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В памет на баща ми и скъпият ми приятел Иво Атанасов, без чиято 
безусловна подкрепа, обич и вяра,  създаването  на тези текстове, 
нямаше да е възможно. 
 
И с благодарности на Росен Борисов и Илиян Троянски, които 
вярваха в мен, повече от колкото аз съм си вярвала, стояха зад мен и 
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„тази улица мили мой е задънена 
има знак - без изход“ 
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by the way  
 
обичали са ме 
някои го правеха  мълчаливо и с обожание 
други с най изтънчена поезия някой не откъсваха очи от мен 
други ме псуваха и ругаеха 
обичали са ме 
който колкото можеше 
всеки според силите си или според това 
какво му е останало 
от подаяния 
  
обичали са ме като икона като богиня или като кукла 
обичали са ме като тяло или само като душа 
обичали са ме - къде повече къде по малко 
обичаха ме с думи 
или с мисли 
обичали са ме и тихо и явно до показност 
обичали са ме с омраза до смърт 
и със гнева на нибелунгите 
  
обичали са ме 
всеки каквото виждаше 
онова което му беше нужно - някои вземаха каквото вземаха 
някои просто не смееха 
в крайна сметка от всички си тръгвах 
дала своето 
piece of me 
плащах цената на всеки един обяд 
за да закусвам сама 
трохите си 
  
обичали са ме 
къде истински къде не до там 
за  мога да кажа че съм била наистина обичана 
но никой не ме понесе  цялата  
с релсите и паветата в джобовете ми 
с бейлиса по устните 
и текилата на сърцето ми 
обичали са ме 
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и горчива и сладка но никога цяла 
  
само 
никой не ме е изпивал  до дъно така като теб 
а дъждът от пъпеши не спираше да вали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                     аспирин за потиснати океани 

8 

black label 
 
little black 
са мислите ми 
или подобни на няколко перести облаци на хоризонта 
протегнали пипала към грижливо сресаните лица на палмите 
пред официалният вход 
 
докато се държа непривично разюздано 
почти като в един сериал в който се говори за Отчаяни 
съпруги 
флиртувам с градинаря и прелъстявам 
откаченият си съсед 
занимавам се с криминология и други неприсъщи ми неща 
хранейки децата си с една ръка 
а вечерята неумолимо е прегоряла 
опитвам се да балансирам 
между оргазмите 
желанията 
задълженията 
привичният в обществото bon ton 
и тинейджърската си избухливост 
общувам с 
мъртвата си съседка която ми пише писма от отвъдното 
и лудата си съседка 
свиреща на пиано 
водопроводчикът който е още един мъж с излъчване 
и също толкова хубав задник 
кикимората отбелязваща движенията ми по график в дневника си 
 
неудолетвореността ме вбесява 
 
в съответствие със сънищата ми за промяна 
на местоживеенето 
мебелировката 
и съпруга 
 
но 
 
всъщност единственото което мога да променя 
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е косата 
нейната форма цвят и дължина 
а цветът ѝ зависи само от настроението ми 
но за официалните приеми на Марша ми отива единствено розово 
затова затварям очи си представям една ножица 
с която режа настървено всеки 
кичур 
после перлите 
после всяко едно елегантно и малко копченце в тон 
с последният писък на модата 
снимките ти 
на които изглеждаш щастлив но само изглеждаш 
защото не е в добрият тон да говориш 
или да споделяш проблемите си с някого който не притежава титлата 
психолог 

 
little black 
е уискито в чашата 
и повярвай 
лед изобщо не ми е нужен 
докато съм истински примерна съпруга 
 
само една твоя целувка разрежда кръвта ми 
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love is  
 
любовта е пластмасов ключодържател  с никелирани букви 
плюшено сърце с ръце и крачка (за да избяга може би един ден) 
и инфантилен запис на 
Обичам те тооооолкооооваааа мнооогоооо 
сребърна рамка с апликация на тлъсти амурчета държащи ухилените 
принудително физиономии 
розов хербарай с листенца от култивирани рози изписващи 
имената 
или любовта е плюшен мечок или заек заемащ половината хол 
любовта е саксия със фикус за ъгъла не изискващ особено често 
поливане 
и пантофи 
гоблен с Афродита от Кипър или гипсова статуя 
на Венера Милоска 
любовта е бижу украсяващо шията или китката най добре с диамант 
нова кола SLK 
кокетен мезонет в нов квартал и завеси от тюл 
VISA Mastercard 
тунинговано тяло 
любовта е бонбон с карамелов пълнеж 
ягоди потопени в шампанското (задължително) 
чаша кафе или горещ шоколад във едва докосващи пръсти 
любовта е камина 
легло с огледало и пух 
любовта е екстаз 
чаша вино 
скъп парфюм и божествена музика 
и се чудя ако тя е всичко това то  
какво са ръцете ти разтриващи уморените ми нозе? 
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nevermore 
  
прозорецът беше отворен достатъчно а 
завесите се обесиха  
в дома 
на върбите  
които тази пролет нямаше да цъфнат - 
 
Ти 
ме ядеше на закуска 
и трохите падаха под масата 
кръвта ми беше спряла съвсем 
и се съсирваше между зъбите ти 
докато температурата стигаше точката на кипене 
в предклетъчен разпад 
а белтъците се пре-си-ча-ха 
 
всъщност 
 
кучетата махаха с опашка за поздрав 
за да им подхвърлиш кокалче от петите ми  
но врабците нахални кълвяха ръцете ми поради  
безкрайната зима  
и отчяно гладни стомаси  
 
бях плът от плътта ти и мисъл 
която контролираше дишането ти както и най  
отчаяните ти (по)стъпки 
докато  
Ти 
ме ядеше на закуска  
а душата ми  
обу бели джапанки 
поклони се  
на колене в ъгъла 
и си направи сепуко 
 
на клона до прозореца имаше гарван 
вперил кръглото си око  
в теб 
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докато си избърсваш ръцете в покривката 
две секунди преди да умра  
завинаги 
знам какво грачи: 
Nevermore 
Nevermore 
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анестезия на сърце 
 
казваше ми 
обичам те с такава лекота все едно думите се срастваха с 
устните му и мястото им беше точно там 
изтъркувалвайки се към пазвата ми 
забождаха се в гънката на гърдите ми 
като скъпо бижу за показ 
топлеха прозрачносините ми вени 
и ръцете ми отмаляваха 
и краката ми отмаляваха 
и главата ми се въртеше 
и нямах колене 
нямах въздух даже 
от лекотата на две думи 
които уж казваха всичко а бяха просто 
две думи в буквоподреждане 
и нищо повече 
но аз бях на път да му повярвам и дори му вярвах 
с една доза (едно на ум) 
затваряйки си очите за другите жени и 
за безкрайните нощи на чакане 
още една лъжа сред купичната ядки за дъвчене 
обичам те 
колко малко е нужно 
само две думи 
които  да те превърнат  в идиотка 
допиваща поредното питие на бара 
с достатъчно лед в чашата 
и с достатъчно лед в душата 
с недостатъчно мъртво сърце 
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анимация на дъжд 
 
ще си нарисувам дъжд. 
ще му нарисувам обувки за степ и саксофон  
задължително бомбе 
и усмивката на джийн кели  
ще му нарисувам покриви и комини веранди и улуци  
тераси от ковано желязо 
по които да се пързаля и да барабани да танцува и да пее 
ще му нарисувам длани 
за да разрошва перчемите на кестените 
да гъделичка света 
да го прегръща 
прозорци зад чиито завеси да се промъква  
устни  
които да изненадва  
и петички 
за да пошляпват боси 
ще си нарисувам дъжд 
дъжд 
който като smooth Jazz да пълзи по раменете ми  
да ми говори 
да ми мълчи  
да ме залива  
и да ме усмихва  
разтеглив от върха на обувките ми  
до небесните покриви 
нахално ухилен 
гальовен 
и мил 
 
вместо теб 
 
 
 
 
 
 



                                                     аспирин за потиснати океани 

15 

булевардният мъж 
 
липсват ми някакви неща 
питай приятелите ми - ще ти кажат че вероятно ми 
липсват 
островните нощи и прибоя на егея 
тънкият вкус на рицината и поклащането на леда в чашата от 
люлеенето на лодката 
нощният плисък и лекият транс на Café del Mar 
  
липсват ми 
може би достатъчно слънце в листата  и саксофон 
разплакващ ноща 
питай утрините ми - ще ти кажат че са съвсем недостатъчно юнски 
за авлигите по разсъмване и нежната длан на тишината 
  
липсват ми още няколко неизказани думи 
питай децата ми 
и ще ти кажат че търся упорито пелените  под балните им рокли 
и вечерни срещи 
с упорити тъмни мъже  
за да им дам благословия и пътища каквито заслужават 
  
липсват ми някакви неща 
някак си не съм ги подредила още в класьор от спомени и моментни 
снимки 
някак си не съм им дала още имена 
някак си - изобщо не ги наричам 
и не съм им забила карфици на окончателност 
  
мисля 
че ми липсва усмивката на очите ти 
докато се прибираш по булеварда повече негов 
отколкото мой 
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в бронзовата вечер над Измир 
 
„ти, ипотекирала мислите си за разни любови под наем 
Ти, чиято лъжа е по-голяма от любовта 
... 
върху ни е бронзовата вечер на Измир” 
 
Йълмаз Йердоган/Късен алкохолен следобед 
 
над Измир 
нощта носи дъх на грозде  маракуя и сол 
крайбрежните улици спират до минарета от мрамор и златно 
 
над  Измир вечерите са бронзови върху раменете на мъжете в 
кафенетата 
докато пият ракия и чай 
бистрейки политика футбол и походката на жените 
 
думите ти ме намират седнала под клоните на чинари и палми 
разкопчават  жартиера на очите  ми 
събуват ме от разписки за платен данък опит и минало 
целуват обърнатите ми насляпо мисли 
и ме завиват с тялото ти   назаем 
гола от ипотеки 
гола от разкаяние 
излъжи ме 
че е любов 
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в стъпките на последния дъжд 
  
в поредното главоболие 
като пороен валеж 
блъскат кални и озлобени мисли 
 
ще дойда при теб 
когато вече си разтворен 
в стъпките на последния дъжд 
и на тротоара 
е останал само шлиферът ти 
и пакет цигари 
 
ще се върна 
в кутия от мокър кибрит 
необходим и безполезен 
толкова нужен 
да стопля ръцете ти в пламъка 
на двайсет безполезни илюзии и две-три мечти 
 
в нощта на истините 
лъжите ще изгарят бавно 
като китайска ароматна пръчица от битпазар 
 
в търсене на път към другия 
се размихме и 
разминаваме 
в тъжният мирис на люляк 
нощем 
прегазен от тежкотоварните ни мисли 
 
ще срещнем 
успеем ли да се съберем в парчетата 
раздавани във всяка една случайна но поредна среща 
 
тогава ще направим панихида 
на остатъците 
натъпкани като мръсни носни кърпи по джобовете 
и тъмните ъгли на съзнанието 
обидата ми и ревността ти преплитат пръсти 
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когато се върна и ти си тръгнал… 
 
тази улица мили мой е задънена 
има знак - без изход 
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гладният мъж  
 
запали още една цигара 
над чашата бавно кафе  свий я 
в шепата си 
не повече от винаги 
 
погледни ме 
с подвеждието на аристо-крачен поглед 
стъпил в трапчинките на шията и коляното ми 
разтегли го бавно и лепкаво 
точно до онзи момент 
 
в който тънките палачинки по кожата ми  
се зачервяват 
остави боровинковото сладко на миглите да се стече 
до върха на сметаново пръстче 
трепкащо върху облите ябълки на 
раменете ми 
 
оближи секундите мълчаливо тръпнещи 
под грапавият език на търпението 
 
и ме завий с дланите си 
докато закусваш 
горещо 
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говори с нея  
 
имам търпение 
сътворявах го в продължение на години 
докато посаждах още една есен в сърцето си и губех 
летните си очила 
сътворих го велико колкото великата Китайска стена 
ако си позволиш да се залюлеш на седмият ръб на луната няма 
начин 
да не го забележиш 
изковах го устойчиво като меч 
на самурай от династията на Амутерасу 
също толкова изискано и практично нихон-то без нито 
една излишна украса 
болезнено изчистено и също толкова 
безпощадно 
като всички онези условности 
които надничат през раменете ни 
с типичното 
великодушие на мъртвите камъни от Стоунхендж 
които не можеш да налееш в чашата с ром 
и да ги излееш в гърлото си 
с привичен жест 
така че да се напиеш и да изключиш шалтера 
 
само че нямам време за да слагам цитираните текстове в 
кавички 
да преглъщам натрошената нежност на пресекулки 
да крещя на ум и да усуквам гнева си 
в прилежно прибрана 
плитка 
лежащата от лявата ми страна 
нямам време 
да чакам моретата да изплюят  всички бутилки с написани 
до мен писма 
златните рибки 
които плуват без желание и по навик в аквариум 
без никакви твои или мои  три желания 
да записвам на жълти листчета нещата които трябва да свърша днес 
както и тези 



                                                     аспирин за потиснати океани 

21 

които забравих да свърша също 
да поставям пунктуационни знаци и да спазвам 
граматически правила 
когато 
искам да кажа само нетърпеливо 
 
говори с мен 
 
още няколко живота 
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джаз за джанки  
 
                                                        На Иво Атанасов 
 
той - тоест ти ми липсваше 
липсваше ми 15 години и после още около 
3 месеца и половина 
докато ходех боса и петите ми цъфтяха на двора вместо 
майският сняг 
ти- тоест той слушаше джаз от някакви които после ти казаха 
адиос амиго или салюти е бачи  и потеглиха за вечните снегове 
в търсене на още една ледена принцеса 
като че ли тук не ги ринехме с дузини или може би търсеха 
парична изгода - то кой не търси така де 
докато те оставиха под дъжда 
сигурно си припявал наум поправяйки счупеният трабант на 
приятел 
а на мен ми цъфтяха петите 
вместо майският сняг който кучето на съседите препика 
а джанките капеха като градушка върху уморените ми гръб и 
колене 
казах просто - язък отиде ми джанковото сладко тая година 
сритала джапанките 
и простирах пелени 
които после искаха гладене 
ами да памперсите още бяха в зората си както и пустата му 
демокрация 
която едва ли ще доживея да узрее 
та не ми беше до джаз 
а най много до Лепа Брена  която кацваше на стадиона със 
хеликоптер 
би могла да кацне и върху пазарните ниши 
които отваряха широка паст 
за такива като нея и още последващите я 
Весна Драгана и още няколко родни селски пръчки 
но на мен ми цъфтяха петите 
точно 
и Нора Джоунз още носеше ученическа чанта 
а пък Елла и Били 
бяха мъртви отдавна за да ги черпя една изстудена 
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мента 
и сякаш надничаха от покрива 
на Музикантският Рай 
и ми пращаха дъжд 
дъжд от джанки си беше  казвам ти 
а ти тоест той  си стоеше под онзи дъжд мокър 
и не даваше пет пари 
за майският сняг и за кучето на съседите 
а аз 
аз не знаех какво ми липсва 
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два билета до Макондо 
 
Той също вярва, че ако прочете последния абзац от книгата, ако я затвори, и 
ще умре. Този път наистина. И няма по-ценно нещо от самотата. Самотата 
на влюбен до мораво мъж.  
В.Попова 
 
билетите чиято валидност изтича винаги вчера отдавна стоят 
на нощното ми шкафче 
под недочетената книга на Кортасар и другата на Лаура Ескивел 
скрита за два часа и два месеца и половина 
които се надявах да ми прочетеш на глас или ако си уморен 
и аз да ти почета 
поне онези редове в които се припознавам 
диск на Chambao с музиката 
вървяща на пръсти по небе от дрезгаво съмване и Duende del sur 
караща ме се смалявам като дъжд 
чертаещ стъпки под прозореца или лятна буря по ръждясалите 
покриви на Парамарибо 
и едно блокче неизяден 
горчив шоколад 
от сърцето ти 
част от моето забъркан с всичката любов на 
нежните ни пръсти 
изгорели 
от безкрайното ни търпение 
вместо пропуск за измислено село в Колумбия 
за което в романите пише че се строи само нощем 
докато изпепеляващите лъчи 
на очите ни 
нажежават телата ни до червено затова крием усмивките си в шепа 
и очите си зад очила 
не се страхуваме от Вирджиния Уулф а от това 
което (не) казваме докато пасатите раздвижват гъстата тишина 
запълваща порите и разстоянията 
в които сякаш се боим да разрежем душите си  
вместо пържени зелени банани за закуска 
и да ги поднесем на другия в длан 
откровена 
до мястото в което свършва светът 
пристан на заблудени души и гларуси и на Габриел 



                                                     аспирин за потиснати океани 

25 

според който животът е само онова 
което си спомняме 
за да разказваме 
за Макондо 
и за нас 
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есенен жартиер по бедрото на зимата 
 
в рамките на прозореца 
зимата вписва гледната си точка 
графично 
клоните и снегът - черно бяло мълчание 
сенки и светлосенки 
пред които есенните листа по завесите тъгуват 
 
езиците на мъглата 
бавно облизват стъклото зад което има още един 
празен свещник 
празна купа 
и две пълни книги 
с моята поезия твоята  фантазия 
недосегаеми за студа 
 
късното слънце 
се удря в перваза и разтрошено до шепот 
замира в ръба 
на твоята чаша едва целуваща моята 
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живот в пространството между две легла 
  
стъпвам 
стъпвам на пръсти по опънатата струна на сърцето ти  
и затварям отделно в миглите си всяка режеща 
мисъл за любов 
онази която се рее свободно като въздух 
въпреки време и разстояния 
в цъфналият дъжд на лактите ми няма как да 
(не) ме докоснеш 
докато залязваш с мен в сънищата си  
а пръстите ми те 
целуват 
 
мълча 
мълчаливо и съвсем отчетливо разговарям с теб 
мислите ми потракват в такт 
със сърцето ти  
беззащитно като длан върху параклазите на душата ми  
вдишвам теб 
и издишвам болката  
тази истинската от която се събуждаш 
и горчи 
 
липсвам 
липсвам напосоки и сънено в последното ти изречение 
на деня свит като котарак през Април 
до коляното ти  
толкова осезаемо че вали  
тъжен смях от цвета на черешите хранещ 
онази трева без отпечатъци от 
телата ни  
 
плача 
плача невидимо с ръце зад гърба си и гора  
от спомени и присядащ хляб в гърлото 
с още една усмивка зад която всичко е само  
мрак 
онзи мрак преди да се съмне окончателно  
и да чуя  
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събуди се скъпа 
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изяж ме 
 
изпържи ми две яйца върху нажежената повърхност на вечерта 
нарежи устните ми с няколко язвителни реплики 
вместо репички и кажи 
че мислите ми 
отново са на айрян от който вече 
ти се е втръснало 
долей вода или пък масло в отношенията ни 
постави ги на бавен огън 
посоли ги с майната ти или дай 
няколко капки гореща горчица от очите си 
изцеди най лимонените резени на думите ни 
и ми кажи: 
да вечеряме скъпа 
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коридори от сън зад пръстите 
  
когато си тръгнеш и ръцете ми се обръщат на запад 
затова  залязват вместо мен 
в един неопределен час 
бавно 
като гърлен звук на сова плъзгащ се над клони и часовници 
мислите спират и преглъщат една секунда   
защото 
съм окото на кулите 
които построи  докато се решех нощем 
а косите ми се усукваха върху пръстите на парапетите 
и валяха през прозореца чак 
до стъпалата ти 
галеха с език завоите на късата ти памет 
после  заспиваха в едно чекмедже 
в което никога няма ножици нито тежки шноли от коруба на 
костенурка 
или евтина пластмаса в червено 
като устни 
нахранени с живи сърца 
а само отпечатъци от пръстите ти  
които ме сънуват 
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леко далеко 
 
мислех за него 
как преобръщаше думите и правеше от тях улуци 
и пешеходни пътеки 
по които да минават закъснели гълъби и котки 
опериран от всякакво его 
и суета 
обичащ малкият свят и мразещ себе 
вадеше стихове изпод езика си 
като пуканки 
които понякога дори пригорчаваха   
мислех за канавките и консервите които всички прескачаха 
а той правеше от тях палитри и извираха думи 
думи думи 
поднесени пестеливо и леко наопъки 
леко далеко 
леко 
като чук 
който ти разбива черепа и единственото което остава след тях е болка 
е ако имаш подходяща читателска душа 
може да ти остане и една мисъл в оранжево 
или Гленда в скута 
за ти каже  с провлеченият си глас 
бейби не плачи 
имаме време за още една мастика с бира 
за още едно камъче 
за още един траш метъл 
и шепа дъжд в табакерата 
за още една чаена чаша бензин 
през август 
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люлка за дъждовници 
 
в люлката на колената ти заключили света ми 
и тънките като струна светоусещания усещам устните си 
опитвайки се да отхапя  от деня 
по празни от всякога 
сини 
по сини и още 
като превит хоризонт и гръбнака на думите в които почти се 
докосваме 
под болезнени рамене и улици на избухнали пространства 
запълнени със стъпки смях и капка пот стичаща се по слепоочието ти 
които езикът на времето 
безпощадно улавя в няколко лингвистични опити да се скрие 
зад зъбите на поредният ден 
в който стъпалата упорито водят до лявото на мократа ти 
гръдна ямка 
в която има място само за 
мен 
само за мен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     аспирин за потиснати океани 

33 

Монолог на стъклената пантофка 
 
подреди ме 
в шкафа за стари обувки ме постави 
навън вали 
а аз съм ненужно отворена 
за парчетата калдъръм и тревата която говори на 
земен език с моите глупави финтифлюшки 
със бездомните кучета 
с празните маси 
и покривки 
с маншети от плюш 
   
изхвърли ме 
в контейнера 
може би някоя стара бездомница 
ще прокара грапави пръсти през мен 
вън е лято а аз 
аз съм напразно затворена 
и тогава преставам 
да говоря 
да летя тротоарно 
и те спъвам 
като личен житейски проблем 
  
подари ме 
на някоя стара приятелка в нужда 
през нощта 
на последният приказен бал 
току виж пък тя изтанцува живота ми 
кадър след кадър 
  
както ти не си ме видял... 
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пет крачки и половина на юг 
 
тази нощ 
косата ми ще завали отляво 
ще се разплисква в клоните на върбите и на 
старите катедрали 
тази нощ 
стъпките ми ще мълчат 
като звука на тътен от внезапна 
гръмотевична буря 
тази нощ 
дланите ти ще сънуват пътищата 
на думи 
които не подлежат на рециклиране 
тази нощ 
коленете ти ще са фар за кораби 
с липсващи притежателни 
местоимения 
тази нощ 
очите ми ще си тръгнат окончателно 
изтръгнали всеки глагол 
от корените му 
тази нощ 
ще ни остави вътре в себе си 
погълнати от собствената ни самота 
в преброени наум глътки 
тази нощ 
ще е сляпа като неделя 
след която ще се събудим други 
  
устните ни ще се познаят 
точно пет крачки и половина 
преди да се съмне 
на юг 
от душата ми 
на изток 
от твоята  
  
всичко повече от пет е разточителство... 
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преброяване на белезите 
 
в град без име 
имената нямат значение 
под купола на облаци и динамика 
дъждовете размахват камшика си над светофарите 
и пришпорват деня 
в този град 
ти и аз 
сме отражение на хората, които ще бъдем 
люшкани на повърхността 
от една локва 
и всички канавки са наши 
там 
между два такта на вятъра в камбанка от бамбук 
сянката ми прави любов с твоята 
 
в небето цъфтят азалии 
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призраци над Сена 
 
тръгвам си 
кажи сбогом на чаршафите с отпечатъци от тялото ми 
и ги напъхай в пералнята 
попитай съседката за най добрият избелител или 
направи клуп от тях 
и обеси тягостното ми отсъствие 
  
проветри 
нека вятърът да развърже каишката на парфюма ми 
и го завре в ноздрите на бездомникът 
пикаещ пред входа 
Ah merde alors! 
до калта в бордеите 
а дъждът да погълне дима от цигарите 
преди 
да са впили лепкаво пръсти в стените 
мрачни като страстта на убиец 
  
блъсни върху тротоара мушкатото 
извини се на портиера 
изстържи присъствието ми от огледалото във вид на розови листчета 
с надпис Je t`aime 
спри да четеш 
последната страница на De Mond 
  
разкрещи се на широко отворената врата 
и извий врата на сянката ми 
пред нея 
плюй на пътеката върху дирята на стъпките ми 
и отчетливият звук на високите токчета 
  
купи вино 
или някакъв евтин абсент 
напий се 
повърни 
набий някого или се остави някой 
да те набие 
пусни Беси Смит с нейното 
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I wanna be a somebody`s baby doll 
разплачи се 
вземи евтина проститутка да те утеши или просто 
да е твой душеприказчик за няколко 
часа 
  
тръгвам си 
а ти имаш върху чашата си отпечатъци 
на най циничното ми червило 
има начин да го изтриеш 
в което съм сигурна но не знам дали притежаваш 
търпение 
затова просто я хвърли в боклука 
или я разбий 
все едно 
утре някоя друга ще разчисти след мен 
тръгвам си 
и това са единствените следи от присъствието ми 
които има начин да заличиш 
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пристанище за удавници 
 
увий ръцете си 
плъзни пръстите си като въжета по наветрената страна на шията ми 
спри притока на мисли 
адреналин 
и бесния галоп на сърцето 
вържи ме 
в най здравият морски възел 
на морални и не понятия 
преди да се изхлузя от тялото си и да развея 
дрипите на душата си вместо платна 
на мачтите 
стиснала вятъра между жилестите си бедра 
виж ме 
мога да ходя по водата 
и петите ми целуват вълните изписвайки необятната ми 
като океан тъга 
в безкрайният мах на албатроси 
причудлив поток на 
самият живот 
нанижи сълзите ми като перли по бездомните черупки на мидите 
и остави белег от коралите 
в ямките на колената изписани от гладните ти устни 
разпъни ме 
като кей за самотни блудници и лодки 
в тишината на думите ни 
в които премълчаваме повече отколкото казваме 
прочети по морз 
предпоследната ми аритмия удряща по локаторите на дланите ти 
спаси ме 
от октоподите търсещи пристан по раменете ми 
или сам се спаси 
бавно отдръпвайки се от плитчините и острите рифове 
на очите ми 
докато морето ме преглъща 
за последен път 
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рагу с поезия и хмел 
  
той ѝ пише прекрасни стихове 
а тя никога не ги чете 
събира ги в папка с надпис - неизвестни 
и когато я попита - какво мислиш 
тя вдига рамене и казва: 
аз не разбирам нищо от поезия виж ако ставаше дума за 
овнешко печено с хмел и бира като това 
на старата Харгрид 
щях да имам мнение  
и го поглежда  с най сериозният си 
и съсредоточен поглед 
  
той се прибира в тъмната си таванска стая 
ляга в леглото и почва 
да подрежда на ум още по нежни и още по 
ласкави думи 
вади речници и опитва различни стилове 
и разни 
словесни евкалибристки 
очаквайки утре да я впечатли 
а тя  да му каже 
- о скъпи отваряйки счупената му врата 
- това е толкова истинско и това наистина 
съм аз 
присядайки на леглото му 
обгръщайки го с ръцете си миришещи 
на овнешко печено с хмел 
целувайки го с устни 
които имат дъх на тъмна страст 
и една леко горчиво кисела нотка от бирата 
  
- скъпи - би казала тя - никой никога не ми е казвал подобни 
неща 
докато смъква дрехите си 
и ляга до него 
в тъмната стая миришеща на пот влага 
мастило и вино 
и го люби с всичката онази страст на 
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жена от покрайнините  която 
умее да прави любов по добре от овнешко печено - 
  
мисли той 
и подрежда най красивите си думи 
черни редки речни  перли  за пищната ѝ шия 
а тя събира думите му в папка  
която не чете 
крие я в гардероба завита с пликчета теменужки розмарин 
и  поне още петнайсет подправки   
достатъчно нафталин 
предпазващ от молци и всякакви  други 
вредители 
като венчален венец какъвто изобщо не е имала 
  
той заспива самотен 
а  тя 
не обядва поезия  
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реставрация на сърце  
 
стоях 
на перваза от безсъници 
и съмнения 
обесила всички очаквания 
в примитивен жертвеник 
стоях 
а думите ти бродираха йероглифи 
по периферията на душата ми 
в изтънчена татуировка 
която сякаш знаех 
че няма начин да изтрия 
искаше ми се да можех да ги чета като умелите майстори 
на канджи 
само че в най дълбокото от себе си съзнавах 
колко отчаяно неука съм в изкуството  
да носиш сърце   
на върха на  пръстите си 
можех единствено 
да повръщам своето  
ден след ден 
парче по парче 
жалки фрагменти на остатъчна емоция 
после да те гледам безучастно как се опитваш да ги сглобиш 
по своя си начин 
опитвах се 
без да мисля и за миг дори 
(а не мислех ли) 
за болката която причинявам 
за болката без която няма как да се мине 
за болката с която ще платиш 
реставрацията на сърцето ми 
точно преди да го дам. 
мислех 
болката е лепилото 
ако погълна твоята 
може би 
ще се събудя цяла 
и тогава 
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тогава най сетне ще съм приела формата 
дланите ти. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     аспирин за потиснати океани 

43 

ритуал за любов 
 
пише ѝ писма 
всеки ден 
подрежда мислите си 
претегля ги 
разбърква ги с върха на езика си 
и ги разтрива с длан 
 
от подредените прави хартиени лодки 
очертава им път 
пуска ги в океаните на нощите си 
и им заръчва ветрове 
 
другите несресани 
сутрин превръща в птици 
за площадите на дните ѝ и мачтите на тъгата 
храни ги  с трохи от секунди 
на глас 
 
после  затваря прозорците на думите си - 
заклинание срещу пирати и ястреби 
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салдо 
 
„Когато някъде ти се затваря врата, Бог ти отваря прозорец другаде” 
 
без значение колко съм далеч 
близо съм 
(нищо че не приличам на себе си и неприличаща на всички останали) 
 
по близо от дъха на хората с които се разминаваш на път 
за работа 
или за мястото което наричаш дом 
по кръстовищата в сините часове на мъгли и на прах 
ashes to ashes dust to dust 
 
изграждаме арките си вечни дори и никога 
да не преминем под тях 
мога да вляза въпреки посоките които се преплитат и се плъзват 
 
на различни страни 
като галактически странници 
(никога Капитане не сме сами във вселената) независимо от 
философските твърдения 
че се раждаме сами и умираме също толкова самотни 
стига да оцелеем след страха 
някога докосваме липсващата си половина 
Ти 
без значение колко си далеч 
мога да ти говоря докато мълчиш или четеш вестник в тролея 
или оглеждаш в Моргана просто поредната си умора 
зад неумелите лица на старицата и момичето в мен 
 
да ти разказвам за нещата които са от важни за мен и не чак толкова 
 
за останалите 
да променям света ти и собствената си малка 
вселена 
мога да те докосвам със тънките пръсти на едно танцуващо небе 
 
невидима зад сълзите си като 
причастия 
мога да ти кажа липсваш ми 
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през непробиваемата стена на мълчанието вместо прозореца 
който ми затваряш 
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сарабанда за мохито през юни 
 
той настройва часовниците в подкожията  
на деня 
чакайки дланите на глада ми 
в плътността на ленивите си следобеди  
три минути доволно усукани във верижка върху 
десният ми глезен 
спират времето на ръба 
 
зад капачките на стъклените ми колене  
той им дава пулс в сарабанда  
със сърце състоящо се само от ¾ ти свободна любов 
ме допълва  
във второто време на такта  
 
мислите му облизват секундите  
захар 
от върха на чашата  
пълна с настроението ми счукано с няколко листенца мента  
и бълбукащ ром 
под нечовешката нежност на допира 
 
той ме размесва в лед докато пълзя по устните  
и ме пие  
като прозрачния шепот на летни бедра  
когато миг(мир)-(В)ам 
в парещо зелено и тъмна меласа  
и газирам кръвта му  
с тънкият език на резеда във ирисите  
 
той го поема  
със достатъчно отворени очи  
и ме попива  
жаден като пясък като много летен юнски пясък 
преди да погреба и тази жажда  
миг съм 
мир Вам 
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сто години всяка нощ валеше 
 
да те вземат дяволите но 
един ден ще се събудя и ще ти кажа че те обичам 
ей така без никакво предизвестие когато най малко го 
очакваш  
и си приел пътищата за магистрали  
а магистралите за реки  
по които премина животът ни като кораб на който не бяхме изобщо 
и ще си забравил за плясъка на вълните  
и приливите на ужасните ми мълчаливи следобеди  
разтегливи  
до последните завои на уикенди 
върху босите ми сънища 
охлузените ми до кръв спомени  
пълни с невероятна крехкост по джобовете  
режещият писък 
на натрапливите ми /ни/ мисли 
сресващ черешовият отблясък на миглите ти  
ще е като дъгата през зимата  
родена от гръм 
докато слънцето те заслепява неистово  
като предпоследно мартенско обещание 
в което заекът носи цилиндър вместо да излиза от него 
или леден дъжд внезапно излял се в яката ти  
докато хвърлям куфарите си пред все още топлото ти легло  
и изпълненият ти живот с други значителни ценности като колелото  
на детето подпряно на крушата пред дома ти  
фини дамски чехли  
и черната ти риза на райе върху стола  
с парадоксалната си категоричност която познаваш и от която те  
присвива стомаха  
ще ти кажа 
върнах се 
тук съм 
и те обичам по дяволите  
обичам обичам обичам 
нищо че нямаш място за мен в живота си 
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страст към полет и Сена 
 
„Ти си удавничката от Сена, но как да те спася...” 
                                                                Х.Кортасар  
 
влизайки в стаята 
по неописуемо своят си начин 
би могъл да игнорираш трохите върху масата 
да пропуснеш чорапите ми полусвлечени върху стола и 
разпилените ми обици 
оставяйки светът зад раменете си като част 
от общият пейзаж 
като фон 
и още подобни остатъци от деня 
 
влизайки в стаята 
обладавайки пространството  
би могъл да сложиш стени зад гърба си и да вържеш 
сенките в мигли 
докато казваш на посивелите ми от странност 
и мълчание скули: 
здравей малка моя 
мъртъв бях преди да те видя  
сладка открадната роза 
 
влизайки в стаята 
както никой друг не го е правил 
ти си ти аз отново съм себе си 
в най типичната си изключителност, докато ме преглъщаш 
без въздух и някак пресекливо 
безсънно и гладно 
разтваряйки опакованата ми в ежедневност 
страст  
 
влизайки в стаята 
просто влизайки всеки път 
ме държиш в длани като артефакт който би се разпаднал 
на въздуха 
придавайки на мига изключителност без която не бих 
могла дори да се видя в огледалото  
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влизайки в стаята 
върволица от глад и спомени в дни 
търсещо мъдродъждовните ти очи ме спасяват от тъмната страст 
към Сена 
и забравям дори че се давя от вятъра  
 
без криле съм спаси ме 
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стриптийз 
 
това което той каза на тръгване от бара беше 
наздраве мила  
колко странно е когато непознатите те наричат мила  
скъпа  
или съкровище  
хора които не знаят нищо за теб 
освен че те виждат  
докато стоиш сама на бара  
стиснала проклетата чаша в ръцете си  
вкопчила отчаяните си пръсти в стъклото  
като че ли си държиш шибан печеливш билет от лотарията  
или глупавото си сърце  
разбивано толкова пъти че прилича на безформена буца лед 
наздраве мила  
- от къде знаеш името ми - попитах 
Мила ме наричаше само майка ми -после непознатите ми даваха  
други имена 
всеки имаше собствено име за мен 
което да подхранва чувството му за притежание  
мили са момичетата в гимназията  
продавачките на цветя и автобусни билети  
мили са възрастните дами в парка  
мила е сервитьорката  
а аз съм просто една случайна скитница  
от онези които пресичат безшумно по надлезите на скритите чувства  
и придобиват лицето  
на бавачката  
на съседката  
на момичето в 7 клас в което си бил 
безнадеждно влюбен 
понякога си склонен да се разбъбриш пред тях 
пред онези непознатите седнали сами на бара или пътуващи в 
автобуса до теб 
мозъкът ти услужливо ще забрави чертите им 
след 30 секунди  
или след няколко часа  
можеш да им разкажеш всичките си тайни  
онова което те кара да страдаш или те прави нещастен 
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позите в които обичаш да правиш секс  
или това че жена ти се чука с колегата  
можеш да получиш съчувствие  
на цената на две бири или чаша малцово 
можеш да си позволиш да си мил 
да разкриеш истинското си лице на романтик  
или на стар пияница  
да си признаеш мазохизма  
или това че обичаш порно и задължително червенокоса проститутка 
 
никога няма да ги срещнеш отново  
докато те си мислят 
ах какъв прекрасен човек  
или този е такъв досадник 
какво значение има  
душевният ти екхибиционизъм 
дори и това да съм аз 
нима бих могла да забравя за непознатият 
който знаеше името ми 
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супа от рокля портокали и въображение 
 
зелената ми рокля със светещ бордюр на червени 
и още някакви жълти цветя 
които не са  
но бих искала да ги нарека слънчогледи 
тъй като впримчва и последният блясък на 
премрежените ти очи 
зелената рокля е така различна от резедавите ти  
сънища за бодиарт с пъпеши  
и сладолед  
както и от мохитото ми наситено с много лейм 
за да не мисля за онова зелено 
под миглите ти  
оставящо сладко кисел вкус над горната ми устна  
тази зелената  
оставяща на воля свободомислещите ми гърди  
и облите портокали на рамената ми 
се опиянява от вятъра който хапе 
мястото 
над седмият ми прешлен 
в мислите ти  
заради 
зелената рокля която 
пуска език по колената ми глупачката за разлика от теб 
не се съобразява с гъдела ми  
и с границите които бих могла да понеса преди да съм разбрала 
че има неща които просто са безгранични 
въпреки ограничения като 
поносимост 
или горни и долни граници на търпение 
кръвно 
километражи 
край на пътя или среда на хляба и начало  
на книги със твърди и меки корици 
тази зелената  
имаща начало и край със бордюр 
и зададени 
параметри за пране и гладене  
със специални химически препарати 
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е средата 
на пътеката 
между теб и мен 
във безкрайното ти въображение 
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там  
  
помня едни пустини 
ослепели  
от вятър в очите на бедуините. 
пясъкът скърца в зъбите на камилите 
солен от дълго пътуване 
попил водораслите на Червено море 
или нечии чужди сълзи 
и не на изток 
а на запад от Едем. 
сънувам мъртвите градини на Семирамида 
няма ме. 
няма те. 
във ветрилата на палмите 
надничат облите лица на слънцето  
всяко от тях изглежда различно 
скрито в артериите на облаците 
страхувах се вчера  
за днес нямам спомен 
ако не загубя пътеката 
ще те намеря. 
там. 
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терасирани не обяснения в още едно меко съмване 
 
той не ми е казал 
Господи колко си хубава  
по скоро би си изпържил и езика и би 
го изял на вечеря  
но тайно наблюдава формите ми и ми дава различни имена  
по принцип 
ала не умалителни  
би ме държал в шепите си като сняг докато се оттече от дланите му  
и последната ми капка 
би се наричал чадър пачуърк или спасително одеало 
аз бих казала само 
късогледа съм  
и това е  
 
не не ми е казвал 
Авива mon amur но го е казал наум поне няколкостотин хиляди  
пъти 
той не ме е държал за ръка но ми е бърсал сълзите в мислите си  
всеки ден и всяка следваща вечер 
докато е вървял насън в празните ми стъпки  
знам че съм разцъфвала в ъгълчето на устните му без  
да съм давала пет пари 
докато ми е давал себе си безвъзмездно 
 
нищо не ми е казвал 
нито тревогите си нито опасенията нито мечтите си  
имало музика подходяща за такива ситуации 
и в дрезгавият му гърлен глас 
каращ глезените ми да откриват небеса не е имало по меко утро  
и по нежно съмване 
по тихи нощи  
и по гальовни луни 
които да пилея по безпощадно  
 
не кой какво казва е без значение 
всеки може да каже всичко без да вложи душата си  
бърз галоп по буквите 
в още едно нищонеказване  
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затова той той не ми е казал нищо освен 
здравей малка моя 
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Nothing Else Matters 
  
знаеш ли светът се дразни че продължавам да ти пиша писма 
ограничен от собствената си индентичност 
в няколко раси 
и още толкова компилации от гени 
пиша ти защото 
докато го правя знам че съществуваш 
и все ще изскочиш зад някоя фраза 
Nothing Else Matters 
 
помниш ли колко малко е нужно да бъдем щастливи 
най страшни са раните 
които сами си причиняваме 
разделяйки дните си 
на Тук и Там 
очертавайки граници на правото да бъдем свободни 
дори от самите себе си 
но 
Nothing Else Matters 
 
все още интимнича със думите 
които имат навика да ме навестяват преди сън 
докато съм съблечена 
дори от самата себе си 
разхвърлила ръцете си и езика по пода 
в тесният кръг от посветени 
създавам образи съществуващи реално в главата ми 
някой ден ще ви запозная 
обещавам 
макар че 
Nothing Else Matters 
 
 
в дланите ми е тихо все по често 
so so quiet 
в пропуснатите сенки на капчуците и люляк 
над възглавницата ми цъфнаха рози 
резедави 
като в сънят на ангели върху снега 
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всички 
до една са за теб 
докато поетите още спят 
Nothing Else Matters 
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територия на любовта 
 
”Вече много по-натам от mezzo 
camin di nostra vita 
съществува територия на любовта...” 
  
1. 
В залеза на поредният ден в който разбираме как живота ни 
се търкулва като нахапана луна 
зад хълма 
и всички пътеки ни окъсяват или най малкото ни прохлузват петите 
обесваме надеждата върху ръцете си вместо клон 
и завиваме любовта с още една болка 
докато устните ни се разтварят във въздуха 
лека нощ рамене 
лека нощ на бедрата ти 
лека нощ скъпи 
лека нощ 
 
2. 
Под едни пълни с делници  и оголени от страст и  сурова нежност 
ръце  
валят сънища в които косите ми пълзят по ключицата ти 
и завързват на възел оголените ти  до нерв 
гърди 
докосване разделило пространството между леглата в които 
не сме 
в които не сме 
 
3. 
загуби ме дълго преди да ме откриеш трябва да си ме търсил 
трябва да си вървял в стъпките ми 
да си поставял сънищата ми под възглавницата  
да си заключвал страховете ми и пресичал булеварда на нощта ми 
на безличните сумрачни присъствия и подлези 
трябва да си ме губил дълго 

                                                
 „Ya mucho más allá del mezzo 
camin di nostra vita 
existe un territorio del amor...” 
 Хулио Кортасар 
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в други ръце и очи 
за да ме намериш докато казвам 
губя се 
губя се в теб 
 
4. 
Грешките са тези които пропускаме  свити  като длан под 
която не бива усмивката ти да докосва 
моята... 
 
5. 
Имам си куршум в огледалото от теб 
и аз си имам 
не виждаш ли парчетата с които се опитвам да нахраня гладното 
ти сърце 
щастието винаги ще ни разпъва по коридорите на синята си дистанция 
докато те търся в улици по които не си минавал 
нарисувай усмивката ми 
и я задръж 
за миг 
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сезони на типичност 
 
мъжът на моя живот 
няма нищо общо с принцовете не притежава 
онази изтънченост 
достойна за трубадури и евъргрийн 
отбелязана с необходимият блясък по кориците на лъскави списания 
в които пише: 
десетте най подходящи мъже на света за вас 
  
мъжът на моят живот 
е ту пясъчен ту булеварден 
потъмняващ зад облаците на собствените си бесове 
и относително сам справящ  се с дъждовете 
на проклетата ми чувствителност 
понякога се разпростира по меридианите на душата ми 
и е малък точно колкото една сълза 
друг път заспива върху миглата ми и казва 
светът се крепи на една прегръдка 
  
мъжът на моят живот 
е естествен в привидната си типичност 
като онези магьосници които превръщат ножовете 
по панаирите в букетче цветя 
не бих казала повече 
но не и по малко 
докато гледаме в реките на живота си 
и ги наричаме огледало 
в което плуват отраженията на дните филми чиито реплики 
знаем наизуст 
  
мъжът на моят живот 
е достатъчно светъл и тъмен 
в подмолите на усмивката си 
заголващ бедрата на времето и казващ 
виж още един момент 
в който ще останем 
когато тук е там 
а сега е после 
за(винаги) 
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мъжът на моят живот 
не е нищо от онова което си представяте 
преди да влезете 
в сезона на типичност 
и да оставите себе си там 
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„...като поет на свободна практика 
владея думите и силата 
да създавам безсмъртие“ 
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аспирин за потиснати океани 
  
когато съм аспирин 
опаковам очите си в целофан 
на квадратчета 
през който светът изглежда разграфен 
съвсем картографски 
без нито едно бяло поле за да се почувствам 
Колумб 
и завързвам станиол в стиропор в междупръстията си 
на надмачтено си междукрачие 
и мъждукаща 
като 
лицето на Медуза Горгона 
плувам по повърхността на морето 
полирано от накъсано дишане  
туптящите сейши  на нежност високи до 
устните на ангели реи 
и очакване да задоволя болката на поне една акула 
затворена в трюм от немилостивата кралица и верен 
до безумие капитан 
който бавно отрязва пипалата на октоподите и в пет без пет 
сервира типичен английски чай и пай с мандарини 
под прозорец от зелени луни 
и гладния поглед на кожата недоцелувана никога 
в едно изречение 
  
скъпа моя 
моя скъпа 
без 
болезнена 
знаеш ли колко много има в надвисналото мълчание 
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facebook 
 
ако излизах от ъглите на собственото си недоволство 
щях да сплета живота си на плитки 
една от ляво 
за всички терзаещи сърцето ми неща 
и още една от дясно - за разума с път по средата 
останал за да премине по него духа 
ми 
вместо седем по седем зими розова ластичка 
розов фейс 
face to face  за приятели 
 
хайде вижте усмивката ми 
ако отварях прозроците на душата си нощем 
щях да си купя още малко блондор и да залича белият по рождение 
кичур 
 
който сякаш крещи на света 
тя е белязана 
зад полусвитите ми клепачи виждам разстоянията 
които никак не ни приближават 
и  да успея да се нарисувам върху стените на приятелите си 
 
(о по дяволите и тук ли стени) 
да се облека в стил гръндж и да провокирам 
въображението ви или онова 
на поредният ми терапевт както и поредният ми графит: 
здравей мърдаш ли 
ако умеех да разговарям през въжените мостове 
и гърбиците на пространство и време 
съвсем подсъзнателно имам нужда да знам че сте добре 
дори аз да не съм 
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-39-  

 
" човек сам се ражда и сам умира" 
 
тази вещица спеше 
спеше по дълго от героиня в латино сериал 
по дълго от спящата красавица и отровената Снежанка взети заедно 
спеше със затворени очи 
после с отворени 
докато си тактуваше behind the coulds или навличаше поредната си 
черна 
рокля 
спеше докато валеше снега и запълваше вече 
будните ѝ стъпки 
и разтягаше презрамките на свитите ѝ денонощия в бълнувания 
в нито една приказка светът не беше криво огледало 
а зад огледалата дебнеха остриета 
в червено 
още една действителност която пречупена зад новите ѝ шапки 
не изглеждаше нито синя нито розова 
заради душата свързана със тялото 
  
около часът на Венера 
се протягаше и рисуваше път върху запотеното стъкло на прозореца 
но държеше първата си  крачка  в джоба 
и ѝ казваше: тихо спи 
и отново спеше 
спеше мъркайки или плачеща и отказваше да се събуди въпреки 
призраците 
и кошмарите или точно поради тях 
затова бродираше думи по върховете на пръстите си 
после ги изяждаше  преди да им поникнат крила 
и горчеше 
преди облаци от резеда 
  
тази вещица спеше 
спеше бързо и бавно понякога спеше дори на пресекулки 
за да не отворя очи и да вижда отново 
празнодумия 
празноумия 
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в скодоумни излишества 
в своя собствен свят в който тя 
палеше кладите със собствените си кръстове и приемаше онова 
което не можеше да я промени Господи 
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Last 
 
“Моята пияна от бира душа е по-тъжна от всички мъртви коледни елхи по 
света." 
Ч. Буковски 
 

не ми пука че имам талант  
нито дали харесват или не стиховете ми 

писани набързо  
върху амбалажна хартия 

салфетки и употребени носни кърпички 
плажове  

фирмени пликове  
самолетни билети и такива  

дефлорирани от перфоратори  
сгради  

и огради  
чисти сатенени бели чаршафи  

и други не дотам чисти  
тениски  
суичъри 

и голи рамене  
с формат А4 

 
докато си разменяме усмивки с бармана 

уморено бършещ плота около midnight или там някъде  
/и часовниците нямат значение за времето питайте китайците 

а защо не и вещиците все ми е тая/ 
 

подавайки ми четиринайстата текила  
след която солта и лимоните са без значение 

с пияният докер чиито обувки са скъсани и ръцете 
приличат на гнило дърво или  

старата бивша учителка по литература  
с шапката миришеща на нафталин  

проститутката с два зъба в устата си 
едрата негърка продаваща оризови сладки зад ъгъла  

или банковата чиновничка  
със синя пола и чорапи с ръб 

съседката с перли за неколкостотин хиляди долара 
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има имена които никога няма да запомня и образи  
които ще живеят в думите  

с тях запечатвах дъха им или клатушкащите походки 
увехналите им лица  

слънцето залязващо или тепърва изгряващо в очите им  
с различен цвят 

и кожата 
и пръстите ,които живееха сякаш свой собствен живот 

 
все едно 

 
ми продаваха душите си на безценица 

за да си купят 24 секунди безсмъртие в които  
случайните читатели  

поставяха себе си  
майка си  

брат си  
или някой далечен познат  

и си доизмисляха останалото  
нищо че беше каквото си беше - поглед 

до там до където ме бяха пуснали  
а понякога нахално влизах и зад това и разголвах чувствата  

които всеки човек крие като срамна болест 
или лош произход 

пожълтели зъби и дребни монети на дъното  
на тъмното си подсъзнание 

 
няма значение дали имам пари  

или просто 15 цента във джоба си  
мога да преживея поредният пропуснат трамвай  

няма значение дали ще умра в легло  
или в някой бордей като безименна скитница 

 
човек винаги е сам 

в смъртта си 
 

без значение е дали спя в балдахин или върху вестник на кея 
мога да нося обувки от гърмяща змия  
или да мина 19 километра пеша боса  

а лимузината да ме следва бавно докато гледам как кървят петите ми 
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люлейки ханша си 
 

не ми пука  
мога да ровя в пръстта с ноктите си  

докато стигна центъра на земята в който да открия ада  
независимо че е вътре в сърцата ни  

и го носим до края на земният си път 
 

искам да кажа  
че да мога да пиша  

но не давам и пет пари за това 
 

мога да спра да пиша  
и това ще е пак без значение за мъжете в Дел Мар 

които пак ще танцуват с непознати жени  
ще ги черпят с евтин ром или бира 

после ще прегръщат уморените им тела върху евтините хотелски 
завивки  

и на сутринта няма да имат значение лицата им 
а само споменът за оргазъм 

и някой друг ще пише за това  
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всички мои мъже 
 
когато остарея 
и реша че е спряло да ми пука за общественото мнение и цените 
на борсите 
за финансовите кризи и за следващият най вероятно овчи  грип 
докато гледам как порастват внучките ми 
и целувам наранените им колена 
ще се обличам в бяло цветът на вътрешният траур 
и ще се науча да пуша лула 
тогава най вероятно 
ще издам книга която ще казва 
всички мои мъже 
и ще им подаря безсмъртието на думите 
онова което е невъзможно по принцип но аз 
ще съм взела вече душите им или част от тях най важната 
ще съм им дала форма 
и образ 
като огледало което попива черти и сънища 
изпреварила оная с косата 
с която пазарлъците са невъзможни 
ще съм ѝ казала майната ти 
ето ме 
тук съм и съм 
изцяло на твое разположение милостта ти не ми е нужна 
с теб не съм сключвала договори 
и като поет на свободна практика владея думите и силата 
да създавам безсмъртие 
впрегнала най съкровените си емоции и усещания 
всяка капка кръв от сърцето 
и душата ми 
 
така че ела и ме вземи време е 
правех каквото си исках 
живях както намерих за добре 
но остави мъжете ми 
всички те са си единствено мои завинаги 
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one of us  

 
"Щастието не е крайна спирка. То е начин на пътуване."  
 
исках лице 
изглеждащо човешки с очи  
в които да се огледаш и да видиш края 
на страховете и ако може малко от оная топлина 
която дава отговор на въпросите преди да си ги задал 
 
исках име 
име което да ме утеши име в което да вярвам 
без да са ми нужни доказателства 
име с което да завивам блудните си рамене и полунощни 
пътища 
за да не спирам да вървя 
 
исках любов 
такава че да ме погълне и пак да намеря себе си  
за преобърне света ми и да го сглоби наново докато стоя на ръба  
на бездните във съзнанието си  
да ми подаде ръка и да ме върне 
 
исках прошка 
без каквито и да е условия въпреки 
безумните ми състояния 
като мост върху пречупените гръбнаци от условности 
по която да мина и да видя себе си  
 
исках надежда 
за да изправя дните си подредени като уморени бойци 
около стените на дълбоко взиданата ми душа 
да ги наредя по азбучен ред над дланите си 
и да им нарисувам крила 
 
исках присъствие 
запълващо кухините от рани и празноти 
под безоки думи, разрязващи с нож дъжда на всяка една  
самота 
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за да намеря липсващата част от пъзела 
който да каже коя съм 

всъщност спрях да искам отдавна 
и тогава намерих отговорите плъзгайки се по уморените си  
подсъзнания: 
 
Бог е един от нас  
отговорът който викаме срещу себе си и не чуваме 
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outside 
 
 
 „Това е писмото ми до света,  
който не ми е писал „ 
                                    Е.Дикинсън 
 
                                       На  Илиян 
  
този свят все ми говори със недомлъвки 
и убий ме Господи 
но така и не каза че ме обича 
поне веднъж 
  
този свят не чете писмата ми 
не ми отговаря 
само отвреме на време ми звъни по телефона 
и ми задава погрешни въпроси 
  
този свят твърди че съм негова 
но упорито не признава че е мой 
а аз се примирявам 
с това неравноделно притежание 
  
този свят е мандарина 
върху зелена покривка от моаре 
и аз не смея да протегна ръце и да си я взема 
за да не повредя съвършенството 
  
този свят се преструва на безразличен 
а аз се правя че ми е все едно 
докато го нося на върха на пръстите си 
му говоря 
а той ме разбира 
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pain 
  
дрогирам си мозъка 
крещящ в неистов кислороден глад 
с шепа обезболяващи и още няколко цигари 
понякога помага 
и тогава изпадам в кратки мигове на безтегловност 
ден или нощ е 
не знам и дори не ми прави впечатление 
движа се механически и механически 
пиша 
дишам 
спя 
правя любов 
гася лампата 
затварям очи и после отварям 
всички тунели 
в които болката да се носи свободно 
после 
повръщам дълго пазени думи 
и изпадам в амнезия 
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the genesis code  
 
събуй умората пясъчна моя  
остави я на прага  
нека почака до утре или  
нека я намерят на сутринта  
метачите  
с недоспали очи и топли ръце  
или нека я вземе вятъра онзи който на разсъмване буди  
майките  
пощальон на мислите им и 
изпращач на блудните  
дъщери  
някой друг сплита косите им  
някой друг ги люлее в прегръдките  
някой друг ги посреща с целувка 
ти  
ти свлечи тъгата си пясъчна моя  
захвърли я като дъжд по верандата  
нека той  
нека той да попие сълзите ѝ  
нека храни нощните птици ти недей  
позволи ѝ  
нека диша без теб и 
се храни с причудливите стъпки на сенките 
дълги колкото  
здрасти и сбогом 
забрави 
забрави пясъчна моя  
за страданието и това което полепва по теб 
след поредните удари върху Егото 
след мъглите  
в които се свиваш на топка  
и кълбото от нерви в стомаха ти  
съблечи се  
изхлузи се напълно  
разпръсни в безпорядък тревогата  
мислите страстите и желанията  
разголи се от себе си пясъчна моя 
за да разбереш коя си 
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само се моля дано  
да не те вземе дявола 
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Yours sincerely 
 
уморена съм от очаквания 
вперили в мен очи и 
разглеждащи  ме с неподправен 
интерес 
казващи ми 
завърти се наляво или тази усмивка я повдигни 
леко в десният ъгъл защото така 
изглеждаш недостатъчно 
секси 
недостатъчно щастлива 
недостатъчно добре 
някак си ми се ще някой да ми имплантира бутон 
позволяващ ми да танцувам точно 
както /ви/ ми се харесва 
само че 
твърде съм уморена и твърде съм 
безразлична 
към ръкоплясканията 
вече е време 
да ме разпънете на собствените си кръстове 
а аз 
съм познала отдавна всички пътища водещи към една цел 
и тази Голгота не ми е нужна 
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всичко на масата  
 
правилник за лавиране в минно поле 
  
ако очакваш да има упътване можеш да не 
четеш това 
това е упътване за онези които вярват в китайските древни поверия 
иначе за вината ще има винаги врата 
стояща отворена 
  
затвори очи и постели бяла покривка 
онази която пазиш за официалните празници като Коледа и Великден 
като скъп спомен от покойната ти баба 
  
затвори очи и постели кожата си 
постели устните си 
и ръцете си сгърчени в отчаяние 
  
затвори очи и постели прошката 
тази която можеш да понесеш и онази която влачиш 
с годините 
  
затвори очи и вади на масата 
тихото си огорчение 
върху лист маруля в чиния от дуралекс 
 
запали мечтите си  
нека светят примамливо с аромат на кокос и ванилия 
като тъмна индийска пръчица 
  
затвори и сервирай супата с белият си дроб 
дишай 
дишай ти казвам 
за последен път 
и режи от филето на чувствата нежно 
  
после затвори очи и поднасяй  сърцето си 
двойно панирано върху канапе от ориз и листенца от рози 
в цвят шампанско 
  
поднеси го усмихнато 
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във усмивката е 90% от чара му 
а вкусът е неземен 
  
затвори очи и оставяй усещания пръснати върху пода 
като кратки трохи за забърсване 
  
оставѝ любовта 
като клечка за зъби на масата 
  
и излез 
вместо себе си стъпвайки под неправилните 
чувства и мисли 
  
затвори очи и излез 
може би ако имаш късмет ще стъпиш на мината 
  
иначе всичко е вече на масата 
джос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                     аспирин за потиснати океани 

81 

горещо лепило 
 
под плътните ми устни от рехави понеделници  
мирис на трева и загубени ноти  
и достатъчно юни  
в кутийка енфие  
ще догори денят като цигара леко стисната  
между пръстите на младо лято  
и не (достатъчно) слънце  
от което да си вземеш огънче и да запалиш изгрев в небето  
тънко като цигарена хартия пожълтяла от времето  
разпъната от хоризонт  
 
под сластните ми длани от нощни пристанища  
раковини без шум будуващи чайки  
и мокър пясък  
просто фон за картината  
саксофонът изтегля мост до облаците свили  
в пазвите си стъпки и почукването  
на един летен дъжд  
безсрамно горещо пълзящ по кожата и отпиващ  
уханието ѝ  
като чаша мокачино с ванилия  
наведнъж  
 
под мокрите ми бедра от дълги улици и булеварди  
нощни пазачи и тъмни прозорци  
със светофари в зелена вълна  
запечатано  
мълниите рисуват джаз и делници в листата на  
гладки градски кестени  
жадни за нежност на опалени пръсти и лакти  
нажежени до взрив  
 
още една любов бавно се изписва в локвите  
на юни 
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дзен 
 
на Ру  
 
ако можех щях да те изстържа от тротоарите 
на мокрите ми пясъчни следобеди 
в които 
плитките на върбите играят на въже 
на дама 
или на някоя друга игра от детството ни 
бих те залепила като триъгълна картичка от екзотичен бряг 
с шантаво цветно магнитче върху прозореца на мислите ми 
разтеглива 
и лека като колумбийска вратовръзка 
в сочните устни на още едно 
уан мей джъ къ 
което ще проправя стъпки през дюните 
на подхлъзнати сини виоли 
и охлюви 
запълващи и последният дзен между нас 
с най безупречната тишина  на събота привечер 
в крясъка 
на последния трамвай 
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Ерато по халат 
 
няма да пиша поезия  
уморена съм след поредният алкохолен  
запой  
гледам свещите които догарят и парафина разливащ се върху  
масата съвсем непоетично  
ще трябва да стана утре и да го избърша с парцала  
после да я полирам отново  
с лимонова паста и восък докато изпочупя всичките си нокти  
а Ерато ще стои на дивана кръстосала  
небрежните си бедра  
впримчени в мрежести силиконови чорапи  
и ще клати краката си  усмихната иронично почуквайки пуретата си  
с перфектният маникюр който аз никога  
няма  
да имам 
искам да ѝ изсъскам 
майната ти кучко  
стани в шест и изглади ти вместо мен 
дрехите на децата ми  
приготви закуска на мъжа ми и измий чиниите  
после би могла да направиш десерт с крем брюле тирамису или нещо 
друго  
за гостите  
Бьоф Строганов  
докато пералнята центрофугира а прахосмукачката те чака  
в ъгъла  
после работи още девет часа и намери време за душ 
и за малко червило докато гостите обсъждат Камий Клодел  
или Фрида Кало  
отсервирай  
без да тръскаш пепелта по паркета  
поднеси кафе и задръж на лицето си шибаната любезна усмивка 
общувай  
покажи колко си начетена  
разкажи за Люк Бесон и последният му филм 
за поредната тенденция да носиш Прада като дявол и за женският 
чиклит 
играй подходящата роля  в случая  
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бъди внимателна  
и забавна  
усмихвай се  
усмихвай се  
усмихвай се по дяволите и го прави  
естествено  
а аз вместо теб ще стоя на бюрото и ще разказвам за каквото ми 
хрумне  
ти завий децата ми и ги целуни  
прегърни мъжа ми  
а аз ще си позволя да съм муза за пореден път 
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оркестър за спагети и музика 
 
без изисквания 
маестро музика моля  
за професионалистите на домашният фронт 
свалям летвите относно отношенията нивото на домашен прах 
и дължината на маншетите на джинсите ми за сезона 
относно темите за разговор (ако успея все пак да си измисля такива) 
цветът на самозалепващите се листчета върху хладилника 
както и тези капещи от крушата  
непротестиращо есенни 
ако свирна 
мистър Пропър може би ще измие плочките 
вместо мен 
нямам изисквания хороскопът заръча - свали летвата и аз я свалих 
пъхнала две дражета шугър фрии в устата си  
и отказвам да подсвирквам на някакъв анимационно мускулест мъж 
който вместо мен да почисти кенефа 
докато от цигулките вали дъжд който шепне на кожата ми,  
синьор Мориконе знаеш ли  
може би някой случайно прелитащ скорец ще ми каже  
сладурано латексът така ти отива 
а аз ще се обърна и само ще му намигна разпльосквайки още  
едно балонче от дъвка върху носа си 
може би за да скрия начина в който четката променя изражението ми  
или изсечените до суровост скули 
без никакво подобие на усмивка разсипала косите си през шнолата 
без изисквания 
искаш ли да да танцуваме лимбо без правила 
ако още малко се сгъна в кръста ще стана невидима а спагетите 
ще загорят на котлона 
сериалите ще свършат а после ще запалим 
няколко ароматни пръчици срещу миризмата на хлор 
и фреш лимон 
ако един прозорец не ти е достатъчен 
отвори си море и оркестър за цигулка и жестоко пиано 
казваш не обичаш кианти  
аз не знам какво обичам също вече нямам изисквания 
просто пусни водата 
синьор Мориконе 
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може би някой ден ще разбереш как плаче щастлива жена 
на пръсти 
върху възглавница от маргаритки 
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от ръба на вселената 
 
стихът, който трябваше да напиша на 40  
 
светът се въртеше 
все по малко около пъпа ми и повече около изкуствено 
напомпани скандали или бюстове 
светът се въртеше 
а аз стоях в периферията и все по трудно отделях искам от мога 
забила носа си в заложени по програма в мен стереотипи 
за блондинки 
за дами 
за домакини 
и нормално отчаяни съпруги 
между града и секса 
или секса и останалите 
на които обесвах първо егото си 
после собствените си желания и накъде около края мечтите си 
защото най трудно е да пазиш равновесие когато 
светът си се  върти 
а ти си разменил мечтите си 
за има няма някакви си трийсет сребърника срещу остататъчните 
някакви си трийсет лазарника 
евентуално 
ако можеш за живееш във илюзии в които 
нямаш  специални собствени потребности 
или желания и никакви мечти по график 
и някак си въртеше се светът по своят обичаен начин 
а аз стоях на периферията 
му 
и смучех последният гаргаробластер 
и пресмятах края 
/края на вселената  през сламката изглежда близък/ 
и достатъчен 
при вероятност за сърдечна недостатъчност 
когато 
си съблякъл кожата си 
събул си прашните си настроения 
забравил си главата си на завет 
тогава ще ти трябва просто сила за приемеш 
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че светът си се върти 
дори когато теб те вземат мътните 
или пък смелост 
за да промениш нещата със желанията и мечтите 
и мъдрост 
за да различиш това 
и за да можеш 
да продължиш нататък през вселената 
дори когато спре светът да се върти 
за теб 
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очи за сняг 
 
в последните ми очи 
застиват тежките мъгли на ноември 
сънищата се разбягват като врани в нямо очакване 
да завали 
 
гладът на ръцете ми 
сива вълчица в глухо желание 
бродира мълчание по белезите върху гърба ти 
да завали 
 
в коловозите на думите 
стъпките ми изтляват като прах 
времето се надсмива над загубите ми 
да завали 
 
в есенните ми дни 
с аромат на грозде круши и пръст 
любовта пише с пръст името ти върху дланите ми 
да завали 
 
в последните ми очи 
пълни с притихнали ничком въпроси 
мислите ми коленичили на прага 
измолват сняг 
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очила за насрещни думи 
 
„ и аз мълчах с целия дар слово, на който съм способен” 
Р.Гари 
  
под затворените врати на нощта 
над заледените улици 
в един град в който всички се познават 
и никой не общува с никого 
залезите са розови и ми намигат  с насмешливите си очи 
нямам нито една ръка за прегръщане 
нямам нито една дума за здравей 
нямам нито един мост за пресичане 
нямам нито един светофар под чиято кожа да се наместя удобно 
нямам питон за да му дам име 
и да му позволя да ме обича 
не съм срещала реки които се казват Любов 
нито безпричинно звънящи телефони 
но имам една бутилка с дух 
който винаги влиза в положение на тъжните усмивки 
твърдящ че не трябва да спираш и да продължаваш напред 
с него нощта е кехлибар 
и шоколад с лешници и стафиди 
които продраскват небцето ти и ти рисуват там облаци   
няма нужда от дълго убеждаване 
а само 
от няколко бучки лед 
за да станат прозорците smooth 
очите топли 
а 
пръстите убедителни 
колкото очила за насрещни думи 
които никой не е чул 
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писмо от мъртва кучка 
 
още един лузър после още един и още  
омръзва ми  
да се опитвам да говоря с мъже в които предизвиквам единствено  
комплекси 
имам нужда от един истински мъж 
мъж който няма да му пука за поезията ми за ранимата ми душа  
за ума ми  
а ще казва - бейби имаш страхотен задник за чукане 
бих искал да те чукам до безкрайност 
уморена съм  
уморена съм от собствената си игра  
от вечният си образ  
на някоя която може да се справя със всичко - от зашиването на копче  
до природни бедствия 
искам да съм малка слаба и сладко безпомощна  
и да ме закрилят вместо  
да играят по собствените ми правила  
собствената ми игра  
на собствената ми територия 
изтощена съм  
да се доказвам отново и отново за чий ли  
и после да заспивам отново сама в безумно огромното ми легло  
за двама 
изтощена съм до смърт от всичко това  
и от себе си 
най вече от себе си  
от поезията си  
и от мъртвата кучка някъде дълбоко в мен 
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реквием за Карибите 
 
                                                На Иво Атанасов 
 
твърде много цигари 
още няколко пирона скъпи Джак 
още няколко ковчега зад които да вървя 
някой ден 
ще ми покажеш Черната перла отвътре и ще обърнем света на 
обратно 
ако се наложи 
може би ще изцедим от бутилката поне още две капки ром 
няма да претендирам за мохито 
нито за облаци нито за слънчеви дни 
твърде много пепел 
 
ashes to ashes dust to dust 
 
мисля че изглеждам твърде упадъчна а дори не съм на шестнайсет 
за да се влюбя за първи път 
и на шейсет не съм 
ако изобщо ги доживея 
може би ще ми останат както казваше  Калс 
още няколко полезности с които да ви цапардосам 
преди да ме изпратите на последното плаване 
 
моля изхвърлете си телефоните 
и съобщете на опечалените със писма във бутилки 
докато стигнат адресатите 
може пък да съм яхнала Летящият без 
да съм оставила следите си по пясъка 
без да съм разплакала нито един албатрос 
без да съм отрязала косите и изплела въже за обесване на зелени 
луни 
над пристанищата 
 
твърде много цигари 
твърде пепел 
твърде смърт 
сол и пипер 
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по обувките ми 
твърде много отишли си не помахали за сбогом за последен път 
 
още една цигара скъпи Джак 
после можем да вдигнем котвата 
напоила океана с мисли за последен път 
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рецепта за отглеждане на тъга 
 
намирате си една мъничка липса 
завивате я в копнеж 
(за топлина) 
поставяте я до прозореца 
всяко далечно и близко слънце ще свърши работа 
(но не в неограничени количества) 
трябват ви пет шест резена луна 
за предпочитане портокалова 
и няколко звезди натрошени на дребно 
(за подхранване) 
поливате я редовно 
с достатъчно количество думи 
(може и изговорени наум) 
и музика 
под която плачете 
в съвършенство. 
  
не забравяйте да я прегръщате нощем 
после тя ще ви прегръща 
всеки ден. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



                                                     аспирин за потиснати океани 

95 

ръководство за духане на супа  
 
насупвам се  
докато беля картофите и морковите  
и кълцам лука дотолкова наситно че да не се усеща  
нищо освен вкуса 
и си представям физиономията ти върху  голямата люта глава 
но нито една сълза не се изцежда от окото ми  
повярвай 
явно съм пресъхнала от плач 
 
засупвам се 
докато бульонът ври в унисон с настроението ми  
кипящо  
от поредните ти безсмислени реплики и обвинения 
и за миг 
си представям как вриш във собствените си лъжи и глупости 
и се размазваш, за кой ли път плазмодийно 
но повярвай 
вече не ми пука за това  
 
изсупвам се  
докато дърпам супата от котлона  
и я застройвам внимателно за да не се пресече белтъкът 
както мен 
всеки път когато те чуя 
и си представям с какво удоволствие бих я изсипала  
върху главата ти 
но сякаш вече ми е все едно  
за теб 
и супите които надроби  
повярвай  
тоя път ще  си я сърбаш сам  
докрай 
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саламандри за закуска  
 
под дъжда от безкрайни съботни залези  
светеха златните им очи  
с предупредителна окраска казваха  
 
иди си  
 
събуй обувките си от разхвърляни понеделници  
завържи пясъчните си длани  
и ветровитите мисли за бряста на завет  
вечността е твърде горчива за да я побереш в още една  
малка музикална кутия  
 
погълни деня  
разчекнат от многоточия  
недомлъвките казват мяу от покрива  
после мъркат в завивките на спокойните ти мисли  
докато изхвърляш света в малка книжна торбичка  
за разделно съхранение на боклук  
нареди още една колода от образи  
преди да ги изрежеш  
завинаги  
забъркай ги с мед канела и портокал  
спри  
вдъхни аромата им  
после им нарисувай криле и вятър 
 
обърни се на изток  
към отворените очи на слънцето  
целуни прашните му нозе  
помахай на събуждащият се хоризонт  
скрий огънят в шепите си  
и си иди  
гладна 
 
 
 
 
 
                                                
 мисис Трелони разбърква вселената 
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светът в чаша водка 
 
налей ми едно 
хич да не ти пука че водката 
е питието на алкохолиците 
не ми задавай въпроси 
не съм дошла да споделям нищо 
освен пиенето 
в компанията на непознати 
знам че това ти е работата - да се усмихваш съчувствено 
да изслушваш житейските драми и бръщолевенето 
на всеки пияница 
не ми съчувствай нямам нужда от това 
а от достатъчно водка 
чиста чаша и лед 
в които да загубя себе си 
като централна фигура 
в пъпа на живота си 
гледай си работата аз ще си гледам в чашата 
после ще ти платя 
за усмивката 
и съпричастието 
за достатъчно бързите реакции 
стой настрани 
не си ли чувал 
че тъгата е заразна болест и се предава 
обикновено при споделяне 
някой ден ще се заразиш и ще искаш ответното 
ще ми вгорчиш питието 
настроението 
физиономията 
нощта 
затова 
налей ми още едно барман 
и се махни от главата ми 
забърши бара от остатъците от сълзите 
от сърцата 
и парчетата от разбитите ни животи 
стерилизирай го 
и се научи да пиеш сам 
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да си лягаш сам 
и да си говориш наум 
докато получаваш парчета чужди спомени 
на цената на едно питие 
  
that is all bartender 
задръж рестото 
животът е бар за самотници 
в който покана не ти е нужна 
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сирени вместо славеи 
 
нощта запахала самотата си  
озверяла кучка 
оглозгва тишината на полузаспалия краен квартал 
в който  
домакините прибират остатъци от вечеря  
мъжете пият навъсено 
а децата приплакват насън от поредния кошмар 
свързан с вой на вятър 
сирени 
и крясък на дилъри  
а  
небето ги поглъща в мрака си 
и запушва ушите на Бог и звезди 
 
нощта е молотов 
на перваза 
безпощадно отрязваща думите на  
гъргореща нежност 
и кънти 
в главите  
после рикошира 
през писъци на аларми 
бой 
и зъби 
а 
ангелите са се пръждосали по дяволите 
и всъщност 
няма вселенска любов 
 
нощта е жена 
която нисшите духом наричат курва 
докато просто търси подходящия за себе си мъж 
с неподходящо за часа ѝ настървение и бяс 
 
докато ридае 
с вой на спирачки  
гладни псета 
псувни 
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и безсилие 
изнасилвана перманентно от  
безразличие 
гняв 
и яд 
в този град на самотници 
 
в който  
 
тя раздава най-светлата песен на славеи 
за безсънните 
 
а ѝ плащат с празна душа 
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скорпиони в кафето 
  
след такива послания 
които получавам писани посред нощ 
докато чудовищата спят върху сатена на чаршафите ми 
а призраците бродят далеч от мен 
и дори си позволяват да приемат образа ми 
да задават въпроси които аз бих пропуснала и да дават 
отговори за нещата 
които аз не бих дала за нищо на света 
след такива послания 
от който половината град угасва и се гърчи в токов удар 
а другата половина кратко спи 
и оставя дъжда да я мие до един нюанс на по светло сивото 
защото 
съвременните средства на комуникация 
запазват мълчание 
спазвайки 
петата поправка на Конституцията 
след такива послания 
пустинята на сънищата е оцветена в червено 
и изпраща скорпионите си които 
бавно влизат през ноздрите ми като пара, 
за да нахранят вечно гладното ми и спящо сърце 
хибискусът над възглавницата ме целува 
за лека нощ 
и ме завива с дланите ти 
след такива послания 
в 7 и 35 
сънените ми очи тежки колкото процепа 
на кутията на Пандора 
се отворят без страх и без значение колко още миязми 
ме очакват на дъното 
а кафето 
застива върху устните ми точно преди да изрека 
поредната отровно хапеща реплика 
спира там и ме гъделичка с крачетата си на инсект 
поглъщайки скорпионите в аромат на Лаваца 
и мед 
в една достатъчно усмихната чаша 
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буди ме 
и дори се налага да се щипя за да 
съм сигурна че не 
сънувам 
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сок от сироко и олеандри 
 
пил ли си мляко в стъклена чаша Пол 
от ръцете на любимата  
стъклото е стъкло скъпи  
както и до го наричаме 
съдържание на крехкост и овали  
криещи най дълбоките порязвания  
под тънката 
прозрачна уязвимост 
 
пил ли си мляко в стъклена чаша Пол 
струята облива стените на чашата  
като вълна която се къдри по екзотични брегове  
и образува водовъртеж 
онзи  
който  
те всмуква завинаги  
с дантеленото си очарование 
 
пил ли си мляко в стъклена чаша Пол 
стоплено от дъха на жена 
с капка любов 
и тихо ожесточение 
онова носещо грях неопрощение 
в последната глътка 
отрова 
 
виновен е вятърът Пол 
онзи вятър наречен сироко  
влачещ най перверзните духове от пустинята 
драска с нокти по гърба на бялата ми рокля 
изнасилвайки дългото русо в косите ми 
докато се превърнат във бич 
bitch 
само белият олеандър цъфти 
 
изпий си млякото Пол 
в най съвършената чаша 
стоплена от дъха ми и капка любов 
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няма да разбереш за олеандрите които плакаха 
тази нощ 
докато усуквах стеблата им 
с цялата нежност 
на която съм не/способна 
 
дъщерите ще платят греховете ни 
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спрете цигарите 
  
Put Down Your Cigarette Rag (Don’t Smoke) 
                                                   Allen Ginsberg 
"Dont smoke dont smoke dont smoke 
Dont smoke 
It’s a nine billion dollar" 
 
ако ми забранят да пуша вероятно 
ще спра да 
пиша 
не мога да си представя една чисто нова клавиатура 
без цигарена пепел по нея 
не мога да стоя на маса и на нея на има табела 
пушенето забранено 
честно казано забраните ме влудяват и нямам търпение 
да ги наруша 
вродено ми е неподчинението 
затова не ми казвайте колко харчи света за пушене   
нито как цигарите ме убиват 
нито как тровя околните 
аз и без това ще го правя със саркастичните си думи 
или с идеално шлифованата си 
ирония 
всъщност 
мразя под идеално 
лъснат с мирис на пчелен восък и лимон 
върху който фасовете изглеждат като жалки курешки 
обичам пепелниците пръснати в безпорядък 
но винаги в близост до мен 
въпреки че писането ме поглъща 
и тогава в кафето ми плуват угарки 
като мъртви патици в кишаво блато 
  
ако ми забранят да пуша 
ще се откажа от правата си на гражданин на 
Европейският съюз 
ще потърся убежище в Руанда или в Казахстан 
ако ми забранят да пуша 
здравословният живот ще ме убие 
или думите ще ме убият тези 
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които никога повече няма да напиша 
героите 
на които няма да дам живот 
никакъв шанс 
  
защото 
  
ако спра да пуша 
ще се превърна в жена без нито един порок 
без никакъв шанс за писане 
(лирическите героини  без пороци не са интересни на никого) 
и понеже не мога да бродирам 
нито пък 
да плета хубави шалове 
мразя да мия прозорци и подове 
и обикновено загарям вечерята 
знам 
ако спра да пуша 
ще ми останат само камъни  и празни джобове 
затова ако спра да пуша 
сигурно ще престана да пиша 
и бих искала наблизо само 
една река 
и достатъчно камъни 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



                                                     аспирин за потиснати океани 

107 

сцена в която (не) съм 
 
готова съм за загубите 
преди да се науча да те приемам с всичките ти окончателности 
още няколко неизвестни имащи за общо кратно 
способността ми да променям света 
твърде дълго съм чела Маркес и съм живяла в измислените му села 
върху стени от слама парчета издялкано почерняло дърво 
бавно съм вливала живот 
бързо съм го пила 
нанизала секундите от китките до лактите в тежки емайлирани гривни 
за красота 
и разкош 
  
за да вляза в образ 
точно за ¾-ти от секундата 
остави ме да разреша дъждовните си коси напоили облаците 
зад които не сме вървели 
take it easy baby take it 
за часовника зад очите ми пак ще има попътни 
ветрове 
чуй прозорците зад очите ми какво ти говорят 
  
да затегнем коланите, казваш - как 
като не съм ги разпускала 
об_вързана от собствените си безкрайности 
до превръщането на сложните неща в прости 
и още няколко собственоръчно създадени прекрасности 
да затегнем въжетата - казвам 
онези които изплитаме с очи и после ни оставят свободно летящи 
и без въздух за да кажа още едно 
  
so long до поискване 
so so long 
 
имам още няколко пясъчни 
кули за дострояване 
преди вълните да стигнат последният бряг 
имам още няколко плаващи пясъци в които да потъна без 
да губя себе си 
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имам още няколко пясъчника за заравяне за загуби и трупове 
на не-доносени мечтания 
 
so long ако беше по лесно за казване 
все едно съм го казала 
ала не съм 
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състояния на крехкост 
 
разстройвам се 
от мъглите от дъждовното лято от липсите на отговорност 
и краха на световните фондови борси 
в опити да го изиграя фар 
или поне свещ 
осветяваща пътя към дома 
ако само  имаше място в което да подслоня останките си 
и да кажа тук е 
краят на последният ми път 
раздирам егото си на парчета  и го пилея 
но затлъстели гълъби го подминаваха с презрение 
разказвам се във шапките на просяци в които буквите 
придрънкват кухо 
като подритната консервена кутия 
и няма смисъл от небето 
ако те притиска и птиците те задушават 
и вятърът те спъва 
а мълчиш 
защото всички състояния на крехкост отдавна 
са застинали подобно кич на начия камина 
разпадам се 
до ноти неизсвиреност понеже никакъв солфеж не може да опише 
разтеглянето да душата 
от тук до там 
махтуб е извинение за слабите характери а ми се искаше 
да се разтворя като дъжд 
в ръката на дете 
или под пръстите на неизвестен музикант до 
smooth 
докато сритваме  съдбата 
като поредното нелепо извинение 
разстрелвам се в поредната история добила вкус 
на хронология от грешки 
хибискус и маслини по перваза. 
 
перверзно 
до 
измама е когато спреш да бъдеш себе си 
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през утрето 
в което няма да си същият 
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текила любовно  
 
"...текилата и любовта не са питиета за 
самотни пиячи " 
Ал. Иванов  
 
ако любовта е питие 
една приятелка каза - абе би могла да е всяко питие 
слаба бира 
или гъсто вино от което ти лепнат устните 
би могла да е френско шампанско 
или арманяк 
може да е дори джин с тоник 
или отлежало уиски в дъбова бъчва в Ирландия 
важното е да те замайва 
и да кара кръвта ти 
да се катери по стръмните склонове на най непревземаемите мечти 
да побърква либидото ти 
и да те кара да бръщолевиш като луд хиляди 
глупости 
от които в друг случай би се срамувал 
 
но 
ако трябва да пиша за самотната 
любов и да я сравнявам 
с 
нещо което да изгори душата 
и да разкъса вътрешностите ти 
нещо 
от което да кървиш и да 
завързва 
ума 
ръцете ти 
стомаха ти и коленете 
мога да я сравня единствено с текила 
и двете 
не подлежат на консумация във малки дози 
каквото и да говорят страничните наблюдатели като бармани 
с уморени очи 
и червенокоси проститутки 
пияниците 
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и писачите на мелодраматични текстове 
 
любовта и текилата 
имат нещо общо с убийство 
те kill-а все едно е колко нежно или колко бързо се 
случва 
самотниците имат текила вместо любов 
а любовта 
ги убива бавно 
 
те 
 
нито са играчка за автори с изнасилени музи 
нито са лъжица за всяка уста 
нито са питие над което да плачеш цяла нощ 
те са глътка която се пие на екс 
и прорязва пътека в 
езика 
хранопровода 
реже със злоба червата 
прави дупка в мозъка ти 
която поръсваш обилно със сол 
за да не кърви обилно но достатъчно 
така че 
гласът ти да е хрипкав на сутринта 
когато казваш 
краят дойде 
край 
край 
край 
в някой от малките часове бутилката свършва 
свършва и любовта 
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транс 
 
и заваля под клепачите 
валеше носейки отчаяние и страх 
валяха писъци и болка в локвите запълнили още някакъв уикенд 
шибан от безраличие и студенина 
или просто шибан 
дъжд 
дъжд 
дъжд 
който гледаш и не знаеш как да наречеш 
  
и заваля по средата на гърлото 
а спасителни лодки нямаше нито ръж 
и нито една стълба която да води към небето освен аварийната 
която болеше 
особено 
като игла във вените 
  
и заваля изпод чадърите 
куршумено 
не навън валеше навътре с гръмотевична сила 
която разпъваше артериите с неизреченост и гняв 
от думите скрити под езика 
и чупещи зъбите 
  
и валяха амфетки в чашите с водка и бира 
молотов в мозъка 
и олово в петите на момичешки крака докато колоните дънеха транс 
транс и пепел от цигарите на поредните безучастни наблюдатели 
като хищни сомове в подмолите 
зарибяващи детето ми 
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три мухи два кактуса и лайм (през октомври) 
 
в типичните ми настроения 
на дъжд мъгли и октомври не обичах никого и не говорех 
също 
празнината покълваше в сърцето ми 
и избуяваше 
толкова есенно 
че нищо нямаше значение 
отглеждах си я зад стените зад решетките зад завесите 
на очите ми 
все по сива и силна 
все по истинска без нито един цвят и дума 
които да са в състояние да я запълнят 
казвах ѝ здравей 
а тя ме завиваше със слепите си длани 
докато шептеше 
моя си 
моя си 
моя 
 
в типичните ми настроения 
на безлюбовие и емоционална метастаза балансирах по въжетата 
до края на есента 
в дупката на Сатурн срещу източният ъгъл на Венера 
в който нямаше място 
за нито една червена рокля 
за нито едни устни 
и ръце 
но затова пък на ръба ѝ стояха наредени няколко 
Архангелски задушници 
които молех 
идете си 
а те отговаряха 
твои сме 
твои сме 
твои 
 
в типичните ми настроения 
на тъга и съвсем нелюбезни сезони сглобявах кръстове 
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ден след ден 
на които разпъвах душата си всяка сутрин 
а вечер чаках някой да я свали от там 
без претенции за 
миропомазване и милост 
и да ѝ каже 
познавам те 
ти си 
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татуировка за мозъка 
 
представи си деня 
разчертан на бели и черни полета - шахматна дъска за всичко 
добро и зло което минутите са ти приготвили 
с точно фиксирани параметри 
ето сега предстоят две минути смях и ако си достатъчно добър 
с хода на коня в посока Г-8 
можеш да скочиш в следващото бяло поле където намира 
две минути прегръдки 
след като си прескочил две катастрофи на Цариградско 
квитанция за неправилно паркиране 
и си избегнал скандал 
 
представи си нощта 
в която бих могла да се проектирам върху тапетите на 
подсъзнанието ти 
заличавайки пласт по пласт спомените ти 
за различни жени и тела и постепенно да добивам форма 
изпълвайки дланите ти и изсъхналите ти устни 
с вкуса си на горчивият джин и лейм 
заради кубчето лед в което се плъзвам по гръбнака ти 
и се топя южно от бедрата ти 
вместо CNN или някоя друга телевизия 
пълнеща сънищата ти с барутни взривове протести или 
паради на отчаяните съпруги 
 
представи си мига 
регистриращ камелии и канела по рамото ми точно преди 
да завали и дъжда да отмие 
la plue belle roses от усмивката ми 
докато имам цъфнали палми върху миглите си и едно 
слънце незалязло в трапчинките 
заключи го зад пясъците под дланите си за утре 
когато ще сме твърде уморени 
за въображение 
а смехът ще е само татуировка в мозъка 
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