
ТРИ ЙЕРЕМИАДИ, ДВЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ЕДНО ПО-ДЪЛГО 

 

 

3 Йеремиади 

 

“Аз вървя по пътя си, ти вървиш по своя. 

Не съм на този свят, за да оправдая очакванията ти, 

и ти не си на този свят, за да оправдаеш моите. 

Ти си си ти, аз съм си аз. 

Ако случайно се срещнем, това е прекрасно. 

Ако ли не – нищо не може да се направи.” 

      гещалт-молитва 

 

 

(първа) 

 

Снощи си легнах рано 

три пъти заспивах  

и три пъти ме будеха 

разни хора 

уговаряхме се за разни неща 

на четвъртия 

преди да заспя 

занаизмислях това: 

Снощи прибирайки се 

минавайки покрай вас 

вдигнах поглед 

прозорците се чернееха 

на фона на черното небе 

ръмеше дъжд 

и аз не исках да си тръгна 

стоях там почти на пресечката 

на двете улици 

имената нямат значение 

и се взирах в тъмното 

но прозорецът ти не светеше 

и знаех 

никога повече няма 

да стоя в ръмящия дъжд 

и да чакам прозорецът ти да светне 

никога повече няма да се изкачвам 

по скърцащата вита слугинска стълба 

няма да чакам 



умората да попремине да позвъня 

никога повече няма да се отбивам 

помежду другото 

няма да слушам Ederlezi и Цигански 

руски романси 

няма котаракът 

нали бил педерастче 

да се изляга в скута ми 

след като се настаня в платнения ви фотьойл 

и да го галя 

а той да ме хапе 

никога никога никога 

мога да поразвинтя фантазията си и да кажа 

никога няма да те чакам да се върнеш 

след тежкия ти трудов ден 

приседнал до бумтящата камина 

галещ мъркащия Зарко 

слушащ Лайза Минели 

сготвил 

какво ли 

да кажем боб яхния 

написал поредното си стихотворение 

сложил ред в къщата 

никога няма да ме чакаш да се върна 

след тежкия ми работен ден 

приседнал до бумтящата камина 

галещ мъркащия Зарко 

слушащ Заблеяло ми е агънце 

сготвил 

какво ли 

да кажем бъркани яйца 

прочел поредното стихотворение 

сложил ред в къщата 

никога никога никога 

няма повече да пием бира 

в някое закътано дворче 

сред разлистили се дървета 

сред падащи пожълтели листа 

сред оголели клони 

никога никога никога 

няма да се шляем из улиците 

да ходим да пием кафе 

да хапваме баничка 



да се ровим сред старите книги 

в складовете за вторични суровини 

никога никога никога 

няма да се срещаме няма да се срещнем 

да си говориме отговаряме договарме заговаряме проговаряме разговаряме 

разговориме преговаряме предговаряме обговаряме уговаряме наговаряме 

надговаряме сговаряме 

никога никога никога 

няма да ти подаря 

Ингеборг Бахман – Русалката, която си отива 

превод на Федя Филкова 

която изрових вчера  

в книжарницата Нисим 

където се скрих от дъжда 

и където ми казаха 

един поет 

името няма знамение 

че ми липсвала смелост 

че не съм стигал докрай 

всъщност името има значение 

Докато се ровех се появи Палми Ранчев 

та той помежду другото 

полуобърнал ми гръб през рамо 

след като ми беше вече съобщил 

че бил чел Метафизики 

която била различна 

каза че 

ми липсвала смелост 

че не съм стигал докрай 

докато да се окопитя 

какво точно разбира под това 

той беше вече изчезнал 

в тъмния град 

сред ръмящия дъжд 

без малко да се втурна да го търся 

за да го питам 

какво иска да ми каже 

Но си платих книгата 

и тръгнах в ръмящия дъжд 

безпаметен 

не, това е само литературна хипербола и лъжа 

тръгнах към вас 

за да видя свети ли прозорецът ти 



и да се кача 

и да седна във платнения ви фотьойл 

да ме почерпите с наденица бира горчица 

или каквото и да е 

Зарко да се излегне в скута ми 

и аз да го галя 

да слушаме Лайза Минели или Заблеяло ми е агънце 

или каквото и да е 

да се опитаме да си поговорим 

да се срещнем да се разберем 

или каквото и да е 

Тръгнах към вас и тук 

ми се иска да опиша маршрута 

на криволиците ми докато 

да стигна до чернещия се прозорец 

в черното небе 

и аз чернеещ се в ръмящия дъжд 

но сякаш всичко това 

би имало някакво значение 

както казва Марио Коев? лирическия герой? 

лирическия аз? 

цитирам по памет 

стихотворението от една страна  

казва нещо а от друга нищо не казва 

сега се замисляш за миг 

за да продължиш следващото изречение 

то израства и се оформя бавно 

от първата тайна любов 

до първия реален мъж 

и да продължа по Марио Коев 

за да затвориш кръга 

макар това да е безсмислен израз 

сякаш някой наистина се интересува 

от написаното от друг 

сякаш разликата между първата тайна любов 

и първия реален мъж 

е нещо задължително 

 

 

(втора) 

  

Тази сутрин  

когато се събудих 



въобще не ми се ставаше 

болеше ме глава 

а и си мислех че е още рано 

не ми се ставаше 

завих се през глава с одялото 

свих се на топка 

опитах с вълшебната формула 

“Не заспивай, Не заспивай!” 

си повтарях 

но не помогна 

и тогава реших да почна деня 

да си изпия кафето 

да закуся 

да чета превеждам пиша 

срещам с хората 

отвих се и видях че вече се развиделява 

погледнах часовника си 

беше вече около седем 

и почнах деня си 

пих кафе седалгин 

после вода паракордал 

отворих прозореца си 

за да нахлуе чист въздух 

пуснах си Бароковия тромпет 

отвън нахлуха 

цвърченето на врабците 

откъслеци човешки гласове 

(да ти еба мамата 

в осем и двадесет 

и сега какво 

дай малко) 

и гугукане на гълъби 

припалване на кола 

припукване на чупещ се клон 

 на настъпена съчка? 

сетне по някое време и камбанен звън 

припляскване на крилата на прелитащи гълъби 

трясък на тавите от фурната насреща 

Та сред тези преплитащи се звуци 

реших да си направя пасианс 

Дали днес ще ми се обадиш 

Дали ще чуя гласа ти 

Редях го и знаех че ще излезе 



и излезе 

и си казах 

цял ден трябва да си стоиш вкъщи 

за да те намери ако те потърси 

а ако ли пък не те потърси 

ще си напишеш стихотворението 

за това как цял ден си чакал 

да те потърси 

да се чуете да се видите да се срещните 

да се поздравите 

както при Бубер 

с Виждам те 

       и 

  Помириши ме 

и да няма край края 

за това как сърцето ти е трепкало при всяко иззвъняване на телефона 

колко сам самотен нещастен притомен си бил 

как си седял и си гледал от фотьойла 

сивото небе сивеещото се небе 

или стадата облаци пъплещи нанякъде 

и как си си казвал 

никога никога никога 

и главата те е боляла 

и не те е потърсил 

не е чул твоя глас 

чакал си да звънне телефона 

и си бил  

сам самотен нещастен и скръбен 

и после чай си правех 

и четох в едно списание на унгарски 

– “Големият свят” “Широкият свят” –  

за Хана Аренд, Хайдегер и Ясперс 

от Сафрански ли? Шафрански? 

“Ако някога нещо истинско се е случило между нас 

– и точно така го разбирам, 

между нас, и не с теб или с мен – 

тогава щях да те попитам, мога ли  

да ти посветя тази книга.” 

за истината която е не в нещата 

а между хората 

за “това, кой кой е, се разкрива в неговите дела и реч.” 

за откритостта 

за откритостта на битието 



която се задавала от общите ни дела с другите 

че светът би бил нечовешки 

ако хората не говорят непрекъснато за него 

и някъде по-нататък 

за един експеримент на император Фридрих 

който заповядал да отглеждат кърмачета 

давайки им всичко необходимо 

без обаче да им говорят 

думица да не им продумват 

и те всичките измрели 

после една рецензия пак на унгарски 

озаглавена онасловена 

Трагедията на четенето 

за една книга 

озаглавена онасловена 

Да може да избираш между два свята 

за една друга книга  

озаглавена онасловена 

Трагедията на човека 

от време на време поглеждах през прозореца 

виждах неистово синьото небе 

виждах беше прекрасен слънчев ден 

през отворения ми прозорец 

се вмъкваха детски гласове 

                     шум от метене 

                припляскване на криле 

                профучаващи коли 

                потраквания от клюцванията 

                на гълъбите по ламаринения перваз 

                бях сложил малко слънчогледово семе 

И зазвъня телефона 

и се зауговарях 

понеделник 13.00 

понеделник 14.30 

понеделник 16.30 

и вторник… 

и после вече нямаше как да откажа 

трябваше едни статии да преведа 

излязох но преди да изляза забелязах 

обратно съм обул чорапите си 

и ги обърнах 

и тръгнах към Центъра 

купих си половин кило ябълки 



и пътьом хрупах жълти ябълки 

Та тръгнах по Опълченска 

после по Охрид надясно по Софроний Врачански 

по Козлодуй до Христо Ботев 

надолу надолу до площад Македония 

оттам по Бистрица до Самуил нагоре 

нагоре до Неофит Рилски 

междувременно пресякох Солунска 

после по Борис покрай Спомени 

наляво по Аспарух надясно по Асен 

там видях колко е часът 

не закъснявах после по Патриарха 

извадих часовника си 

минах градинката пред НДК-то 

(пътьом хвърлих едно око 

 дали си вкъщи 

 прозорците ти бяха отворени 

 заключих вкъщи си) 

там в градинката зад храма 

в един полудърво-храст 

цвърчаха хорово врабчетата 

слънцето грееше 

а аз не стигах до мястото от слънцето огряно 

там в градинката зад храма 

по струпаните камъни се катереха деца 

и си спомних как с Лацкфи 

се катерехме по морените на Витоша 

и как после в колата ми каза 

едно изречение от Уташи на унгарски 

“Боли ли те, красиво да боли!” 

после пресякох Фритьоф Нансен пред общината 

тръгнах надолу по Васил Левски 

там си изпуснах часовника 

който окончателно спря 

свих по Шести септември 

попревеждах малко 

някой беше казал 

че по принцип подкрепял някой си 

после си тръгнах 

надолу по Шести септември 

надясно по Раковси 

наляво по Стефан Караджа 

до Пощата 



откъдето не успях да се обадя 

нагоре по Васил Левски 

до Кино Славейков 

някакви хора пак се снимаха до братя Славейкови 

и после по Солунска 

където прерових кашоните за по петдесет стотинки 

и там видях Калина ли/ Малина ли на Бахман 

и от Витошка ти звъннах 

ти както винаги мълчеше 

изчакваше да чуеш кой ти се обажда 

но и аз мълчах 

накрая каза нещо 

аз също казах Ало 

и ти казах че на Солунска в един от кашоните за по 50 ст 

имало Калина ли/ Малина ли на Бахман за 50 ст 

после млъкнах 

ти също млъкна 

трамваите дрънчаха 

а ти мълчеше 

и аз мълчах 

Ало, ало, какво каза 

казах 

сякаш не съм чул че нищо не казваш 

но уточни нищо не си бил казал 

После пак мълчахме 

протяжно 

тишиняхме би казал някой поет 

И се прибрах 

надолу надолу до Кавала 

където слушах си Любе 

и Албиньони 

Минели Лайза и Бочели 

и прах и гладих 

и гладех и прах 

и метох и мих 

и мих и метох 

и бърсах прах 

и прозорците изчистих 

и поподредих книгите си 

и не плаках 

и зърнах по телевизора 

минах през стаята на съквартиранта ми 

част от един филм – Не си виновен ти –  



той свърши добре 

и си легнах 

и след час се събудих 

и не можех повече да спя 

и си правех чай 

и си правех салата 

и пих чай 

и ядох салата 

и пишех 

и не плачех 

и преписвах 

и слушах радио 

за любовите на Яворов 

и дълбоките поклони на слушателите пред великия поет 

и защо поетите се самоубивали – разискваха 

и кой ще изпее днешното време – разискваха 

и не можех да заспя 

И тишината заваля в прозореца 

и си отидох  

Окончателно 

 

Приятелю мой! 

 

 

(трета) 

 

Имах един приятел 

Може би е по-точно да кажа щях да имам един приятел  

щял съм бил да имам един приятел бил съм бил имал 

приятел 

Много мило момче както каза веднъж Сабоурин 

Физически не е мой тип, слабичък, та чак слаботелесен, изглеждащ 

нисичък, с тъмна коса, физически не ме привличаше. 

Беше много мил, както каза веднъж Сабоурин 

Допуснах го много близо до себе си. 

Стори ми се, чух глас (зов) за близост, 

а то било, сега си мисля, само 

симулация, игра на глас (зов) за близост. 

А то било само флирт, 

защото в игрите, които заиграхме, 

проиграхме, отиграхме, разиграхме 

в един момент се оказа, че физически ме 

привлича 



(кура ми се надървяше), както би написал Сабоурин 

но това е една друга история. 

А то било, че съм бил поредната бройка 

поет, писател 

в колекцията му от пеперуди. 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

Но ти не си виновен! 

 

думам с хилядите си листа 

тъй както посред нощ дървото 

 

тъй както повтаряха във филма 

 

И ще дойде деня на възхвала на голотата ни 

“В тълпата никой никого не търси. 

Като треска  

отново ще поема кръста, 

а ангелите, райските животни, 

ще разгънат последния лист на света. 

Тогава ще кажем: обичам те. Ще кажем: 

много те обичам. И във внезапно възникналата блъсканица 

плачът още веднъж ще освободи морето, 

преди да седнем около масата.” 

 

 

*** 

 

Приятелю, забрави ли, 

Ти никога не си страдал от липса на смелост 

за „държах в ръцете си нейната рокля” 

     „бял малък като троха” 



     „скоро щяха да ми отсекат главата” 

за Дунава, който е стигнал до прозореца ти 

и иска веднага да влезе вътре 

за Но все пак ме вълнува въпросът 

прав ли съм като ти пиша всичко това 

за ти си чудесен приятел 

за Страшно съм горд, че си ми приятел 

за Разбираш ли 

че тая сутрин съм чел само твоите стихотворения 

за чувството, че зад гърба ми стои 

истинска повест 

за симетрията, че се разрушавала от това 

че стоиш на прага 

 

   твой николай 

 

 

*** 

Каину дай разкаяние 

Пееше Булат Окуджава 
А аз си прелиствах тетрадките с бележки 
Навън се съмваше 
Един подир друг светваха прозорците 
в отсрещния блок 
като на кораб в открито море 
светулки за заблудени души 
Аз прелиствах тетрадката 
А шарик улетел пееше Окуджава 
и откривах такива изречения 
толкова е сигурно  
че любовта и другият те възнасят 
Не всичко е пари приятелю 
Отново и отново нищо да не зная 
Ще онемее лятото когато разбере 
па би би би ба би па ба 
било ми е добре 
Кой е онзи който се буди в зори и брои 
едно две три 
И чувам пее Окуджава 
Каждый пишет что он слышет 
как он слышет так и дышет 



как он дышет так и пишет 
и продължавам да чета 
Но как да завърша стиха  
щом живота ми е цял 
Можем да бъдем щастливи  
и без основание 
Чух го пред Националната художествена  
галерия вървяха си едно момиче и едно момче 
и момчето на момичето го казваше 
и намирам едно почнато стихотворение 
озаглавено  онасловено 
за мисленето и знанието 
което трябваше да описва 
как всички тролейбуси бяха наши 
(така приказваше приятел мой един 
в началото на 90-те 
беше топъл слънчев ден 
седяхме на спирката на 88 в студенски град 
и аз трябваше да се кача 
и все не тръгвах 
и си мълчахме 
и не ни тежеше мълчанието 
и от време на време казвахме 
всички автобуси са наши) 
в една мастилено синя вечер 
и едроблещукащи звезди 
на една тролейбусна спирка 
след като обикаляхме 
да търсим място 
където да приседнем 
да пием бира? 
или каквото и да е 
(пиех ли бира тогава) 
с Иво Хаджийски 
в бермудския триъгълник 
на Руски паметник Петте кюшета 
и Македония 
и чувам 
Господа юнкера кем вы  были вчера 
а севодня вы все офицеры 
И намирам едно друго 
отпаднало от Стихотворения с биография 

на Николай Кънчев 



Айфеловата кула е въздушна 

Когато пишех Азбучните молитви, прелиствах различни книги. 
В книгата на Николай Кънчев -В гората има някой, на стр. 47 в 
стихотворението Париж, лирическият герой вижда своята 
Айфелова кула. Това ме вдъхнови да напиша това 
стихотворение, посвещавайки го и на йордан ефтимов. 
9. юни 

и още 

Върба на брега на езерото 

Под смазващо небе, и размишлявайки, сякаш 
иска собствената си сянка да изтегли,  
тъй гледа, тъй върбата се привежда към езерото,  
и не разбира, как от друга огромна  
синева, която обратно се люлее в глъбта, 
какъв ли призрак се протяга и наднича 
сякаш от един горен, давещ се свят 
иска да я втегли, нея, сянката й. 

Човек вижда такива върби на много места из пустата. Тази я 
видях един февруарски ден. Пътувах на автостоп от Будапеща 
за Дебрецен. Бях тръгнал, защото си мислех, че това ще отвлече 
вниманието ми, ще ме дисциплинира, понеже тогава човек е 
принуден да поддържа разговор, да поставя въпроси и чува 
отговори, да му поставят въпроси и да отговаря. Беше след като 
вървейки по булеварда на мъчениците, минавайки по моста 
Маргит и продължавайки по булеварда Йожеф (дали не му 
бъркам името), един приятел ми каза, че сме си били безкрайно, 
безкрайно чужди (vadidegen - диво чужди, непитомно, 
некултивирано) и той не желаел да променя тази ситуация на 
чуждост. Но това е една друга история. Стигнахме до Нюгати, 
това е една гара, влязох в синьото метро, после някъде излязох, 
на път за Дебрецен, някъде около метростанцията, в един 
павилион за китайска храна ядох ядене с бамбук по избор на 
китайското момиче, беше леко лютиво. После поех към 
Дебрецен. Никога така не съм неразбирал какво ми казват. 
Поставях учтивите си въпроси, какво работите, откъде сте, 
женен ли сте, хъмвах, ах-ахахвах, недочувах. Някой нещо си ми 
говореше, а аз не схващах.  



И пее Окуджава 
Не запирайте вашу двер 
И чета 
Попитах има ли смъртта някаква членоразделна реч. Аз, от нея, настръхна 
Ванга, дума не съм и чула. 
самотен е плачът ми тука също 
Я дежурю 
Я дежурен по апрелю 
Приятели приятели 
нужно ми е не само вашето мълчание 
към през мрака идвайки да не потъна 
Может бы она тебя забыла 
знат не хочет знат не хочет 
Всичко - съдба 
Всичко - облаци 
Всичко - начало без свършване 
Всяко търсене умиращо с раждането 
От всяка радост отсъства усмивка 
Всеки език - редица от повторения 
Всяка любов от сърце е 
Всяко минало в съня е 
Всяка надежда съмнение крие 
Всяка вяра въздишка крие 
Пред всеки взрив - мигновена тишина 
След всяка смърт - дълго ехо 
И чувам и си спомням пеех подрънквайки на китара 
Давайте восклицать друг другом восхищаться 
високопарных слов не надо опасаться 
Давайте говорить друг другу комплименты  
ведь ето все любви счастливые моменты  
Давайте горевать и плакать откровенно 
то вместе то поврозь а то по переменно 
не надо придавать значения злословю  
посколко грусть всегда соседствует с любовю 
Давайте понимать друг друга с полуслова 
чтоб ошибившись раз не ошибиться снова  
давайте жить во всем друг другом понимая 
тем более что жизнь короткая такая  
Така четях си записките 
и чувах Окуджава 
дето си го бях пуснал 
на разбрицания ми касетофон 
о, приятели, какво ли правите, които ми го подарихте,  
онези дето им търся касетата 



Навън се съмна 
Тупаха бели чаршафи от един прозорец 
Я снов постречался с надежду 
Ты наша сестра мы твои торопливые братя 
Ты наша сестра мы твои молчаливые братя 
И ето да завършвам трябва 
да сложа точка 
На фоне Пушкине и птичка улетает 
да туря точка 
И земя и небо 
да му видя края 
Господи дай каждаму 
 и не забудь про меня 
Чувам 
касетата обръщайки 

 

*** 

Дългият ден да 
 
И чаках да завали дъждът 
Навън изкряква птица 
или изписква изтраква като кастанеда 
Навън люлее вятърът листата 
Навън люлеят вятъра листата 
 
И чакам дългият ден да 
да дойде здрача 
ласката му 
болката и краят му 
 
да дойде тишината 
да дойде края да дойде края ми 
и край да има края, края ми 
да завали дъждът 
и да измие болката 
 
навън гърми 
да завали 
и да измие всичко 
 
да измие тялото 
всичко да измие 



всичко да забрави тялото 
болката 
в главата в ставите в очите 
и да забрави че е жадувало 
за топлината на телата 
за тишината на телата 
за тъмнината на телата 
че е жадувало 
да бъде тяло сред телата 
да дири каквото е пропуснало 
което нивга няма да се върне 
да забрави че се е смяло 
смеха си да забрави 
да забрави че хвърляло е сянка 
и сянката си да забрави 
когато нощем се е разхождало 
за да стопява самотата 
как тя се е променяла 
как плътна и черна  
се е удължавал и е изчезвала 
и пак отново се е появявала 
да забрави болката във слепоочията 
да завали дъждът 
и да измие плача 
Повява вятър 
и листата се разшумуляват 
да завали дъждът 
и да забрави тялото 
какво е виждало какво е правило 
какво е осезавало какво е мислело 
какво е чувствало говорело обичало 
и отговаряло 
да забрави онези среднощни тихи стъпки 
да зашумоли със хилядите си листа дървото 
да забрави спомените си 
да забрави смъртите си 
да завали дъждът 
смъртта да има смърт 
и края край 
Навън мотор припалват и потеглят 
да забрави Наивните отговори 
(Отвори ми, о, Тома 
Помогни ми, о, Тома 



Посвети ме, о, Тома) 
да забрави тъмата на преживяванията 
         на облаците 
         на словата 
Повява вятър 
Листата се разшумуляват 
Изкрясква птица 
Прогърмява 
да завали дъждът и да завърша 
така отдавна почнатото стихотворение 
(Не исках тази вечер да се прибирам 
знаех какво ще последва 
щях да си пусна Реквиема на Моцарт 
о, този вечен знак на свършека 
на нещо, за краха на някакво начало, 
на някого, когото си обичал, но трябва 
да забравя 
(Защо трябва човек да обича, 
когато знае как всичко свършва 
и хубаво ли е, че има хлороформ?) 
или пък щях да си пусна Жак Брел 
(но мо кит па) 
или италианската касета 
(онзи мъжки глас дето повтаря 
перке перке перке перке перке перке перке) 
Или пък Недялко Йорданов 
(Някога някога толкова някога 
колкото девет лета 
на няколко улички 
с няколко думички 
спря ме веднъж любовта) 
щях да подреждам, пререждам, нареждам 
и пренареждам 
После щях да включа лампата на фотьойла 
и да чета разни неща 
Какво е общото, което ни свързва 
(Раждаме се на този свят като чужденци 
и си отиваме сближени ближни братя 
от смъртта) 
или щях да пускам 
касета подир касета 
за да намеря музиката 
на която да напиша стихотворението 



което не искам не исках да напиша 
(Тази сутрин не исках да се будя 
не исках да съм се будел 
не исках да са ме будели 
след като се бях приспал 
и си спомних 
грееше слънце 
на мястото от слънцето огряно 
се печахме като два препатили гущера 
Аз и Анна Николова 
отъркулвахме си по някое изречение 
грееше слънце 
и тогава тя ми каза едно 
от Изповедите на Августин 
Човек толкова обичал истината, 
че искал да е истина това, 
което обича) 
и затова нагърбил раницата си 
(Всички казват 
много тежка изглежда 
и мисля си 
Не съм ли като онзи прегрешил монах 
от филма с име Мисията 
който мъкнеше влачеше 
по поля и долини 
по урви и сипеи 
една огромна мрежа с камъни желязо и оръжие 
и кой ще отсече въжето  
свързващо ме с мрежата) 
Та тръгнах към Сфумато 
после към центъра унгарски 
Там Владо от Контрол помагаше на Митко 
паната да сглобят за някаква изложба 
(Най-щастливия миг на раздялата 
когато си тръгваш 
ти-ди-та-ти-да-да ти-ди-та-ди-та-да 
дано не се върнеш) 
После поех в дъжда към Тома Марков 
Пресичах улици кръстовища и паркове 
катерех се по стълби 
и стигнах заветната таванска стая 
стигнах до мястото от слънце неогряно 
(над нас звезди блещукаха) 



стигнах квартирата на Преводачите 
на Да убиеш Присмехулник 
Слушахме Кали Яг 
(Черен огън в сърцето гори 
и с думи от смърт лишени 
нощта изричам) 
Те пиех бира 
Аз пиех боза 
(Поетите са големи лъжци само в живота 
каза веднъж Тома 
и затова се поправям 
пиех чешмяна вода) 
Седяхме слушахме Черния огън 
знаех трябва да тръгна в дъжда 
трябва да тръгна 
дъжд да вали 
слънце да грее 
мечка да се жени 
вълк да се развежда 
и да не пиша това стихотворение 
което не искам, не исках да пиша 
И тръгнах да се прибирам 
и срещнах разни хора 
(Един ден 
прибирах се 
на спирката на 280 
срещнах Галина Николова 
тя ми разказа 
как веднъж пътувала за някъде си 
и една баба разказвала 
за дома изоставен в планината 
на много хубаво място бил 
но нямало кой да го 
олюди 
 
Един ден 
имах час за шляене 
се отбих да потърся 
вестника със стихотворения 
за това и онова 
там видях Емил Басат 
така ли се казваше? 
и си поприказвахме 



за това и онова 
и се посмяхме 
за това и онова 
и когато си тръгвахме 
звънна мобифонът му 
Мене не ми се чакаше 
и му махнах 
със вече купения вестник 
Бъди щастлив - ми отговори 
 
Един ден 
минавах през Сфумато прибирах се 
заварих Крум Филипов 
да разказва за Крум 
от детския дом в Надежда? 
и разказът завършваше с едно стихотворение: 
И сърцето става кротко и добричко 
и прощава и на всеки и на всичко) 
валеше дъжд 
печеше слънце 
мечка се женеше 
вълк се развеждаше 
Пишех Наивните си отговори 
и ги пращах 
Но кой ги чу? 
(Мястото е тъжно но аз не му се давам... 
Твой съм ми се е искало да ти кажа... 
Коя е вратата, която не смееш да отвориш 
Кое е мястото, на което не смееш да отидеш 
Кой е въпросът на който не смееш да отговориш...) 
прибирах се в нощта 
в тъмата пееха 
(Заспали чувства в мен недей събужда 
не наранявай бедно ми сърце 
че то без друго е наранено) 
припявах на концерти 
(Ако понякога в тебе тежи 
от чужди обиди и чужди лъжи 
ти не замлъквай ти не тъжи 
тихо и просто наум си кажи 
 
светът е хубав 
светът е чудесен 



светът има нужда  
от моята песен) 
и слушах стихове 
(Седяхме си в Сфумато  
с Тома Марков 
той пиеше бира 
аз мляко или доматен сок 
и той възторжено ми рецитираше 
а аз му казвах 
поспри поспри за миг 
и ми го повтори за да си го запиша 
и си записвах: 
морето е любов, а всичко друго суша 
   --- 
Вчера се замислих и си казах 
няма да записвам нищо, думите са празни 
после се разходих, купих си вечеря 
и започнах всичко всичко отначало 
със писмо в което да не се оплаквам 
   --- 
Стихове трудно четем 
слаб за картини е взорът 
за поезия глух е слухът 
трудни за обич са хората 
  ---   ) 
четях и си записвах: 
Отдавна вече сме загубили 
истинския смисъл на думите 
да раздаваш чуждо имущество 
се нарича щедрост 
дързостта в престъплението - храбост; 
Който разбере стихотворение 
ще си има проблеми, 
а който пожелае чуждо стихотворение, 
ще има два пъти по-широко сърце; 
Уолт Уитман, ти знаеш какво искаш... 
Защо не го изкажеш?; 
Днес римите не са от полза, 
защото имам какво да ви кажа; 
Винаги ме питат защо съществува злото, 
но никой не ме попита, защо съществува доброто; 
Тъжно е да цитирам чужди поети 
искам мен да цитират; 



Боли я земята човекът; 
Плаче само щастливия; 
най-чудната способност на човека 
да разказва онова, което вижда; 
Изкрясква птица 
да завали дъждът 
да се излее син жълт зелен червен 
в неделя вечер 
когато ще стърча захласнат 
да потекат в краката ми 
потоци пъстоцветни дъгоцветни 
да заподскачат мехурчетата воднопипести 
като очи на хамелеони 
да изпълзяват дъждели гущери 
аленогребенови 
да завали дъждът 
когато най е тежко 
да завали 
и да процъфтят стените покривите небето 
да запламтят да задрънчат да зашумолят 
найлоновите мушами найлоновите пардесюта 
под ударите на целофанените папрати 
да се взирам в дъжда 
и тебе да търся 
и тебе да зова с посинели слова 
и да рисува вечерта в небето 
с червени сини жълти зелени драски 
да завали когато е най-тежко 
да можех да избягам 
да можех да остана 
да завали 
Къде отивам? 
Кому припявам? 
да завали 
и да стоя във дъгоцветната изливаща се джунгла 
да заредят устата ми словата 
Но кой от смърт те ще спасят 
самотен да стоя 
да свеждам мократа глава 
на третия ден, в най-тежкия 

да не се проклинам 
да не се окайвам 
и в червено-зеления-син-жълт дъжд 



мокър до кости дръзнал да живея 
да се завърна у дома) 
Прогърмява 
Прописква птица 
Блажени живеещите на квартира 
защото те ще се утешат 
Блажени живеещите на квартира 
защото те ще наследят земята 
Блажени които гладуват и жадуват  
за правдата защото ще се наситят 
Блажени милостивите 
защото ще получат милост 
Блажени миротворците 
защото ще получат мир 
Блажени гонените зарад правдата 
защото тяхно е царството небесно 
Повява вятър 
листата се разшумоляват 
да завали дъждът 
да барабани по листата 
по ламарината и по прозореца 
на струйки да се стича по стъклото 
Прогърмява 
да завали дъждът 
и да завърша почнатото стихотворение: 
Вярвам, ще успея! 
 
май-юни 2001 
1 юли 2001 
500-900 
 
 

 
бележка под линия: Преводачите са преводачи на Присмехулнико пожелай ми 
късмет (дори и при писането на бележката бях допуснал грешка, 
първоначално: Присмехулнико обещай ми късмет). 


