
 

Не те подкрепям,  
не те упреквам;  
не казвам  
нищо,  
дори това, че вече няма да я разбера 
/задачата/,  
дори да ми разкажеш как си я решил... 
Но теб това не те интересува,  
захвърлил си листа 
под масата,  
за миг съм гневна, че не чистиш, 
че не виждаш как изглежда света около теб... 
Не, не оня свят,  
огромният,  
когото не можеш да пресметнеш,  
а мъничкият,  
когото можеш да преметеш... 
 

Прахът пълзи и враства във гърдите ми,  
души ме, 
пълни ми очите, подува ги и кихам, 
сълзите ми текат,  
а ти ми даваш носната си кърпа – 
 

-Да спра ли климатика? –  
 

Питаш и не искаш отговора ми. 
Праховата алергия издува гърлото ми 
и дробът ми се къса – 
ще го изкашлям на парчета,  
като от ковид пристъп. 
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Но не от нея и не от вируса се давя. 
Като въртоп, 
като потоп 
съмнения 
ме влачат, 
мачкат, 
усукват ме, 
не ме оставят – 
за собствения,  
моя,  
пропилян живот, 
за моята  
безперспективна  
личност, 
за моя път напразно-празно 
извървян – 
когото ценя, 
когото обичам, 
който цъфти... 
 

Затварям очи –  
и се виждам – 
толкова пъстра съм, 
толкова пълна съм 
със сок и нектар. 
Толкова птици пищят в листата ми, 
толкова много вият гнезда, 
търсят личинки под кората ми – 
боли ме и пак цъфтя... 
 

Животът си отиде 
и ме ограби – казваш, 
и нехаеш, 
не виждаш цветовете ми, 
не те интересуват зелените филизи 
и ветровете ми,  
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пчелите, които пеят в клоните ми, 
ядат нектара ми, 
тежат от аромат на пролет… 
Моята пролет –  
за теб е прогнила слана... 
 

За мен – отчаянието ти е бягство. 
Не от живота – 
от отговорността. 
Тихо дъвча устните си, 
тихо чакам думите ти: 
 

- Знаеш ли? – казваш - Искам да пропътувам 
страната с кола,  
а може би и Европа?!  
Както някога, помниш ли,  
когато беше дете...  
Всеки ден замръквахме в различен град, 
помниш ли колко хубаво беше?! 
 

Опитвам се да споделя оживлението ти; 
оживяването ти… 
– Помня, –  казвам – хубаво беше... 
И пак затварям очи – 
да видя колко хубаво беше 
и да не гледам твоите, 
но не виждам мечтата ти,  
а моите:  
– Аз искам да замръквам на Марс,  
всяка вечер от тази различна планета 
искам да гледам Земята... 
Искам да напиша пътеписи за Марс,  
там искам да крея 
в края  
на дните си да живея 
с изправен гръбнак… 
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Ти ме поглеждаш разбуден от идеята  
за нещастието си; 
гледаш ме  
с онези твои очи, които обичам,  
с които ме обичаш... 
Обливаш ме  
с всичкото, което имаш 
и малко невярващо питаш: 
 

-Ама ти, наистина ли мечтаеш  
да отидеш  
на Марс?! 
 

Познаваш ме, а си стъписан. 
Колебливо търсиш изписаните 
знаци по мен, не знаеш – 
способен ли си още да ме разгадаеш… 
 

Усмихвам се и ми се струва,  
че кожата по скулите се къса: 
–  Да мечтая за Марс ли?! Сериозно ли?!  
На Марс ще отида. За звездите мечтая… 
 

И знам, че е точно толкова невероятно,  
колкото ти да направиш своето пътешествие  
с кола по света,  
но ми е хубаво да мисля, 
че ще бъда там, 
хубаво ми е да знам, 
че Марс след 50 години е целта ми... 
 
 

***  
В края на лятото 
ти направи своето пътешествие… 
Марс – 
все така далече е. 
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*** 
парче от дъга 
през перилата  
на балконите 
 

разноцветните ми 
мисли се разбягват 
 

ПАРАЛЕЛНИ СЪЩНОСТИ 

Облече тялото ми 
върху себе си, 
обличам дрехите ти – 
сняг и свила 
е магистралата към теб. 
 

Всяка нощ заспивам, 
застигат ме незапомнени сънища 
и кошмари, 
пари 
сланата, 
в която потъвам – 
все по-дълбоко в небитието падам, 
пропадам 
и търся забрава за изхода. 
 

Паралелни същности... 
Пътищата се разслояват 
и не зная по кой вървя. 
Само се надявам, 
че в небитието си 
ти вървиш по всичките 
и е все едно по кой ще тръгна, 
за да се срещнем. 
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И ми е все едно – 
в тази ли, 
или във всичките други вселени 
разслоените пътища 
ще се слеят 
в единствения, 
който има значение. 

 
 
*** 
роса в мъгливо утро 
капка мляко 
от кошута  
 
Аморфното бяло 
прелива в перлено – 
скицирам, 
намирам 
очертанията ти 
върху листа 
и се губя  
в спиралата 
на фракталната ти 
същност. 
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ПРОКЪСАНИ СТИХОВЕ 

Прокъсани парчета от стихове, 
рими,  
които гърмят: 
О, моля, прости ми – 
болят. 
 
Прохождат чудовищни 
хищни, 
безлични, 
прилични 
на пчелни  
жила страхове. 
Стихове, 
дълбоко впити, 
забити  
в болните клетки 
на луди поети 
протягат корени и пипала, 
туптят и вибрират, 
завират, 
забират –  
извира 
гейзер от гной, 
цирей, 
порой  
цветове... 
Нови светове 
се изливат… 
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ХАЙГА – 14 

*** 
гръмотевичен тътен – 
между светкавиците 
ракети свистят 
 

 

 
 

Пеликанът – 14 х 18 см., см. техника 
 

 

*** 
Пеликанът –  
учуден 
пред ракетния кратер 
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*** 
бисерен наниз 
по паяжините в двора – 
равновесие 
 

УТРОТО 

Утрото винаги 
е разкъсване на целостта  
на континуума на времето. 
Утрото лепне 
от сънища, страх, разцепление. 
 
Утрото… 
Ще дойде ли утрото-спасение?! 
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*** 
новолуние – 
звездите изгубиха 
пастира си 
 

РАЗПАДАНЕ 

Събличам кожите си – 
голи същности 
една по една 
застават пред мен. 
Все по-безволеви, 
все по-безструктурни – 
разпадане. 
Падение, 
пропадане. 
 
Не битие, 
а спомени, които чезнат 
в разкашканата слуз на мозъка. 
Останаха ли? 
Петна 
по безприютна  
памет. 
 
Ентропията ме изяжда, 
разгражда  
изтъканото от мен пространство, 
понася ме в стрелата-влак на времето 
към избеляващия край 
на познаваемото цяло... 
 
Там ставам предварителен свидетел  
на разпадането на Вселената. 
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*** 
по ръба на балкона 
ято врабчета 
като лястовици по жици – 
 
мечтаят ли и те 
за дълъг полет 
 
 
*** 
животът – 
две напред,  
едно назад  
 
късмет,  
че не е обратното  
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ХАЙГА – 15 

 
*** 
изящество – 
силует на бяла чапла 
сред тръстиките 
 

 
 
Бяла чапла – 18 х 24 см., маслени бои върху платно 
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*** 
оригами – 
разхвърляни салфетки 
в ограбен магазин 
 

ИЗЛИШНОТО 

Опитвам се да изплувам от нищото на дните 
и потъвам в небитието  
на междумиговието… 
Няма такава дума – 
потъвам между миговете, които губя... 
Капят върху мен и не се случват. 
Пробиват дупка в главата ми, капейки. 
Там е магистралата към 
тунелния преход в макросвета. 
 

Опитвам се да прекрача руслото на времето, 
да изляза от реката му, 
да сляза от стрелата му, 
да го разстеля... 
Да го превърна в килим, в равнина.  
В постеля. 
 

И там да поселя 
Кубът-Вселена. 
Времето ще бъде само още една координата – 
онази, в която можем да заковем мига; 
да го разтегнем до вечност, 
да го живеем вечно. 
И „Вечност“ да няма – 
дума без смисъл. 
 

Опитвам се – 
да изгреба излишното от себе си, да олекна. 
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И с учудване виждам –  
няма нищо за изгребване. 
И не защото няма нищо излишно в мен, 
а защото вече нямам нищо в себе си… 
 
 
*** 
гарван върху шезлонга 
съзерцаваме  
морето 
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*** 
дневен бриз – 
суши тръстиките 
от пръстите на дъжда 
 
суши лицето ми 
от пръските на вълните 
 
 
*** 
нощен бриз – 
роши косите 
на лунната пътека 
 
роши вълните 
по косите ми 
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***  
есен – 
между обещанието на лятото 
и реалността на зимата 
 
 
*** 
след бурята  
бризът разнася 
тръни по плажа 
 

освободени мисли; 
спонтанно съзнание 
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СЪНИЩАТА МИ 

Искам да отключа сънищата си, 
да извървя пътеките им, 
да израня петите си, 
да оставя следа, 
по която ще те намеря. 
Искам да отворя съзнанието си, 
да отвържа  
въжето 
на мислите, 
да хвърля  
юздата на сенките си, 
под тях да се разслоя. 
 
Но –  
колко банално е всичко, 
колко измислено. 
 
Искам да скъсам с огнището 
на топло-познатите истини, 
искам простора на нищото, 
искам начало и чисто. 
 
Спирам. 
Умирам  
в калъпа на ритъма, който бумти в главата ми. 
Оковите, дълбоко впити са – 
имплантирани в личността. 
 
Поглеждам към дъното си – 
към същността. 
Колко прозрачно е всичко, 
колко прилично – 
на нищета. 
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*** 
кафе фрапе 
в края на лятото – 
леденото блокче 
напомня за зима 
 
ято сухи листа съм 
 

ЯТО СУХИ ЛИСТА 

Вървя по алеята към морето, с пясъчен цвят е 
и окапалите листа ярко светят в краката ми. Оби-
чам шума им под стъпките, хрущенето на изсу-
шени тела – тънките жилки, които ги държат и 
хранят – останали без сок са, ненужни са и се 
разпадат, разпиляват… освобождават дантелена-
та плоскост, с крехкостта на пигмент върху пе-
перудени крила… 

Не, птичи крила изпод краката ми бягат. 
Изпускам чашата с кафе фрапе. 
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*** 
есенно пладне – 
под стряхата паяче  
плете копринена нишка 
 
празни гнездата 
на лястовиците 
 
 
*** 
уличен художник 
довършва портрет 
по снимка 
няма кой  
да го получи 
 
 
*** 
краят на есента – 
завършено опустошението 
на природата 
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СЛЕДОБЕДЪТ КЛОНИ КЪМ ЗАЛЕЗ 

Следобедът клони към Залез. 
Светът хищно пълзи, пъпли, протяга  
безформени пръсти 
към гърлото и краката ми. 
Душа се и падам. 
 
Следобедът клони към Залез. 
Бледнеят цветовете на тревите 
и тихичко заспиват в изнемога, 
затварят чашки, впиват се в очите ми 
и хоризонтът пада. 
 
Къде е главата ти, приятелю? 
Моята се търкулна в прахта, 
очите ми оцъклени гледат небето – като врата. 
Вратата на врата ми зее безгърлена, олющена,  
изплезена, 
гола кост стърчи, забита в гръбнака. 
А той, гръбнакът ми – настръхнал трънак 
върху гладката плът на пустиня е. 
 
Къде е главата ти, приятелю? 
Аз взех моята, изтупах я от мръсотията, 
оправих й перчема и без да гледам очите си – 
завъртях я обратно на шията. 
Обратно вървя  
и броя 
изтърваните мигове. 
Не, не онези, „екзистенциалните“,  
в които живеем завинаги. 
А онези, 
в които грешим. 
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Тялото ми, обезмислено крачи напред, 
към нови предели, към нови мечти – 
счупени мачти 
на заседнали кораби /ние нямаме кораби – 
небето ръми/. 
Зомбирани, 
с малтретирани мисли 
безоки, безгледни мълчим. 
И търчим /по чужди команди/ 
и търпим /кой до когато отпадне/… 
Ти крачиш до мен, стигнал предела си, 
и викаш в ухото ми, 
а гласът ти е чужд. 
Нищо твое няма в теб, приятелю – 
пръст при пръст, плът при плът. 
Потънал дълбоко в безструктурна паст, 
главата се смила далеч от врата ти, 
смалила е вече ума, безструктурна власт 
засмуква втечненото тяло... 
Хелицерите на паяка ти ме болят. 
Вадя ги от плът, която се разпада – 
приличат на тръните от гръбнака ми. 
Следвам стъпките ти, приятелю, 
стъпвам в тях – но главата ми 
си е моя. 
Обърната наопаки, гледа назад –  
и да мога, не мога 
да викам с твоя чужд глас. 
Свободното слово –  
онова, което искаме да слушаме 
и чакаме да чуем 
се лее, като порой смила  
всяко възвишенийце по пътя си 
и оставя чисти и гладки следи,  
по които да крачим, 
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да грачим 
и да пълзим. 
Всеобщият хор заличава следите  
на новините, 
те не ни интересуват – 
искаме да знаем какво ще ни кажат, 
че означават… 
не фактите, 
не случките, 
а онова, което онези, които слушаме  
ще ни кажат, че се крие зад тях. 
И ние вярваме, 
че нищо не се случва. 
Или пък – че идва краят на света. 
Не, не – това бе вчера. 
А днес – обречени сме:  
да сме все най-зле; 
най-бедни, 
отритнати, 
несретни… 
Не, не – 
най-зли, 
продажни, лицемерни, 
подметки нечии, 
проводници на чужди интереси… 
Вървя до теб, приятелю, 
а ти вървиш по мен 
и крачките ни смесват се. 
И виковете ти фучат в ушите ми. 
И недоволството ти е така ужасно истинско 
и мое, 
така наистина заслужено и чисто… 
 
Но твое ли е, 
мое ли е? 
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Нечие ли е?! 
И случва ли се? 
Истина ли е, 
или една привидност?! 
Вървим, 
мълвим 
мълчим… 
Посоката ни – същата. 
Ти гледаш все напред, 
/където ти е казано, че е напред/ 
аз гледам пътя в крачките зад нас, 
където погледът ми пак 
събира камъчета-мигове. 
А смисълът отдавна е избягал. 
 
Война на истини и полуистини – 
студът пълзи по вените, 
не ни убива – 
със нея свикнали отдавна вече  
сме. 
Война на нищо и спасение – 
как всичко скучно и банално е, 
прежѝвяно 
и преживяно вечер. 
 
Следобедът клони към Залез. 
Бледнеят цветовете на тревите.  
И чакам, Слънцето да падне, 
и да го ритам като тлъста мръсна топка, 
попила кръв и плът, попила цялата история 
на дивите, безмозъчни човечета, 
ламтящи само за все повече – 
димяща топла кръв и козина… 
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ХАЙГА – 16 

моят дар от сърце  
сини и жълти цветя – 
какво безсмислие 
 

 
 

Дар – 18 х 24 см, акрилни бои върху картон,  
 



124 
 

ПЪЛЗИ ОПУСТОШЕНИЕТО 

Пълзи опустошението – 
отхапва късчета 
от скъсаната  
плът на личности,  
съдби, идеологии. 
Дори не ги поглъща – 
изплюва ги  
ненужни – 
като листата на октомври, 
захвърлени 
между бордюра 
и асфалта. 
 
И залезът пълзи към Витоша, 
по-бързо иска да потъне 
зад синкавата й гърбица, 
по-бързо – да погълне 
остатъка от трескава 
изнервеност – 
последната преграда 
на изнурената тълпа 
пред рухването  
в немощта 
на предтелевизорната 
нищета… 
Хипнотизирани, 
дрогирани, 
зазидани в килиите 
на домовете  
си оставаме. 
Оставяме 
забравени идилии 
встрани, 
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отровени 
отваряме глави 
за всички мрачни тролове, 
пълзящи в мрежата 
през долове  
и висини, 
вонящи  
и копнеещи  
внимание, 
влияние  
и 
бълващи 
страдание... 
Зазидани в килиите 
на домовете 
си стоим. 
Очите си убиваме, 
не спим 
и врастваме, 
все 
по-дълбоко срастваме 
с плътта на милионното чудовище, 
разстлало гниещо туловище 
по сгради, 
улици, 
площади, 
под безистени 
подлези, 
тунели, 
под стрехи, 
страхове 
и безпределие... 
Изтощени, 
вгорчени, 
вманиачени, 
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вкаменени, 
смазани 
от виртуални схеми, 
опорки и лъжи, 
от мними мнения 
влияния 
презрения... 
 
Мълча и спирам, 
стискам устни и очи – 
да не гледам звездите 
и светлините, 
трептящи, 
струящи, 
искрящи – 
търкулнати трохи надежда, 
чертаещи пътека  
някаква, далека. 
Навеждам  
шия 
и свивам вежди... 
Да не говоря – 
изхабена от спорове 
изхвърлям духа си, 
превръщам се в спора – 
загръщам зрънце 
същност зад дебели стени. 
От потенциалната яма на автохипнозата 
отскачам с невероятна вероятност  
в посока, която не зная 
/защото никой не знае  
и скоростта ми коя е/ 
и скачам... 
С тунелен преход  
прескачам в автохибернация – 
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като бактерия от мезозоя 
ще чакам –  
благоприятните условия на средата 
да ме събудят. 
Уморих се да будя. 
 
Уморих се – да се чудя 
защо никой 
не гледа звездите 
и светлините, 
избликнали  
от прозорци 
и улични лампи, 
пълзящи нагоре, нагоре –  
лъчисти 
и чисти. 
 
Затварям устни. 
Стискам очи.  
Потъвам в мрака си 
и в тишината си. 
И заемам 
по-дълбоко, 
все по-дълбоко, 
по-компресирано, 
комплексирано 
еднакво 
размазано 
състояние 
на бозе-айнщайнов кондензат. 
 
Стигаме абсолютната нула. 
Пълната подреденост. 
Пълната определеност. 
Теоретичният край на падението. 
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