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Тя е постоянна променлива  
Умножава три по три  
След което кара светът да се упражнява в създаването на 
множества 
( от неизвестни) 
Тя е креацията на куршумите, цъфтящи величествено в лила  
Във вторниците,  
Защото тя живее в събота  
В дъното на съня си или на някое друго нейно отражение 
Спряла да говори 
Особени са и спиранията, когато запалките спрат да работят 
около полунощ 
И относно глупостите 
Играта й е канаста , около нея витае Джордж 
И е сълза. 
Не я оставяйте да потече напразно. 
Зорница е. В лилаво. 
 
Еми Цветкова 
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A Moment With You 

 
добра съм 
толкова добра 
късам небето на парчета 
заглаждам ръбовете с нокти 
давя моментите на липси 
вакумирани в полиетиленови пликове 
без надпис 
така добре почиствам 
след всяко връщане историите 
че звучат съблазнително 
спасявам реките от пресъхване 
уча някакви сложни термини 
какво е множество и 
едно 
мойта математика е друга 
само от знаци безкрайност 
изреченията ми започват винаги с И 
като продължение 
на утре 
когато няма да съм 
моля те само 
снимай ми най‐красивия плаж на света 
да си скрия с него 
сивите блокове 
преди да застрелям от упор 
последния останал миг нямане 
по очите ми 
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3x3x3x3 

 
това е твоят свят 
аз само преминавам 
не искай да съм постоянна 
островите чакат 
странния начин на живот 
недокоснатите думи 
можеш да си построиш дървена площадка 
откъдето да излетят мечтите ми 
или просто да ми купиш 
мляко за закуска 
или да ми разкажеш сън 
за огън звезди и езеро 
да ми пуснеш музика 
която влиза в сърцето ми 
и да казваш ‐ всичко ще се оправи 
ще оставя сладките капки 
надежда да се стекат за минута две 
и после ще ги изтрия 
със стрелирен разтвор 
ежедневие 
и ще отмина 
няма много места под слънцето 
където искам да бъда 
в ръцете ти 
ако загубиш едната си страна 
къде отива другата 
и има ли сестра луната 
са въпросите които ме измъчват 
ти помириши слънцето ако можеш 
и ми остави съобщение 
ако си запазил час за свиждане 
на разположение съм ‐ още малко 
и заминавам 
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6 sense 

 
трябваше да стигна във вторник 
а беше събота на края на света 
после запомних датата 
и всички елементи на светлината 
затворени между стените 
брилянтно поставени 
без право на подмяна 
снижих се до нищото 
вкусих езика му дори не горчеше 
прерових чантата за останали трошици шоколад 
намерих очи химикалка сълзи 
но нямаше нож 
само заклинания на гладно 
и бели петна по ръцете ми с дъх на цъфнало 
края на света ме разходи 
по алеята на прегръдките 
показа ми изхода две пресечки по надолу 
един джин си поръчах на свечеряване 
с малък анонс самота 
това съм аз в събота а не във вторник 
във вторник луната умира 
на единственото място 
в горния ляв ъгъл под раменете ми 
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air 

 
може да походиш бос 
по стъпките на отражението 
докато са ни на гости всички ветрове 
докато се срещат на верандата 
сънищата да си говорят 
за следи изкушения 
и нощ 
постели коси по рамката 
една две истини 
скрий очите си зад възглавницата 
начертай няколко кръга във въздуха 
за оцеляване 
чети на глас фрагменти 
повтарящи сбъдване 
от луни 
докато спят приглушените ъгли 
докато стигат нестигналите 
шепота на реката съм 
и нейния извор 
морето целуващо утрото съм 
и вълната от дъното 
съм изгрева 
и залеза съм 
по стъпките на отражението 
походи бос 
ветровете са ни на гости 
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are you are 

 
виж дали говориш с мен 
или някое друго отражение 
на съня си 
разклонен в четвърт не 
виж дали са ти точни гласните 
дали не цъфтят някъде на изток от рая 
в чаша лунно вино 
и прах под стола на самотата 
дали скачаш високо 
имаш ли в джобовете  пясък от пустиня 
забил частиците си в минаващия залез 
виж дали съм въже прозорец  
или кладенец да се давиш няколко пъти 
седмиците 
осмата миля /на английски или там както решиш/ 
петият ъгъл на света 
виж къде се прекъсва ръката ти 
има ли още едно око тишината 
и лилавото съвпада ли с върха на езика ти 
поноси ме от топлата страна на сърцето 
често 
виж дали с мене говориш 
или с някое отражение на сън 
със стълба към небето 
в сутрешен пасаж и надвесена камбанария 
в която си 
останал с въздуха натясно 
една секунда в повече 
are u 
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15 

 
дай да не си говорим глупости 
времето си е време 
не някакво разтегливо понятие 
без добавъци и балончета 
облаците винаги се сгъстяват накрая 
и се излива дъжд из ведро 
ако имаш правилния номер 
все някак ще направиш 
райт комюникейшън 
плюс нещо зелено в пейзажа 
да сгъстяваш периода 
преди залез 
по ръбовете на залива 
или пръст порязан от нож 
нищо няма зад огледалото 
някакви замъглени пространства 
сребърен алуминат 
и чаша шампанско със стайна температура 
ако надникнеш в рая 
виж дали не се търкалят някъде по земята 
лилави пухчета за пудра 
и две обувки с платформи 
моите са 
имам 15 минути в джоба 
да се поразходим малко искаш ли 
blue jeans blues 
 
добре знаеш правилата 
не залагай никога на червено 
на две 
на дама спатия 
пусни монета в джубокса 
зареди спусъка 
и ми запали цигарата 
все някак ще понеса кехлибарения цвят 
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на уискито 
по очите ти 
ще понеса и неравноделния такт 
разпръснати мисли 
начало и край 
докато се лъжем умело 
взрели погледи в различни посоки 
ще се блъскат гласове ръце устни 
по ръбовете 
в жалки опити да разчленим 
дните и нощите 
на глътки нежност 
май отдавна вече не вярвам в случайности 
а ти 
и играта вече ми омръзва 
мой ред ли е 
нека потанцувам в синьо 
най‐смелият винаги започва пръв нали 
подай ми пистолета 
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chery at 12 

 
все засича 
скапаната запалка, чес 
и клечките са мокри мамка му 
шибания дъжд не спря сто години да вали 
подгизна ми мълчанието 
разпадна се на съставни части сърце 
кучките не спряха да вият по вятъра 
само да му видят очите 
и скачат като побеснели 
спира от време на време пред вратата ми 
да плаче 
а аз му милвам косите и измръзвам пустиня 
кво знаеш за пустините, чес 
освен че са вътрешноконтинентални 
с много сух климат 
и почти бели на цвят 
вземи изхвърли тая барета 
не понасям червено 
нито дъжд в четвъртък 
нито вятър 
я по‐добре извади картите 
и ме научи да играя канаста 
отивам до спирката за запалка 
а ако завият кучките отново 
ги застреляй 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

Death Smiles At Us All 

 
не ми казвай колко съм талантлива 
по дяволите 
защото го знам 
виж дали нямаш некви транквиланти 
за проедоляване на зимна депресия 
или стълкновения от трети вид 
в 3 през нощта 
отвори ми изхода към ада 
ще вървя бавно през всяка улица 
докато втривам себе си 
в шардоне от Търговище 
все ще съумея да отпия поне една глътка 
Гладиатор е филм който трябва всеки да гледа 
ХХЛ забавления 
са забранени за малки деца 
таланта е нещо съвсем субективно 
зависещо от настроението 
и броя изпушени цигари 
аз съм Ангел 
с криле дето не виждаш 
и умея да се целувам превъзходно 
под улични лампи 
само дето се проточи януари по дланите ми 
а ти не виждаш дори следа от 
заспалата нежност 
по дяволите шардонето 
дай ми огънче 
и кажи Ръсел Кроу дали ти харесва 
пък аз ще ти вържа конец против уроки 
3 през нощта е много удобно знаеш ли? 
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cry me a river 

 
ако имаш малко разум 
заключи паметта 
рисунките по изпотеното стъкло 
нощта 
скрий от очите ми 
чашите 
стека с цигари 
обещанията 
всички отчайващи обяснения за това 
колко ми отива черното 
и новото розово колие 
вярвам ти 
не се губи в думите 
бляскавите събития са моя тясна специалност 
когато те връщам на дъното 
безмилостно съм красива 
вплетена в срички 
които никога не можеш да произнесеш 
не ме ограждай в букви 
дето ги няма в нито едно графологично изследване 
на характера 
сълза съм 
не искам много‐ 
само още веднъж да потека 
по ръцете ти 
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dreamcatcher 

 
ако кажеш че имаме време 
да въртим света на пръста си 
да глезим следобедите 
да крием кривите огледала 
в джобовете си 
преминали през тях преди сто години 
да спъваме тревата 
да четем листове мълчание 
да влачим изчезнали мисли 
ако кажеш че имаме поне една секунда още 
да е добре 
да не е  добре 
да връзваме спомени по краищата на нощта 
да въртим на шиш началото 
да връщаме пътя 
да просим милост 
да спираме в момента останали без дъх 
да тичаме по сивото на облаците 
ако ми кажеш че имаме време 
да разлистя себе си 
в няколко сенки по гърба на светлината 
миг преди да стъпя в сърцето ти 
ако кажеш една секунда 
ще съм 
феноменално отклонение вляво 
преди първия светофар в твойта посока 
още 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

einmal 

 
когато франц дойде за вечеря 
ще извадя от гардероба си 
онова немско Р 
турено като залък в устата 
малко преди лягане 
дългата рокля с убит пастелен цвят 
и цигарето 
ще сипвам прозрачна супа 
на дантелената покривка 
ще капне парченце морков и фиде 
ще си поговорим 
за мостовете чадърите 
краткия разказ 
сепиите 
ще мълча внимателно 
много внимателно 
под дъжда на площада 
докато франц си разхожда 
черния цилиндър за зайци 
очите и пръстите 
ще размишлявам 
за вселената на надеждата 
и 
ще казвам 
ах франц сърдита съм ви 
така сърдита 
и устните ми ще се цупят 
в немско Р извадено от гардероб 
ще съм малка жена 
с дълга рокля 
седнала на вечеря 
когато дойде франц 
но това е друга история 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

in G minor 

 
аз и Чарлз 
имаме няколко общи познати 
които ни харесват и двамата 
понякога 
с които никога не пием бира 
не четем стари вестници 
дори не слушаме Моцарт заедно не 
аз и Чарлз 
понякога се срещаме в дъното на тъмен бар 
пием заедно евтино вино 
той пуши 
аз спрях цигарите преди година и половина 
той ми  разказва винаги 
за жени които не познавам 
болници и пиячка 
аз си мълча 
и пресмятам кардиографията 
на някакво езеро 
три неизпити чаши вода фокача 
и синя птица 
която непременно излиза след полунощ 
понякога си говорим с него 
за овладяването на времето 
печеливши коне и хубави задници 
концерт за пиано с нулева стойност 
дъжд който винаги имаме 
G минор 
където се разминаваме достатъчно бързо 
преди да влезе единствената изпълнителка на главна роля 
онази кучка от ада 
и умре подобаващо драматично 
разбирам те Ханк 
така добре те разбирам ‐  казвам всеки път 
когато свърши шибаната симфония 
и завъртам главата си наляво 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

в пристъп на смугла сантименталност и чадър 
аз и Чарлз 
се обичаме понякога 
но това е друга история 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

франсис 

 
когато Ърнест дойде на вечеря 
малко преди осем 
ще приготвя ледено дайкири 
в чаша със салфетка 
ще съм брилянтна 
с дълга черна рокля от минало 
как са лозята на острова тази година Ърни 
ще питам 
котките добре ли са 
а старият плаж 
ще разсъждаваме на глас 
за борбата с бикове 
Париж 
лодките старците морето 
ще пием доста 
от неизречените думи 
ще съм с къдрици сресани наляво 
цигаре за разкош 
и четвърт луна 
над стека с телешко 
ще казвам 
не разбирам нищо от камбани Ърнест 
нито от акули 
мога само да се взирам в тъмното 
докато догаря свещта на масата за трима 
да опитвам бонбони с ликьор 
и да галя котките между ушите 
той ще мълчи с пура в устата 
а двуцевката ще чака 
някого от нас 
зад вратата в ъгъла 
но това е друга история 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

euphoria 

 
върховете са самотно място 
не ти трябва да се качваш 
мълчание и щастие 
прости съществителни 
на кръст 
изключително  съчетание 
или Домейн в ново попълнение 
проветри добре 
след ментоловия облак мис ю 
изпери чаршафите 
Семана върши вълшебства 
с добре наострен нож 
раздели две на половина 
няма как де не получиш 
идеална част съкровище 
пък било то и с английски акцент 
искам замък 
ама истински 
един сантиметър нещо 
да не пропусна точното вдишване 
спасението на света 
мечтите 
и ако не разбираш ‐ мълчи 
до края остават няколко минути 
пиши ги в сметката с бакшиша 
будна съм 
до втръсване 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

if i told you that 

 
знам всички последици 
на премълчаните думи 
ангина задух 
сърдечни пристъпи на забравяне 
остави ме да говоря до свършване 
до смърт 
няма много нюанси на синьото 
смесено със зелено или бяло 
океан или водка кюрасао 
както го предпочиташ 
изключи ме от списъка с чакащи 
не очаквай да мълча 
когато казваш искам те 
знам колко невъзможни са срещите 
и всички нестандартни отклонения сън 
нямат свършване думите 
повярвай ми 
мога да говоря до припадък 
или да мълча като куче 
по хълма има остри камъни където да стъпваш бос 
когато търсиш знак 
указващ правилната посока 
между преди и после 
ти само постой да ми видиш очите 
когато гледам на запад 
и стискам последния шанс 
за класиране в отвъдното 
на края на света ще съм тази 
която ти дава непремълчани истини 
ако това искаш 
другото е само въпрос на усещане 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

invitro booking 

 
забъркай шибан розов крем 
с парчета натрошени бисквити 
ако имаш малко сили 
не искай 
не искай 
не искай 
дали има ток или няма  
подредени по рафтове настроения 
с надписи ‐ четвъртък петък събота 
пресягаш се взимаш и четеш 
идеалния дом на модерните хора 
пристига в брошура по пощата 
с блестящи порцеланови съдове 
и широка спалня с цвят венге /каквото и да означава/ 
забъркай шибан розов крем 
сложи ароматизатор 
сложи ядки некви ако ти се намират 
или само преглътнати думи 
и го пъхни в хладилника да стегне 
докато те няма  
децата ще имат подобаващ десерт 
и няма да питат 
защо луната свети кръгло 
защо никога нямаме достатъчно смях 
защо никога не си купуваме фреш 
забъркай шибан розов крем 
ако имаш сили 
не искай 
не искай 
не искай 
дали има живот или няма 
в четвъртък не трябва никога да вали 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

kissing a fool 

 
май ти засядам на гърлото 
като несмляна капка дъжд 
и ти преча на огледалото за задно виждане 
където все търсиш да извадиш миглата 
която ти влиза в окото 
стоя като знак стоп на пресечката 
преди завой наобратно 
в миналото 
все ти слагам мляко в кафето 
и забравям ютията включена 
и разговарям мислено със всички сенки 
от съня ти 
и те будя в кошмар от настръхнали рози 
идвам ти в повече, 
като боровинково сладко на гладно 
и бърбън в три сутринта 
и впивам зениците си в бялото на покривката 
като искам да скрия тишината си 
в тъмното се прокрадвам невидима 
по всичките ти нервни окончания 
и предизвиквам криза от искане 
и съм само някаква малка истина 
която винаги чака 
просто да я прегърнеш в тъжния следобед 
на остаряващите мисли 
да я разтопиш по ръцете на гласа си 
и да я целуваш...глупаво 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

Madlin 

 
взаимно свързаните събития 
имена 
бих могла да повърна себе си 
там до вратата 
върху нечие червено яке с надпис MONCLER 
поради липсата на френски прозорци 
В които да си гледам облаците 
и ако не е много студено 
и не е много скъпо 
ще поръчам водка 
на единствения НЕметросексуален мъж 
с прекрасни очи 
а ако съм просто жена 
с треперушки на ушите 
и съм учила ботаника 
и имам зелена жилетка 
ще чакам хлопването на вратата 
ще ти казвам  че те обичам 
Но съм само разстояние 
от незапочнати изречения 
търсещи изход от сутрешно замайване 
в няколко глътки черно кафе 
сварено на бавен огън 
с подобаваща отстъпка 
и платено кеш 
ако не е много трудно 
и няма дъжд 
и спомени някакви 
в подтекста на сутринта и вечерта 
прати ми усмивка 
по която да предрека световното бъдеще 
в изсветлено до припадък 
желание да те целуна 
  
ps. много моля не ми поправяйте грешките 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

moment of doubt 

 
. 
. 
той ми направи сандвич 
с пушено сирене 
и сигурно щеше да ме чука 
до припадък 
ако имахме достатъчно време 
след това 
ако имахме достатъчно време 
щеше да подпре лицето си 
на дясната ръка 
а с лявата щеше да рисува кръгчета 
около гърдите ми 
щеше да каже ‐ справяш се бейби 
не го мисли толкоз 
не си го слагай вътре 
вътре може да има само вятър 
сълзи некви 
и думи знам го дори за мене няма място вътре 
аз щях да се разплача неутешимо 
от оргазма не от друго 
щях да кажа няколко испански думи 
на глас както и цялата самота 
щеше да ме изчука 
просто нямахме достатъчно време 
нито пердета на прозорците 
дори захар за кафето нямахме 
 
хубавото е че имам ангел хранител 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

naturlich sehnsucht 

 
като не ми пука особено 
съм сянката зад  дясното ти рамо 
играеща зарове 
със затворени очи 
в различните честоти на дишане 
стъклените топчета 
/жу някой друг път/ 
изчерпания сюжет 
събери си сценария 
режисьорския стол 
камерата 
подробностите 
вече имам няколко оскара 
за главна женска роля 
и други кулинарни способности 
тожур мон амур 
с днешна дата 
някъде между мен и останалия свят 
квато и да е римата 
ще накърмя земята 
в извънредни ситуации 
ако имам достатъчно  
думи 
после ще се постарая значително 
върху френския си маникюр 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

no intro 

 
кой ти каза че спомените могат 
да се хвърлят 
може да ги посадиш в саксия 
от червена глина с отчупен ръб 
да почакаш да съмнат 
превърнали тишината в косите ти в злато 
да ги замъглиш 
леко туширани в ъгъла на стая 
с легло куфар и грамофон с фуния 
да ги смесиш в нея 
да слушаш внимателно 
сричките им отчетливо в ритъм 
можеш да ги постелеш като шлейф 
от сватбена рокля 
да походиш върху него пречистен 
в нощта 
когато не спят въздишките 
когато луната отчупва върха си 
и слънчогледите полудяват 
можеш да забъркаш от тях кафе 
да ги пиеш на глътки бавно 
след забрава 
в началото на летен ден 
тръшнат на пясък без чадър 
да ги наблюдаваш като 
природно бедствие 
без свидетели и точни данни 
да влизаш и излизаш 
да ги мачкаш с пръсти 
да ги разстилаш по стените като истини 
за случване 
но не да хвърляш 
да изхвърлиш можеш само нарисувана 
графитена сълза на предпоследната страница 
утре 
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                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

точно в 3 и 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 



                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

no name 

 
и съм просто ничия 
и нямам очи 
и дъх който да топли сънища 
и история нямам 
безкрайно заплетена да ти къса нервите 
не мисля по заповед 
нито си затварям устата 
нито пък имам някакви претенции към бъдещето 
нямам заключения  
нито мога да си вадя изводи 
не съществувам там където ме искаш 
неизказано тъмна съм 
пропаст дето се хвърлят думите 
нямам ръце да прегръщам мечти 
нито мога да чувам закъснелите викове 
на заминаващите птици 
не съм отговор нито въпрос 
не виждам надежди в безкрайното чакане 
не си контролирам гнева 
нито съм някаква  черна котка 
дето не си знае мястото 
просто 
ничия съм 
нямам биография и личен номер 
нито цъфнали рози на двора... 
не 
само смъртта ми е единствена ‐ седи зад дясното рамо 
и се усмихва 
 
 
 
 
 
 

31 



                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

ray of light 

 
само ме дръж здраво 
че ми се завива свят от обещания 
и слънчеви зайчета по тъмните ми очила 
ако правиш ясни планове за бъдещето 
ме изключи от списъка 
не съществувам в порядки 
в представителните извадки на образцов дом 
в нормите за принадлежност 
ако очакваш доза разбиране 
по‐добре затвори вратата след мен 
виждам само отражение от очи 
и точки на завъртане по ос самота 
някой ден ще изрежа окончателно 
думите от себе си 
и ще захвърля адреса на боклука 
... 
но 
днес  
съм  
кристална мисъл 
на върха на  езика ти 
преглътни ме ако можеш 
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staples 

 
маркирам те 
като задача за свършване 
като рецепта за шоколадов мус 
като дума на сбогуване 
отбелязвам те 
като място което да посетя преди да умра 
като точка първа от списъка  
като нещо което не знаеш за мен 
заграждам те 
с черно кръгче като отговор в тест без въпроси 
като изпълнена мисия 
като край и начало 
и нанасям лицето си по контурите от вчера 
като съмване 
като грях 
като тръгване 
стигам те през пространството 
като бодеж в сърдечната област за който не помниш нищо 
като развързан конец от балон 
като заседнала глътка вода в гърлото 
нося те 
като като дъжд 
като гривна от розов кварц 
като размазан грим нощем 
записвам те 
като сума за плащане 
като изречение без прилагателни 
като усмивка на детето на отсрещния ъгъл 
трия те 
като блян от съня който никога няма да се сбъдне 
като грешка в текста 
като болка подтисната с аналгетици 
като част от мен която никога няма да се върне 
като прашинка от миглите 
като целувка в тъмното.... 
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... 
толкова много ТИ 
забодени в сърцето 
дори не мога да дишам 
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room 1423 

 
чакай ме на западната тераса 
и донеси вестници 
ще закуся с тебе 
яйца сладолед или  парчета сън 
така тревиално 
така 
в добре сложените звуци на света 
когато обгръщам себе си 
в шал и написани думи 
казвай ми Лиза 
изпий ми устните ако знаеш  как 
раздроби ме на  големи букви 
на квадрати  действителност 
или част от приказка 
с мост и други преминавания отвъд 
така тревиална съм 
така 
с думите на небето 
или нощта 
или единият останал Рай 
питай ме дали плета ризи от дива коприва 
‐ не 
и седем братя нямам 
нито спомен къде е края на лятото 
само няколко студени залеза над пустиня 
започваща с твоето име 
и стая 
със западна тераса и закуска 
ще те нахраня с облаци и сън 
докосни ме 
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Satisfy You 

 
аз... или 
някоя друга 
ще ти разкъса cъpцето на парчета 
за да направи 
ужасно добра апликация от чувства 
в разписанието на 
тръгващи 
преминаващи 
пристигащи 
ще наниже сълзите ти на телена пръчица 
свита на кръг от мълчание 
всичките настроения на нощта 
ще натъпче в чанта 
безболезнено лачена и голяма 
да побира достатъчно емоции 
ще минава през теб 
сутрин 
вечер 
когато най‐малко очакваш 
сладко и изкусително 
и когато решиш че не можеш без нея 
ще си тръгне 
оставяйки неизтриваеми следи 
от очите си по ревера на бялата ти риза 
и куп неизмити чинии 
аз... или някоя друга 
ще те обича 
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say my name 

 
нали ти казах че владея някои магии до съвършенство 
да забравям какво съм казала 
сумата за плащане 
печелившия брой отбелязани точки 
какво се чудиш 
не съм за изпускане 
ритам по кокалчетата заспалия ден 
взимам си двойно мартини винаги 
разнищвам понятия единственост 
и ги хвърлям понякога в кофата 
контактувам с ангели 
някой ден ще литна с тях 
докато контролираш положението 
ще ти вляза в разсъдъка 
ще оближа безсрамно ухото ти 
с въздишка на узрели малини 
ще ти наприказвам историите на луната 
изрязани от заглавия на стар вестник 
ако искаш ще гледам отчаяно 
или нагло или послушно 
а ти 
по‐добре ме притисни до стената 
и ми кажи че съм кучка 
с прекрасни очи 
и талант на вещица 
с няколко точни думи 
гледай как ще ти нарисувам очите в огледалото 
преди да се осъзнаеш ще си изчезнал 
в топлината на гласа ми 
искаш ли още... 
кажи ми името 
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slow 

 
говори ми за любов 
щото ще се смахна неудържимо 
докато чакам  времето 
да изтече 
между ребрата на тишината 
в опитите да сме 
губим в шеметни паузи смисъла 
утре 
утре е много разтегливо понятие 
съставено от три части дъх 
гореща пилешка супа 
/за душата или както там наричаш 
неземната част от мене/ 
и няколко забележки преди тръгване 
ако планираш внимателно скоковете 
в бъдещето 
и имаш много за губене 
раздели ме на порции 
и преглъщай неовкусени залци тъга 
непредвидими точки кристал 
сърце 
само ми говори за любов 
извън времето 
в онази пауза където сме 
утре може да не дойде 
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thebestdammthing 

 
най‐доброто нещо което можеш да направиш 
е да си поръчаш личен астролог 
да ти казва че 
Транзитния ти период 
започва от утре 
и не трябва да отказваш нищо 
‐пари цигари ракия любов 
кой каквото има да дава 
  
най‐доброто нещо което можеш да направиш 
е да затвориш дяволите 
зад дебели решетки 
да им се плезиш отвреме‐навреме 
когато ти съобщят че кредитната карта 
е изпразнена 
и да не ти пука от нищо 
‐ дъжд обещания скука любов 
Кой каквото има да взима 
  
най‐доброто нещо което можеш да направиш 
е да сътвориш четвъртък 
обратно на логиката 
да правиш събитие Кучо 
вървейки по спирките на утрото 
и да си 
‐ уникален единствен неотразим 
кой каквото има да казва 
  
най‐доброто проклето нещо... 
ще се пофръцкам малко в Париж 
ама друг път 
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sugar free 

 
късно е малко за извинения 
като повдигнеш света на малкия си пръст 
той неминуемо има отклонения 
никога не се връща в длъбнатината 
на възглавницата 
какво като съм розова 
свали презрамката на листа 
зърното на деня ще те нахрани 
с изненади 
остави ме да си разходя мацевските обувки 
по разбитите сънища 
свери часовника 
търпението заключи с белезници 
за железния скрин 
нарежи ябълки 
няма нежност в насоченото дуло 
/извини ме/ 
ако намериш време отиди на маникюр 
мразя бримки по прозорците 
нащърбени остатъци недоказано в чинията 
света пусни по пързалката 
и се връщай 
че не мога да намеря шиша за лед 
а ми се пие сангрия 
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tonight 4 

 
пазаруване 
мръсни тоалетни 
тенджери 
прах в ъглите 
някакви смешни предавания 
по телевизията 
няколко бегли докосвания 
пране от три дни 
джин с вермут 
човек който иска да види усмивката ти 
или просто скандал 
работа 
възглавници и въздишки 
чесън с оцет 
недостатъчно силни емоции 
бягане в тъмното 
цигари 
Ерик Клептън 
YOU ARE SO WONDERFULL TONIGHT 
или няколко мръсни чинии 
стихове 
прочетени на бегом в градски транспорт 
обикновени хора 
обикновени претенции 
изгреви през януари 
и минус 10 градуса 
място за сядане 
място за тръгване 
и пристигане 
TONIGHT 
обърни се тука съм 
когато забравяш че съм 
забранени целувки закъснели 
за точното разписание 
обикновен живот 
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още по‐добре 
можеше... 
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touch me 

 
пусни щорите 
да не ми влиза слънцето в очите 
и тишината пусни 
да вали в зелено 
вървенето по земята 
е онази част от деня 
която подреждам по презумпция 
другото е летене в облаците 
за час 
за ден 
за винаги 
няма нищо за разбиране 
влизаш в секундите 
и ги стискаш за гърлото 
докато отпуснат захватката 
после си правиш каквото поискаш 
дъжд 
светлина 
любов 
наказуеми са само грешките 
при повтарянето 
но тишината не винаги е зелена 
не винаги се губиш в превода 
не винаги страха е само страх 
като застанеш от правилната страна на водата 
и пуснеш вътре хартиена лодка 
ще ти се сбъдне едно желание 
и ще полетиш ‐ искаш ли 
докосни ме 
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turn on me 

 
ако имаш два три цента 
плати ми престоя в люлката на любовта 
и спри да притискаш тъпата луна в ръцете си 
за това имаш мен 
прокарай пръст по гърба ми 
разтвори косите ми и прошепти в тях 
две думи на някакъв език 
който дори не разбираш 
мога да се подчинявам перфектно на звуци 
идващи от друг свят 
или да събирам препинателни знаци от очите ти 
колко отдавна се скри под листо 
започнатото вчера 
чак забравих как точно изглежда 
залюлей ме малко 
докато ни свърши лимита 
реалността ни чака там на края на алеята 
дори няма указана посока 
нито добре изградени представи 
истина 
не и обръщай внимание 
ако в екстрите има добавена опция 
прегръдка ‐ използвай я моля те 
сътвори два три момента запомняне 
миг преди да изчезнем 
един без друг 
луната без целувка не значи нищо 
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в този дъжд... 

 
в този дъжд 
единственото нещо за което мога 
да мисля е тъга... 
или 
секс.. 
след 8 вечерта... 
на топло... 
свещи... 
облечена само в мартини... 
обичам пухени завивки бейби... 
и джеси... 
без допълнителни коментари. 
когато мълчиш,взрял поглед в гърдите ми 
без да ми обещаваш бъдеще 
и искаш просто да ме изчукаш 
а аз плача...от музиката не от друго. 
и протягам ръка да те привлека  
към себе си. 
пред камината 
в сумрака.. 
и без да искаме 
може пък да се получи магията 
дето все ни спасява от нас самите. 
когато търсим в едночасово прегръщане 
да спрем времето  
и то да ни запомни.. 
пък после може и да поболи малко... 
какво от това 
нали все пак сме живи... 
е нестигнали до края на споделеното 
ще мълчим,скрили горчилката от това 
че аз не съм аз 
и ти не си ти... 
и бихме могли да сънуваме заедно 
шепота на отминалите приливи 
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и да въздишаме по залеза... 
но сме само самотници 
в плах опит да се докоснат до светлината... 
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вторник 

 
не ми пиши името в червено 
никога 
не понасям разправии 
и червения ти пуловер закачен 
на пирона на вратата 
и тъпото мълчание 
дето се спуска в тъмното 
не понасям сладко от ягоди 
и се изривам от въпроси за бъдещето 
и Ред Хот Чили Пепърс 
и тридневната ти брада  
дето ми се забива във възглавницата 
не ми говори в червено 
никога 
знам че това е цвета на кръвта 
и че чрез нея съществувам 
но не понасям филми с Дракула 
и афиши от цирк със слон върху топка 
и стари градски песни 
хербарии от рози ми докарват деменция 
а черно‐белите снимки хвърлям в боклука 
и ако искаш да ме чуеш 
просто вдигни слушалката 
и пусни дъжда 
и сритай стъклените парчета 
от кристалната чаша в ъгъла 
да не се порежеш като стъпваш бос 
и ми говори 
но никога в червено 
никога 
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глад за Хавана 

 
нашият последен град 
ще бъде винаги Хавана 
ще бъда винаги малка мулатка без коса 
с име Мариета 
ще плета шапки от тръстика 
а ти ще отсичаш  захарта 
на всяка септемврийска сутрин 
потекла в дланите ти 
винаги 
когато слънцето влиза в дупката на 
зеницата ни 
ще носиш бяла риза 
напоена с мирис на тютюн и сълзи 
нашият последен глад 
ще бъде винаги Хавана 
ще се храним с вълни и консерви 
ще затваряме нощта между пръстите си 
винаги ще ме сънуваш 
да 
ще си  Ернесто или Виктор 
забравил палтото си в долнопробен бар 
ще обичаш луната ми 
винаги 
и следите от дъжда по мен 
ръцете ми прегърнати 
нашият последен глад 
ще бъде винаги Хавана 
ще ти сипвам ром в дебели мръсни стъклени чаши 
ти винаги ще помниш името ми 
изписано на ламарините на стария склад 
аз винаги ще развързвам торбата с истории 
когато мръкне в теб 
винаги ще сме 
двама държащи се за ръка 
намерили обло камъче с форма на сърце 
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нашият последен глад ще бъде 
винаги 
Хавана 
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лека нощ любов 

 
щом не ти стига интелектуалния потенциал 
да разбереш... 
то какво има за разбиране 
освен да усетиш тропическата свежест в дома си 
благодарение на ариел 
или две ароматни пръчици 
ако има капка романтика 
във варените кренвирши 
или опиканата тоалетна чиния 
то покажи ми я моля те 
че съм си свряла спомените под леглото 
всички намеци любов угасват в 11,30 с края на шоуто 
тъмните кръгове се увеличават с времето 
нищо не е в състояние да ги спре 
няма надежда за мене 
ти ако искаш се спасявай 
ако не 
не изоставай от темпото 
и купи два метра самозалепващо се фолио в синьо 
да си направим тропически рай на стената 
малко шибана поезия ме остави 
да подраскам на всеки бял лист който срещна 
увеличавай си потенциала 
колкото искаш 
и търси романтика 
пак аз ще си сложа гумените ръкавици 
и ще заложа на белина 
да докарам до стерилност 
мислите 
любовта 
тоалетната 
после ще си легна 
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мога да го докарам на бримка на чорапа... 

 
мога да го докарам на бримка на чорапа 
на левия крак отзад 
на парфюм 
грим и изкуствени мигли 
перфектна съм в ходенето на високи токчета 
които забивам в укорителния ти поглед 
и мръсни вицове обожавам 
и водка 
Но ти трябват допълнителни жокери 
като си задавам мълчаливите въпроси 
отговора е повече от един 
както и звездите в очите ми 
мога да го докарам 
на руси мисли усмивки лъжи 
на танци по повърхността на луната 
и обич 
мога да плача тайно в ъгъла 
или да крещя над пълната мивка 
да пускам дявола в душата си 
да го гоня от там 
да живея в приказки 
но 
Нито една измислена история 
Не може да замени топлината на ръцете ти 
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нощи на север 

 
той пее фалшиво небето 
реже филии от северни облаци 
маже по тях медът и маслото 
кръвта си също /понякога/ 
стиска ръката ми от страх 
да не изчезна внезапно 
води ме през нечий сън 
купува ми ничии истории 
и им слага заглавия 
прави фитили за свещи 
от косата си 
носи ключа на тишината 
на левия си палец 
и не спи 
той не знае приказки 
пази в кутия за обувки 
цъфнали макове и цигаре 
има проста рецепта за пудинг  
върви по тъмната страна на луната 
и в костите му има дим 
и черупки от цигулка 
той пее фалшиво 
и топли съживения спомен 
хей казва хей тук ли си 
тук съм казвам 
и нямам време в ръцете си 
и му давам само думи които 
не разбира 
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правилното отношение към дъжда 

 
дъждът на  този остров 
винаги е макарони   
и десет 
внимавам в обиколки 
усмивки   
тенджера с капак 
и други емоционални аксесоари 
съм принцесата  с инициали в името 
достойни да официално представяне 
на корица Vogue 
или  друго подобно предаване с мисловна  сила 
ще те запомня от третия път 
ако си пустиня 
и имаш ясна визия за 
див лебед плуващ из табла на легло живяло 
преди мен 
преди теб 
в сезон започващ любов и свършващ море 
съм замразена девет седмици  и половина 
добре 
казвай ми Смело Сърце 
ще се стека ванилово  по дланите ти 
ако това е мястото 
дълга съм 
като предговор на роман с 800 страници 
с позлатен лотос и несъвършенства 
само аз спирам дъжда 
на това небе побеляло от мръкване 
знаеш  ли 
знаеш  ли 
макарони на този остров 
е 
десет 
говори ми само 
в бъдеще време 
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ризите на всичките ти сутрини 

 
ризите на всичките ти сутрини  
косите ми  
повече южни отколкото дълги  
душата ти  
душата ми  
Мария Моита Росала дел Соуса 
в онзи ъгъл на ръцете ми  
където не ме познаваш  
измислена история 
с отрязана коса  
затворен квадрат 
И лодка  
в която пътуваш  
из дългите ми залези  
разсипания смях 
по стените на твоята невъзможност  
прилива на самотата  
в онзи ъгъл на очите ми  
където не ме познаваш  
стъпвам цяла  
боса и нова  
 
ще изгладя ризите  
на всичките ти сутрини  
после  
ще легна до теб  
да те сънувам 
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рондо в чаша за дъжд 

 
капризна съм 
като кашмирен шал на лявото ти рамо 
все бутам възглавницата 
зад леглото 
забравям почерка на вятъра 
виолончелото до входната врата 
почистения грим 
валя на части сутрин 
особено в сряда 
съм кралицата на палачинките 
с безумновисокитокчета 
в цвят Сен Санс 
разлято по стъклата 
не съм в себе си 
три нощи 
после връзвам изреченията 
с химикалка за сънища 
‐има ли някой там‐ 
спазвам пропорциите 
за пържени яйца татарата 
ходя по звуците боса 
събирам очи и мъгла 
нямам нито един син молив 
а само секунди 
отброени от листенца на рози 
и една порцеланова чаша за дъжд 
капризна съм 
като кашмирен сън на лявото ти рамо 
няма как да се събудиш 
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с мене е... 

 
с мене е 
ок... 
няма да те притискам  
в ъгъла 
нито ще искам да ми топлиш вечерята 
нито  ще ти пуша от цигарите 
дори няма да надничам 
зад гърба ти когато щракаш нещо 
по клавишите. 
ще си стоя тихо до прозореца 
и ще гледам луната 
докато кажеш  
Затвори този шибан прозорец 
че ми духа на гърба. 
и няма да ти пипам чашата 
с бърбън 
нито ще се мотая по  
сатенена нощница когато печелиш 
на покер 
ще си стоя тихо до прозореца 
и ще гледам светлините 
на града, 
докато кажеш 
Затвори шибания прозорец 
че влиза шум. 
няма да си слагам ролките  
на главата 
нито ще ти чета вестника... 
не. 
с мене е ок. 
само вдигни очи    
и виж ми червилото 
мирише на виолетки 
цъфнали през зимата... 
можеш да ми напишеш само едно 
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изречение 
докато си стоя до прозореца 
и луната свети в косата ми. 
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give into me 

 
в обратната страна на очите ми 
виж 
точно къде ти е мястото 
дали имаш няколко запазени сълзи 
минутка да поспиш 
спрял времето в дъх 
нали знаеш че не сме тук 
за много дълго време 
само някакви си глътки вечност 
овкусена с портокалов сок 
значимостта 
е само понятие от психоанализата 
нищото е пълно с нищо 
а ти си сянка ноазет 
потекла в гърлото ми 
влез в обратната страна 
и ми дай ключовете от колата 
че имам да ти покажа едно място 
където водата свети 
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саундтрак в 15:08 

 
мечти в Аризона 
бесаме мучо 
дъждът е дъжд когато вали 
без много двусмислици 
в сатен 
или памук 
все едно няма да остана за вечерята 
ако искаш просто да полетим малко 
трябва да имаш 
добре подготвени мисли 
поне едно чисто питие 
и шапка от булченски тоалет 
в която да събереш сълзите ми 
нещата от живота 
отразени в изречение от две думи 
преди да залаят кучетата 
и да подпалиш стърнищата след мен 
укроти китарите 
сънищата 
дъжда 
вържи ме здраво за себе си 
и ме притегляй бавно към центъра 
на очите си 
преди да полудея в 
замразени прозорци тишина 
в следобеда на Аризона 
мучо 
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7/8 

 
има толкова път към луната 
ако си намеря 
точната отвертка 
да завия мечтите 
за средно голям жълт 
пластмасов самолет 
да повярвам в чудесата 
Джони 
розовия кадилак 
да спра да мълча 
зад прозореца 
когато вали в ляво 
сухите пространства 
загрубяват 
и казват истини 
в метнати ключове 
4100 
с нерегулиран преден мост 
за минаване в отвъдното 
има толкова път до луната 
ако си намеря 
точния момент 
за включване в празника 
с няколко акордеониста 
и огледало 
поставено на дървена тераса 
с изглед 
когато вали в ляво 
се стеле ванилов дим 
от сълзите на вятъра 
започващи преди полунощ 
в лилава шапка на точки 
Джони къде си? 
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chokolate and rain 

 
наречи го както искаш 
срив в хормоналната система 
или отлив зависещ от въртенето на луната 
или дупка в космоса характеризирана от учени 
но съм полудяла бейби 
стиснала нишките на деня със зъби 
гледам да не ми спре сърцето 
щото редовно си взимам стимулантите 
но нещо ми се ебава ритъма 
в Неква Лаваца 
ми се крие късметчето 
и поговорките за светъл живот 
не вярвам как бих могла да отпусна захапката 
докато ме гледаш изкусително бейби 
ще ти се въртят мръсни мисли в главата 
обичам бадемите  
шоколада ще го разтека по теб 
преди да се усетиш 
пускам ти в джобовете лудост 
и бели листчета с откровения 
дори не знам дали четеш почерка 
на цигарен дим от Карелия 
но съм сигурна че в блъсканицата на входа 
ще минеш просто незабелязан 
с лудост в джоба си 
която не се засича от нито един скенер 
но отчита всякакви сривове 
в душевното състояние на блондинките 
и ако си пич бейби 
разкажи ми някаква приказка 
за приливите и отливите 
свързани с лунното притегляне 
и просто ми дай да пия  
дъжд от шепите ти,че ожаднявам като 
пустиня 
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след всеки сърдечен пристъп 
на стари чувства 
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i wanna it all 

 
транзитния период е кофти работа бейби 
може да се срещнеш 
с известно количество предопределение 
истини изправени на разпит 
до мръсния прозорец 
мъчителни обяснения 
имам склонност към определенията 
извинявай 
мога да сложа всяко нещо на мястото му 
но не и себе си 
като няма душевен адреналин 
прибягвам до водка 
ако се чудиш какво да правиш 
не ми се мотай из краката 
стой си в къщи на топло 
при световните мъдрости 
социалните осигуровки 
маркираните отговори 
и без тебе ще мина 
по ръба на луната 
само дано дочакам изгрева 
както трябва 
че ми се скъсаха въжетата 
дето си защипвах тишината по тях 
сега само я събирам по земята 
с кални петна невъзможност 
и определения самотност извини ме 
мамка му никъде няма Свестни ментолови цигари 
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чуваш ли ме? 

 
инвизибъл съм бейби 
нямам нервни окончания 
нямам звуци среда парапети 
нито фокус за точно виждане 
разлагам се на сенки за очи 
аркансил две копчета струни 
нямам списания със 100 рецепти за оцеляване 
нито пейсмейкър пийсмейкър 
и сякъв друг мейкър 
стигам края преди началото 
нямам пунктирана линия за връзка 
нямам оцветени контури днес 
разхвърлям се по всяка страница следобед 
нямам застраховка бедствия 
нито спасителен пояс 
нито инструкции за подводно гмуркане 
нямам нито едно запомнено изречение 
нито толкова много за казване 
съботите свършват още в 6 сутринта 
само едно 
чуваш ли ме? 
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she 

 
тя не уцелва десния си ръкав 
никога 
особено преди наслагването 
на скучни 
прилагателни 
и после разрошва телефонния звън 
отвъд океана 
на четири части 
в които никога не досажда 
сутрин 
а палтото ѝ е тежко 
като сън на вещица 
която можеш да убиеш 
само с жълти гумени ръкавици 
определен брой цигари 
и едно достатъчно силно парче 
‐този блясък в очите‐ 
или 
‐ боже какво с тебе щяхме да изпуснем ‐ 
шоколад с питието 
с 22 параграфа 
тя винаги се обажда напролет 
преди сатурновата дупка 
да поеме останала част от света 
и не иска нищо 
нищо 
нищо 
само онази част от дъха на нощта 
където полудяват истините 
на чист португалски 
и цъфнал цвят на бял чай 
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Breackfast at Tiffany's 

 
ще закусвам в Тифани копеле 
или поне на едно значимо социално място 
преди да проговори света 
ще завъртам шапката си в северна посока 
ще чакам точни указания 
омлет 
джус джаз Джисъз 
да светне първата светлина 
между добре подострените струни 
и в странния тембър на гласа ми 
/ти знаеш/ да влизат нови спомени 
ще закусвам копеле 
лица в дъжда 
последното ми останало мълчание 
баница и боза чесно 
триъгълно слънце 
мустаците на Дали 
или поне пеперудените му кораби баси 
/като не мога да съм Гала/ 
ще съм Жаклин с виолончело 
в което пускаш бронзови монети 
с романтична нагласа и бели салфетки 
където сълзите не падат 
а само напомнят съдържанието вляво 
всички сутрешни звезди 
нещото дълбоко синьо 
котката зад ъгъла 
ако си Хенри 
и вселената спи на лявото ти бедро 
ще закусвам копеле 
в Тифани 
със сърцето ти 
а ако не си 
ще ти направя улица в която да вървиш 
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suffer well 

 
като ти влиза кофти образа 
смени нивото копеле 
има толкова избор по ъглите 
не чакай да получиш затъмнение 
просветление изумление 
на всяка крачка изкушение 
или еуфория по Келвин 
не се напрягай 
колкото и да страдаш 
перъдайза е за невежите 
можеш само да полежиш под палмата 
с платнени листа 
и да цъкаш с език колко ти е готино 
да си поръчаш евтин коктейл 
със недостатъчна доза искреност 
за да не ти скапе мислите 
или качествените намерения 
светъл лъч 
розите са за оня малкия 
нека си ги полива 
и нека си рисува овци до припадък 
след завоя 
има само участъци с добре 
залепени стикери указващи посоката 
кафене с пластмасови столове 
и дъжд 
другото си е част от пейзажа 
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Supa Dupa Fly 

 
позитивна съм копеле 
като огромен оранжев портокал 
на коледна трапеза 
и не ми мигва окото 
пред дъжд 
пред полети 
пред сбръчкан контур 
светят ми лампичките 
разноцветно 
и ми сляга някак си плавно 
намерението преди лягане 
като спрял часовник 
на 12 без 10 
дето си държа отворените ципове 
на мислите 
краката 
всички други подробности 
гледам да не си заплета много плитката 
около някакво сказуемо с пълен член 
че ще ми се отчае съвсем нощта 
вятър‐ът казват бил 
раздвижване на въздушните пластове 
не наречие за оставане 
мис ю 
позитивна съм копеле 
като обута кристална пантофка на босо 
малко преди 12 
не ме мисли изобщо 
все ще измия прозорците накрая 
да ми блесне хоризонта 
и ще спре факания дъжд 
докато разхождам часовете 
по крайбрежен булевад 
затворил в краищата си 
мишена с десет кръга аз 
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където все си уцелен 
безвъзвратно 
днес съм особено руса 
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vip 

 
има ли изход копеле 
между ламарините светофарите 
строшените чинии 
можем да си говорим за литература 
порно и стари коли 
да се правя че разбирам от кадилаци 
ти да ми четеш на глас Дилън 
и кво от това 
За сбирката на световни идиоти 
отдавна имам vip пропуск 
само си донеси чаша за уиски 
и една доза  безпокойство 
да не откачиш съвсем аз съм свикнала 
представлението скоро започва 
само да не се разочароваш копеле 
става дума за ламарини строшени чинии 
страх и три неща които обичам ‐ 
дъжд тъмно и непостижимо 
и Дилън няма нищо общо 
нито литературата 
готов ли си 
айде отвори вратата 
не чуваш ли че се звъни  
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What's My Name 

 
ще си нарисувам памукови облаци копеле 
като изстържа остатъците от вчерашния лак 
и половината декември 
ако изобщо е възможно 
и ще пусна някаква незначителна част 
от Темза да ми минава през задния двор 
между мостчетата и кукленските съкровища 
памуково ще се разтегля 
на мигане от незабравки 
да ми стане замръзнало синьото 
в точната посока 
без южно изложение 
юка и други некви дървета 
ще рисувам копеле 
докато ми изтръпне третия палец 
и уцеля палитрата за преминаване 
през облаци 
през очи 
през студ 
сантиметри разстояния 
и станиолен шум 
като завещаят звездите 
все ще намеря правилния шрифт 
за оставане 
здрасти как е времето при тебе 
има ли много петна по луната тази нощ 
ок са нещата копеле 
като съобщения от оня свят 
пристигнали с известно закъснение 
памуковооблачни 
как точно ми беше името 
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green 

 
не се застоявай много Клер 
стоенето на едно място води до забавяне 
на процесите 
обмяната на веществата 
течностите 
старите мисли 
ако правиш редовно дисекция 
на сутрините 
ще забележиш промените по периферното 
зрение  
и сърдечния ритъм 
напудри си лицето в бяло 
и направи единствената в живота си 
чаена церемония 
с кубче лед и бамбукови пръчици 
за тези които не разбират 
приземи красотата в крайчеца 
на окото си 
усмихни се под черното кимоно на дъжда 
и не чакай Клер 
той няма да се върне 
само целувките на облаците 
ще раздират понякога сърцето ти 
с вкус на зелено 
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jenny on the block 

 
алисън каза замък 
се пише castle на английски 
като casa 
като capuccino 
като careterra 
смесвам езиците алисън 
не знаеш ли че нямам отговори 
и въпроси също нямам 
скарана съм с понятия за невъзможност 
и листове чакащи истини 
драскам си само звездички 
с криви ъгли 
или облаци от лилаво мастило 
питай ме нещо обикновено 
как се приготвя маслено тесто 
или за правилника за движение 
ще ти кажа точно 
любовта я остави за философите 
и девствените девойки 
по‐добре да пием кафе и да 
обсъдим живота на Джей Ло 
присмехулници на всеки ъгъл 
и точни мерници колкото искаш 
сто години само тежат по прозорците 
реките рядко текат на обратно 
мъжете чукат жените когато могат 
и понякога ги водят на море 
Бен е пич когато гали дупето на Лопес  
нали 
поплака алисън 
дълго си говорихме 
за майки 
за фолк 
и за секс 
после си легнахме гладни 
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не днес 

 
няма да падаме Кейт 
свободното падане е за ангелите 
както и разходките по пълнолуние 
а ние сме вещици 
хванали в капан края на деня 
с игла забита в центъра на сърцето му 
и куп разкривени усмивки 
носенето на лилаво изисква съвсем малко смелост 
колкото  нокът  грях 
и добавък за правилно използване на екстрите 
можеш да опитомиш улична котка 
в полунощ 
и да пееш за целувки 
или да свариш супа от моркови 
или просто да мълчиш 
но не и да падаш 
падането води до раздробени парчета Утре 
а Днес е място за живеене 
Изхода накрая все води до срещи с Него 
дай да го отложим а? 
все още не съм ти показала Палма 
и прелестния тоалет Самота който така дяволски ми отива 
да ти услужа с малко лилаво? 
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сънища 

 
в лакираните ми сънища Алис 
жените крадат лъжици 
за да хранят децата си 
вечерите са топли 
странно нали 
и за всички винаги има достатъчно обич 
която да споделяш 
която да живееш 
която да носиш 
сънувам още 
как се връщат онези които си тръгнаха 
носят празни очи 
а тишините им са по‐големи от моята 
  
в лакираните ми сънища Алис 
майките бършат раните 
а бащите пият и бият 
и за всички има достатъчно обич 
която да мразиш 
която да разкъсваш 
която да болиш 
сънувам още 
как се страхуват онези които си тръгнаха 
носят остарели души 
а самотите им са по‐голи от моята 
   
в лакираните ми сънища 
децата определено са сити 
и имат бели обувки 
мъжете стоят прави до залеза 
а жените носят рокли на точки 
И за всички винаги има достатъчно обич 
Алис 
  
онези които се върнаха 
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чакат в ъглите 
 
Някой да им приготви закуска 
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болеро 

 
Силия мойто момиче 
полей мушкатото в ъгъла 
не виждаш ли че се мъчи да цъфне 
и се запиши на курс по приложна магия 
ако не научиш нищо 
поне ще има с какво да си убиваш времето 
в опити да разгадаеш има ли нещо зад паравана 
и стискай зъби ей 
нали знаеш колко преходни са нещата 
значение имат само 
Тишината 
Две чаши горчиво кафе 
Човекът с бозукито в подлеза 
подсъзнанието е коварно място 
дето може да те подлъже 
докато спиш и се опитваш да бъдеш красива 
цяла вишна с ликьор не е Изкушение 
а начин да забравиш себе си 
някой ден ще осъмнеш  
на кея в Халкидики 
и той ще ти казва агапи му 
дотогава бродирай сънищата си  
и мълчи 
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words 

 
няма значение honey 
застреляни или не 
сутрините ни връхлитат 
като проститутки 
изхвърчали от близкия вход 
с обути лачени обувки на босо 
кафета без захар 
и карамелени намеци 
от плазма 
прекъсват мислите 
тъпчат безсънието 
и красивите устни с 
думи 
думи 
думи 
има начин да премахна 
очите на вятъра 
да заключа 
сърцето 
зад девет планини 
където пътя свършва 
в ръцете ти 
ако имаш сили 
обади се honey 
и ми кажи адреса 
на най‐близкия оръжеен магазин 
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глухарче и котка в кутия 

 
лулу все си забравя шапката 
на поляната под моста 
носи два номера по‐големи обувки 
зелена рокля с гол гръб 
и прекалява с думите 
сутрин както с кафето 
и марсилското червено  
има специален списък 
на 100 неща които обича 
вечер пуска прахосмукачката 
и обира глухарчетата  
жива е и не е жива в кутия 
мрази котки  
бъдеще време в миналото 
доктори 
пребивава в няколко свята 
стъпва по веждите на тишината 
сътворява се в пясъчни ивици 
чин чин 
на оригинален хазарски 
е карта таро 
сноп от реки течащи на север 
гардения в саксия мучо 
и лалета 
и сънищата на вятъра се кръстосват 
по обяд в знойно ф 
лулу когато си забравя шапката 
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prometo em julho 

 
тази нощ Амаринта 
съм амбър 
в дъното на празна чаша от уиски 
целуната от жена 
с оранжева коса и бенка на горната устна 
пускам деветия гост 
на другата веранда  
чета португалска поезия 
облизвам всеки пръст  
преди да обърна страницата 
обещавам юли 
в очите на море умирало в ръцете ми 
сутрин 
съм грахово зърно в постелята на принц 
вървял сто години назад 
разказвам съществуващи истории 
ставам нощ 
в две разделени части тъга 
linda 
знам как миришат сънищата ти 
надписвам всяка липса от теб 
с непознати букви 
сричам те в гръбнака на мълчание 
разкъсало небето още 
преди да се родиш 
роза  в зъбите на смърт 
поела пътя си към нищото 
чакам те 
достатъчно 
да се върнеш 
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Захир 

 
може би 
някой ден ще спра 
да се самоубивам 
четейки 
невидими ръкописи 
и гадаейки по звезди 
ще науча правилния начин 
да дишам  
без разриви от сърдечен произход 
и смях по реверите на нощта 
но днес съм 
Захир 
пустинята пее в очите ми 
и сълзите ми пресъхват в мисли 
на скитници 
понесли корони към нищото 
затварям слънцето 
в кутийки 
изпращам го на облаците 
без предупреждение 
нахалствам по песъчинките нежност 
изсипани по пръстите ми 
прегръщам тишината на времето 
и хрониките на предизвестената смърт 
чакам 
достатъчно 
да се върнеш 
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Lover's Nocturne 

 
дръж нишката опъната чарли 
пролетта на ръцете ти 
е мястото 
в което ще се разходят думите без собственик  
ще разказват дълго 
различен еротичен чай 
неделен дъжд за двама 
малка смърт 
в която се будиш кротко 
погълнал цвета на отворените ми устни 
жадно 
ян 
и още няколко часа след това 
ще се съвокупляват в нас очите 
палците 
лъжите 
двете страни на луната също 
в топлото място 
на среднощен език в друго написано писмо 
можеш да продадеш света чарли 
от будката за вестници 
за тридесет или там колкото искаш цента 
да спираш времето след 
или преди 
и опит да пак 
накрая   
ин 
ще влязат истории без собственик 
в които съм била твоя още преди да ме сънуваш 
в пролетта на ръцете ти 
където се разхождам гола 
малка смърт за вдишване 
дръж нишката опъната 

82 



                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

starry night 

 
отвори крилете чарли 
и подпри нощта 
претъркаляй  наляво казаните думи 
тишината отдавна изстина в ръцете ми 
а прескочените улици 
забравят имената си след мен 
Кришна е на ъгъла 
който излиза от светлото на устните ми 
и обещава нирвана 
след първите завъртания 
по гладката повърхност на 
луната 
завърти се чарли 
не отлагай влизането в седмото небе 
знаеш как стоят нещата 
знаеш всички точки на очите ми 
съедини ги в преминаване 
от синьо 
поноси ме малко на крилете си 
подръж нощта 
секунда и половина още 
докато паднат звездите на дясното ти рамо 
и видимата тишина заспи 
прегърнала  началото 
все някак си ще се намериш 
в безкрая 
или поне от другата страна на луната 
наклонена вляво 
запомнила третата буква  
на оня сбъднат сън 
в който се целуваш  с магьосници 
 
 
 

83 



                                                            ВСИЧКИ КУРШУМИ ОТПРЕД  СА ЦЕЛУНАТИ В ЧЕРВЕНО 

долу 

 
пресъхнаха кладенците в края на юли карлито 
и листата на черницата се сгърчиха от страх 
вятъра се скри зад огромния камък до пътя 
дори не наднича 
земята се изрони на прах 
а вечерта не идва 
черната забрадка на гургулицата 
виси над вратата ми карлито 
подлудява ме 
маранята рисува през глътки 
къдриците на тишината и плаче 
реката спря на място 
рибите полетяха над сухите камъни 
слънчогледите шептят накъсано 
зад къщата 
отрязах ухото на възглавницата 
онова платно помниш ли го 
заключеното в хамбара 
разтвори страните си и боите 
зашариха из въздуха 
жадни за превръщане 
ти не се обръщай карлито 
като се умори бялата риза на въжето 
ще я прибера да спи под леглото ми 
ще обеся на прозореца косата си 
долу 
непременно ще се стъмни любов 
ти само не се обръщай 
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червило по обяд 

 
дай да отложим срещата мр Блек... 
все нещо ми запецва 
ципа на гърба на лилавата рокля. 
и не си нарисувах веждите 
като хората 
пък и какви ти таксита 
в тази част на деня 
хората отдавна са полудели 
от тичане. 
ще си направя чай от 
боровинки, 
да ми лекува душата с мълчание 
и после ще слушам музика 
чил аут или както там му казват 
и в топлите пантофи ще 
разходя малко вечерта, 
пък и луната може да ми се усмихне 
накрая. 
какво ще кажеш мр Блек 
обади ми се другата година 
като цъфнат вишните 
ще си огледам очите в сянката ти 
тогава и мога и да изпия  
няколко джина с теб 
а ти да ми казваш 
Господи колко си красива 
ще си поддържам русата коса 
дотогава 
а сега просто си върви. 
кафе дел мар ме чака 
с няколко изрезки от вестник Минало 
и боровинков чай за разкош 
къде си оставих  
очилата за четене 
май на старата полица до Бук 
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дъждът мр Блек е страхотно нещо... 
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с обич 

 
опита ли сладкото от праскови морому 
не узряха както трябва дяволските това лято 
дъжда отми всичките им спомени 
и ги изкълва свраката от съседния двор 
събирах ги една по една 
чаках ги да паднат натежали от тъга йоргос 
големите ти ръце останаха отпечатани на стената 
дето варосва пролетта помниш ли 
сложих черния казан 
едвам складох огън в избата 
и котките не спряха да ми се мотаят из краката 
черната и бялата 
‐ махни ги ‐ все казваше 
захарта се разсипа от чувала на тънка струйка 
мравките полудяха знаеш как е преди дъжд 
сварих го сладкото както го обичаш йоргос 
с две листенца индрише,откъснати на залез 
другото е едно и също морому 
сънищата пак влизат през процепа на вратата 
хващат ме за косите и ме носят през водата 
вятъра няма‐няма и току спре в престилката ми 
да поплаче миг два 
имам синя боя сега ‐ ще намажа дъските на прозорците че избеляха 
и чаршафите постилам всеки ден на желязното легло 
колосани до смърт 
ти само опитай сладкото от праскови 
и прати по онзи човек ключа от портата 
че май няма да спре проклетия дъжд ‐ по‐добре да залостя хубаво 
с обич. 
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always pink ‐ подходящо за блондинки в четвъртък      

 
                         "почвам да пея за луната и звездите... 
                                             една звезда нае*а луната..." 

 
къв по‐прекрасен начин да почна шибания четвъртък... 
липсата на кафе предизвиква душевен колапс в крехкото ми 
съзнание. 
пиша си вълшебства с камъчета 
чак ми се завива свят... 
от вълшебствата бе 
не от нещо друго 
always pink 
блондинките никога няма да умрат 
или поне не този ден 
кво става хора 
каква доза илюзии е нужна за да продължи човек напред? 
реалността ей там на ъгъла е опънала кран и  
пуска в дупката на строежа панелени блокове 
дърветата почти се раззелениха 
I WANNA KNOW WHAT LOVE IS 
форинър 
къв по‐прекрасен старт на шибания четвъртък... 
смесвам стиловете 
токчета с анцунг 
RNB с гръцко 
ужастттт 
претенции за неповторимост с некви паузи мълчание 
...ръцете ни се преплитат в таксито 
а ние гледаме през прозорците 
 и се правим че нищо не се случва... 
това беше преди 
това беше преди 
ъпсурдите приготвят 3в1 
очаквано добра комбинация 
и ако остана always pink 
в което не се съмнявам 
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ще мога да се правя все пак че нещо става 
в приказките за камъчета или просто вълшебства 
да смеся шибания четвъртък с лампата на Аладин 
звездите 
луната 
и себе си 
пък кво като съм блондинка 
бате Венци ме кефи яко 
и Ицо 
и това на е стих 
а некъв преработен анонс към средата на седмицата 
когато неделя не съществува 
а аз съм разделена на подзаглавия претенциозно красиви 
колега 
не ме занимавай с глупости 
... 
абстиненция 
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i'm still here 

 
остроумнича 
и съм пълна със свежи идеи 
точно дванайсет минути 
в средата на хаоса 
някъде снощи в eдин и двайсет реших 
да пратя по дяволите 
облаците студа преградите между 
и ми се иска да съм свежа 
ама мухъла пълзи по тапетите 
от влагата не от друго 
и чета чета чета 
а 
той казва ‐ трябва да спреш Бук ‐ 
все едно да спреш цигарите 
дишането 
слизането надолу 
кофти хороскоп тази година 
нямало да ми върви в любовта 
но в хазарта щяло 
по малко не по много 
по малко казвам аз 
се слага само сол на супата 
другото е стръв няква за живота 
ако ме разбираш правилно 
и огън в очите 
и уморени ръце след прегръщане 
и споделено между 
 
мамка му ако видя още едно надуваемо червено сърце тази вечер 
ще се гръмна 
 
mr JT 
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без връзка 

 
well.mr.B 
спасявах секундите от разкъсване 
знаех че всъщност съм нищо 
и сред всички претенциозни понеделници 
бях съботна вечер 
до кехлибарено жълто 
онзи цвят,който слънчогледите не понасят 
във възлите на вярата оставях 
стръкчета от себе си 
не исках да загубя тишината 
запомни ли усмивката ми 
mr.B 
днес я пратих на почивка 
с всички ненаписани никога думи 
утре може пак да съм същата 
но днес 
днес съм понеделник  
до скъсване 
и развързаните възли плачат 
кехлибарено 
ти си там горе нали 
утре ще ти се обадя  
да ми пратиш усмивка която не боли 
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идеален ден за лов на рибка‐бананка... 

 
‐ Видях една! 
‐ Какво видя, мило? 
‐ Рибка‐бананка. 
                                      Дж.Селинджър 

 
защо не ми остави маркировка 
по повърхността на океана 
къде са пасажите за богат улов 
напразно си влачих надуваемия дюшек  
насам натам 
лесно би било да провеждам 
телефонни разговори със съдбата 
докато си гримирам миглите в черно 
ако има поне една Гладис на 
отсрещния прозорец с цигара между пръстите 
бих ѝ се усмихнала 
но само задавам въпроси 
без да дочакам отговор 
и после се фръцкам с лилавата си рокля 
по стъпалата към светлото утре 
а чаша самотно уиски ми е 
най‐добрата компания 
като изтръскам пясъка от бялата си хавлия 
и натисна няколко пъти безцелно 
клавишите на несъществуващата  
пишеща машина 
мога да намеря все пак точния номер 
на къщата на щастието 
а дотогава ще се взирам в слънцето 
през черните си очила 
знаеш ли Дж. 
всички куршуми отпред са целунати в червено 
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Десет неща които да правиш в Льовен когато е облачно 

 
можеш да се събудиш преди стария чайник 
с олющен чучур от който понякога излизат сънища 
да си срешеш косата на път 
в пшеницата узряла в лявата ти длан 
да се загубиш в тънък лист от саксофон 
в петък след вечеря 
да си лакираш ноктите на краката 
в крайно неподходящи цветове 
да стъпиш боса в тревата зелена зелена зелена 
с estrellas и chicitas може би 
да искаш смътен спомен от черни боровинки 
заседнали в гърлото вчера 
да вземеш очилата на карибския пират 
да си fucsia  по вълни и 2  все пак 
да сричаш кожа под ноктите на залез 
спрял на каменна пътека 
да поискаш кула с овесена жълта плитка 
и принц ,задължително принц 
да грешиш телефонния номер сто пъти 
да си западен вятър с неясен акцент 
момиче с къса коса и малки червени обувки 
да си 
да си 
единственото нещо 
единственото нещо което можеш да правиш в Льовен 
когато е облачно 
е да танцуваш 
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Mozartkugeln 

 
той 
слуша  Турския марш 
леко повдига очилата си 
при всеки безумен въпрос 
дори не пуши 
докато облаците се разпръскват по небето 
прилежно оставя измитата си чаша 
с дъното нагоре 
храни се с нож и вилица 
над разтворената незавършена пиеса за трима и остров 
и стиска зъби 
всяка вечер когато Ливърпул губи смешно 
после 
излиза с дългото си зелено палто 
стъпва в  паузите минор по паважа 
чете сутрешните новини в полунощ 
облича черните си мисли 
в симфонии с цвят 
намира  всяка несъществуваща в картите улица 
приема писма по пощата 
от банкови институции ангели и Ницше 
опитва непознати стимуланти 
в джобовете му растат стари усмивки и шоколад 
разчита невъзможни почерци на кардиолози 
докато валидола се топи под езика му 
с Моцарт с вкус на сатен и ръкописи 
единствения истински  спомен 
от очите ѝ ‐ 
пеперудена следа в незатворени пространства 
лилаво 
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Screwdriver 

 
той не обича канела 
а думи 
с разсъблечено рамо 
Лус и пайети 
губи си името понякога 
на обратния завой 
когато въздиша до него 
обърнатия в себе си сън 
смята на ум 
чизми пълни с лешници 
целувки 
жълти бележки 
крачките назад 
напредва бавно 
в страната на чудесата 
оз и други 
има сламена чанта с тирета 
не танцува танго преди полунощ 
не разбира от 
шоколад 
пътища 
дясно 
сресва си мислите винаги на запад 
в 3 и 15 звъни на точната врата 
краде мъниста за гадаене 
усмивки 
лампи 
е сряда понякога и петък 
дума със съблечено рамо 
и Лус 
но не обича канела 
не 
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граници 

 
Елизабет е тъжна ‐ казва той 
какво можем да направим за нея 
нищо 
казвам аз ‐ нищо е повече 
нищо е толкова повече 
колкото всичко на света 
остави я да си чака 
с Британските си кралици 
в дъжд от самота 
я по‐добре сипи две водки  
и ми разкажи за 
красивите острови 
и връзките си с другите 
Бахамите са място за обитаване нали? 
виж мъглата бе братче 
кво ми говориш за усмивки 
докато обитаваме себе си 
да разтеглим връзките до 
краен предел, 
ако има изобщо такъв 
и водката е готина 
просто малко време за убиване имам 
ако има някъде граници 
дай да не ги преминаваме 
а ако имаш лъжи за утрето 
хвърли ги в боклука 
и купи два хляба на връщане, 
че децата няма какво да ядат 
Елизабет нека си чака майната ѝ 
Красиви били островите казваш? 
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А‐А‐А 

 
онази Амели 
не си ли я виждал някъде 
раздавала чудеса казват 
правела света изключително добър 
да се включа 
в списъка 
на минаващото щастие 
да попърхам малко без криле 
по езика на светлото 
да ми съвпаднат намеренията 
или делата небогоугодни 
знам ли 
може да получа приз 
за най‐търпелива жена на света 
или лента с три цвята ‐ жълто червено и синьо 
после да съвпаднат знаците 
съдбата да се усмихне 
в две точки със скоба 
аз да се въртя в танц 
с неизмислени букви от които не боли 
даже мога да имам име 
с А‐на А‐манда А‐ркадия  А‐стрид 
колко много избор а? 
чудесата са дело на случайно съвпаднали събития 
случени по хрумване 
само кой прави списъка не ми е ясно 
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Абракадабра 

 
Абракадабра  
и коефициент на интелигентност  
по всички западни улици  
никога не залязва слънцето  
планините все са зелени  
и бъдещето е тема  
за която никой не говори  
Абракадабра  
претворявам се  
в горещ пламък  
северна звезда  
ставам ябълка  
ти си Ева от отсрещната градина  
ти си Алис от приказка със слон  
и лилави малки орхидеи  
Абракадабра  
коефициент на инт i лигентност 
Робин от провинция Вчера  
Улиям който е дъжд ох  
и Той естествено пак  
влажна съм  
сгъстен въздух  
по всички западни улици  
един вълшебен изстрел съм  
който убива бъдещето  
Фелисити със шапка  
тук и сега  
в едно огромно Тао  
с ограбен син изгрев  
Абракадабра  
претворявам се  
ако се обърнеш  
ще станеш на пясък 
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Tales from another broken home 

 
Следвай инструкциите за пациента 
Там всичко е описано 
Причините за заболяването 
Точните дози прием 
На гладно 
На сито 
С вода 
Без вода 
Анално 
Перорално 
Вагинално 
Ално 
Ално 
Все са спестени точните отклонения 
И последиците за огранизма 
Посочват се световъртеж и гадене 
Страничните действия понякога са само 
Нежелателни реакции 
Към тахикардични пристъпи 
Или неосъзнато подтиснат гняв 
Другото са приказки 
От долината 
Не се колебай 
Не дрогата дозата убива 
Още едно хапче за щастие имаш ли? 
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вярвам 

 
Вярвам в световните ди джеи 
В безцветния глос за устни 
В сладоледа 
В обръщането на страницата 
В двата пъти 
В едната гола истина 
В едно голямо чисто на гладно 
В свободния избор 
В трите прасенца 
/особено третото и неговата къщичка/ 
в солидарността 
В южния вятър 
В Мадона 
В неведомите пътища Божии 
В D&G 
В ерекцията 
В часа на Земята 
В кока кола 
В русалки коминочистачи и Оле,затвори очички 
В макароните 
В добрият SP фактор 
В естествения подбор 
В Джони Деп също 
В светлина в дъното на тунела 
В Буда Христос Аллах и Другите Пророци 
В цъфнали вишни 
В знаците на съдбата 
В децата си вярвам 
В любовта любовта любовта споделената и не също 
В дизайнерите на обувки 
Във всеки бял лист 
В сега 
вярвам 
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