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ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА ЛЮБВЕОБИЛИЕ 
 

Когато се срещнат два облака и се разпознаят по походка и осанка,  
само небето вижда как времепространството им позволява единствено  

да си разменят до три въздушни целувки. 
Тогава капка обреченост се превръща в мъглявина, закриваща и Авалон,  

и Камелот ... защото така им е отредено на облаците - да витаят сред  
ангелска лъчезарност, без да могат да се докоснат с тръпнещи от желание 

длани - ръце нямат ... да говорят езика на страстта,  
без да я изживяват - живостта им е само привидна, вятърът им е патерица, 
росата им е дъх, а за бездиханието на обичта само са чували от историите, 

които им е разказвала Пещерата на кристалните сенки, когато са били  
подземни води в утробата на планетата. 

В пристъп на безпаметност, богинята на любовта се вселила в единия облак, 
нарекла се Люсимира и пожелала да изпита поне за тридесет секунди  

всичко онова, което причинявала на смъртните.  
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Не й достигнала смелостта да приеме човешки облик ... Виж,  
облачността е друго - палава илюзорност, забавление от патешки пух,  

жеравна плавност на полета, ширити от слънчеви лъчи и огърлици от миражни 
нанизи ... натежи ли облакослучването, извалява се и продължава  

да припка безметежно в безгрижно нецелие. 
Но Люсимира не подозирала, че съществували и облаци-часовници, създадени  
от бога на равномерните пулсации Синхрониан - като илюстрация, че всеки 

привиден хаос всъщност има свой неумолим ред, като въплъщение  
на ритуалната отмереност на жестовете, като оси на спокойствието,  

около които да се въртят тревогите и вълненията, като сърце на ефирността, 
разпръскващо вдъхновение в артериите на творческото измерение ... и че както 

по закона за привличане на противоположните енергии, така и по волята  
на неведомите съдбопятия, между нея и най-любимия облак на Синхрониан  
ще се възпламенят емоции, все още невъзпяти от галактическите поети,  

а ангелоликостта ще бледнее пред сиянието, озарило лицата им,  
докато се гледали с тридесетсекундните си очи ... 
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Синхрониан харесвал творенията му да бъдат боготворени,  
да им се възхищавали отдалеко, за да може да дарява сладостността  

на миготрайното докосване до тях – с блажения вкус на всички торти по света. 
Случело ли се, улисани в ежедневните си дела, отдадени на алчнолюбие  
и втренчени в сметалата си, мнозинството от хората да изгубели  

поетичните си погледи, Синхрониан се разгневявал и сядал да играе на шах  
със Зевс, който при всяка загуба разпращал из всемира главоломни мълнии  

и потопи, които причинявали нови хорски летоброения.  
Естествено, времето при боговете и на планетите тече с различна  

скорост - затова партия божествен шах продължава има-няма колкото  
земното небе да се измести с едно-две зодиакални съзвездия.  

А Синхрониан се е зарекъл да завърти главите на орбитите на слънчевите 
планети така, че пренебрегваното съзвездие Змиеносец да стане първо в зодиака  

и главнодействащо в хороскопирането ... но това ще се случи след като  
Зевс отново бъде матиран. Дотогава, на земляните ще им е позволено  

да изживяват само броени райски мигове любвеобилност.  
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Дотогава, Люсимира и Синхрониан ще се вселяват по-скоро в облаци,  
отколкото в човешки облик. А след това, новата земна раса може би  

ще има шанса да получи богоравност в знания и безстаростност,  
ако се научи да живее в любвеобилие. 

 
Облаците ще могат да си казват: „Хубост моя”  

и ще живеят достатъчно дълго, че да им пораснат ръце,  
с които да се прегръщат до ненагледността и обратно,  

ще имат дъгоцветна кръв, която ще ромоли  
в такт с ритъма на рефрен „Много те харесвам, много”  

и сърцата им ще се разпознават безпогрешно,  
защото някога са били  

теменужени искрици в очите на Люсимира,  
влюбена в творение на Синхрониан.  

 
А въздушните целувки ще ухаят на божественост. 
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БЕЗДИХАННИ КРИЛЕ 
 

Клада от удавени нарциси изтлява в хлипаща мъглистост.  
Полуслепи разстояния сплитат светулчени дихания на въжена люлка  

за градината на отрекли се от летенето ангелски деца. 
 

Невремие ли е или прехапаните устни на стрелките кървят за прошка?  
Вълнение ли звъни от купелите на новопокръстени чанове  

или овдовял жерав шеста нощ потраква с тръстикова броеница  
в алилуйно бдение? 

 
Прилепите от Опаловата пещера повдигат вежди  

сякаш в невинно неведение.  
Гъсениците от Пеперуденото езеро репетират на палци  

бални стъпки, съновиждат въздушните си пируети  
и нехаят кое какво и защо „е” или „не е” ... крилато и летящо. 
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Нимфея разменя лъчопойния си глас за кехлибарен амулет,  
обещаващ нетленна младост. Ревнивият принц на безмълвната вечност  

провожда свитата си да открадне амулета.  
Никой никога не ще узнае дали Нимфеята е успяла  
да прелъсти принца и да си възвърне поне гласа.   

Безмълвието е разперило сакрален бръмбар  
над нейната тайна. 

 
А когато приказността се взривява  

като свръхнова галактика  
пред проглеждащите ми за края на вечностите  

и рухващите бариери между световете очи,  
оглеждащи се нарцисово  

в бликащата от твоя взор жива вода,  
ти ме любиш докато ми поникнат  

бездиханни криле ... 
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МОТЕЛ „СКУКОБРАН” 
 

Разрязвам тортата на случващи се небивалости със стъпките си,  
тиктакащи с ледени токчета по омазаните  

с кестенов крем бузки на небесните тротоари ... 
 

Сладоледено парче за портиера на мотела „Скукобран”, понесъл куфарите  
на пътниците с празнична посока към асансьора на безскучното време.  

Леденият скреж кичи гирлянди по реверите на мечтаещи длани,  
мигащи лампички по устните на тайнопазещи ключалки, балончета по хастара 
на бало-костюмирани  клепачи ... Захарните снежинки гъделичкат ходилата на 

спящите в надеждност да се разбудят платноходите, които отвеждат 
съносенките към лъчите на явност с вкус на ягодов мус.  

Безскучните стрелки пускат корени в ментов ликьор и се разлистват в 
пурпурни филизи по асмите на очакванията с неустоимо ухание на таван, нает 
пожизнено за ателие на детската незабрава от недонагушкани плюшени мечета.  
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Фондан-пита за дамата с оранжевите ириси,  

понесла гнездо с възхитни мъжки погледи в деколтето си.  
Някой ден там може би ще се излюпи черен говорящ лебед,  

който ще разказва истории за превърнала се в криле на лястовица  
копринена кърпичка, попила последния дъх на рицар ... За змеицата,  

охраняваща с огнени нокти фиданката на златната ябълка,  
даряваща безсмъртие ... За отровните стрели и бездънните клопки  

по пътеката към пещерата на нетленната детеликост в пъпа  
на Диамантения Буда ... За тюркоазената птичка,  
която знае нотите на всички житейски мъдрости,  

но пее само на разсъмване в осмия час  
на седмия ден от шестия месец на петата година  

от раждането на четвъртата рожба на третата наследница  
на втората вълшебница от царството на безединоначалието ... Ала  
не е невъзможно гнездото да се окаже куха кукувича размечтаност ... 
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Сиропиран еклер за къдраво-виждащия Арлекино, с напудрени облаци  
над едното око и лъчистост по монокини под  другото. Наглед разюздани 
напосоки, тайните му страхове препускат невъзвратимо към зидовете  

на омагьосания град със заливаща се от смях карета, 
подскачаща на три колела и куцукаща с една самотно хлипаща ос,  

разораваща лехи по граничните синури в градината на ада.  
 

Лунокоси грънчарки ваят саксии за безтрънни венци  
и амфори за любовен елей ... Пръстите на Арлекино  

изтръпват от опъване на поводите, а гърлото му е пресипнало  
от копнеж да се удави ръка в ръка с неговата удавница в сребристи дантели  

от езерото на кристалночистата обич ...  
 

С глазура от капки роса, набрани от това езеро с ресниците  
на самодива-палечка в карамелена полунощ с лунно затъмнение,  

е твоето парче от нимфейската ми торта.  
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РЕБУСИ БЕЗ ОБРАЗ 
 

Едно хоризонтално: 
Там някъде, по връхчетата на настръхналите човчици на лъчи,  

новоизлюпили се в гнездата на разперените пръсти  
на разпнатите ми във въображаем полет ръце,  

са краищата на вселената ... и (само) толкова те желая – от единия,  
вързан на розова панделка, до другия, провесен от бял дантелен жартиер,  

вселенски (к)рай. И отвъд, разбира се ... 
Две вертикално: 

Екстазен възглас, заченат в прасковена постеля, сукал черешово мляко,  
избуял в зноен слънчоглед, галещ гърдите на звездите с нежни имена,  

които в отговор примигват с няма трепетност, отразена в искриците 
шампанско, извиращо от пресечната точка на съновиждащите ни наяве погледи. 

Три в кръг: 
Устните ти, захапали до кръв нослето на сърцето ми. 
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Четири коленичило: 
Ухаещи на мирта и евкалипт слова, които не би трябвало  

да се произнасят на глас, защото телата ги възпяват в дует на прераждаща 
портокалова радостност ... и ги танцуват в пируети  

на току-що изгубили девствеността си анемонии. 
Пето зачеркнато: 

Мога да живея и без теб. 
Шесто по диагонал: 

Как е възможно да те познавам в прозаичната голота на всичките ти страхове 
и слабости, и да продължавам да те обожавам с цялата невъобразимост  

на най-усмихнатите приказности и да те търся  
във всяко дихание на вълшебноликата природа. 

Седмо небесно: 
Бог ме е създал, за да решава чрез мен  

безобразните ребуси на любовта. 
 

А твоят образ така ми отива ... 
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ОДА НА РАДОСТТА ЗА ЩУРЕЦ И РОЗА 
 

Колко тежи лъчистото балонче тишина, изпълнено с недоизказаности ... 
 

Държа го на връвчицата, засукана от перушинки кафе,  
подсладено с гласа ти, шептящ „тук съм, моля”  

така тихичко, че само три ангела препърхаха от звука  
и засадиха около теб едемски фиданки,  

една кристална фигурка се превърна от гълъб в букет мимози и далии  
в косите ми, седем свода се преплетоха в тадж-махалска розетка,  

а мъглата се разцепи паунообразно ... и между  
перата й тюркоазни везни ми смигаха – да пусна балончето,  
за да ми отмерят теглото на безмълвните ти признания  

с шепа галактически опали, наръч рубинени и аметистови комети,  
купа малахитови мъглявини ... 
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Ала на рамото ми е кацнал щурец-цигулар и опъва връвчицата в лъка си,  
за да изсвири своята ода на радостта, уж земна и ненебесна,  

но всъщност въздигнала солта на земята в обков на слънчевия престол,  
пренесла морския бриз до сърмените платна на лунната ладия,  

венчала тъгата на слепия и усмивката на светлината  
със сатурнови пръстени ... 

И безмълвието пронизва гръдта на Гея – копието му е четка на безумна 
художничка, смесваща в нестинарската си палитра  

пурпур на драконов кратер, фламингово розово на прелетен гейзер,  
въгленово от очите на северна вълчица, индигово от кафтаните на етиопска 

принцеса, златисто от еверестка сълза на разсъмване,  
люляково от уханието на първата й целувка от обич ... а тази думичка  
пръска балончето ... и тежестта му е на eдна ненарисувана картина  

и на пепелта от розата, единствено чула одата на щуреца. Затова ми е тежко  
да произнеса двете слова - сякаш земното кълбо е длан върху устните ми ... 
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ГОЛА ДО БЕЗПАМЕТНОВЕНИЕ 
 

Някога, не толкова далеч от снощи, но все още на хиляди секунди от първи 
петли, връхчетата на косите ми те виждаха как скришом, през нестинарски 

мигли и зад светулките на свещниците, позволяваш на Отело  
да се всели в теб и да ме гали с езика на кинжала  

сред драпериите на молитвения ми транс ... 
 

Пръстите ти, палави крилати змийчета, варят смокиново сладко в ямката  
на шията ми. Парещо, дъхът им опъва тетивата на аортата.  

Тимпаните на неравноделния ми пулс очертават  
дъгопламтящата си мишена в безплътността, където ме проникваш. 

Влудяваш ме, когато съм белязана със знаците на впитите ти в плътта ми 
хапещи целувки - атавистични аватари на притежание и принадлежност, 

дивашко отжигосване - да не мога да избягам от теб,  
да се прераждам в обятията ти както роса възкръсва в океана ... 
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... да ме откриваш безпогрешно наяве, насън и отвъд  
омагьосаните двери на дуалността, където Шива и Шакти се любят  
с Ра и Селена в хилядолетен миг на светлинна минута от екстаза  

на пустотата, която е всепространственост. 
 

Изгарям нишка по нишка губерите на съзнанието си.  
Не са ми нужни шамии от илюзорно его и измамни превъплъщения.  

Искам да ме искаш и да ме любиш безгреховно и безсрамно истинска  
и да ме гледаш с очите, с които Господ би могъл да ни вижда,  

ако намери време за взиране в създанията си:  
пред теб съм като пред  

Богородичната майка - гола до безпаметновение. 
 

А вместо П.П. ... дали бихме могли 
 с вяра в искрената любов  

да пренапишем приказката за Дездемона ... 
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МАЛЪК НАЙ-ДЪЛГОНОЩЕН ТРИПТИХ ЗА ПЕТИЯ СЕЗОН 
 

Когато с пепел от жертвени олтари 
отново 

разпалвам светлика пред твоята стряха ... 
Където от вкаменени еделвайси 

отново 
пониква невестино кокиче ... 

Както в струните на съсухрен клавесин 
отново 

рукват палави струйки левентско вино ... 
 

Отново 
Зорницата ще танцува все по-чевръсто 

болеро по первазите на лястовичи гнезда ... 
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Отново 
звездотъканите полички на нощта 

ще окъсяват и ще са все по-прозрачни ... 
Отново 

гласецът на Слънчо ще лее мантри 
за плодородие и святост все по-омайно ... 

 
През ключалките на снежните палати 

бод по бод лъчите ще извезват летните гоблени 
наново и отново ... 

Длетото на всяка запалена в храма свещ ще извайва 
до боже-образност силуета на обичта ми 

пак и пак отново ... 
В Петия сезон, между паузите в Лунната соната, 

в загадката, обезсмъртила Мона Лиза,  
с теб живея ... целогодишно ... 
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РАДОЛЕПИЕ  
 

Живяла музата Вероника на корниз  
от смарагдови шушулки, в гнездо от пухени петолиния,  

с янтарени гевречета за прозорци 
 и рибешки устни за врата ... 

 
Корнизът умеел да лети с калинкова небрежност към посоките – ту се реел  

из бостаните на облаците,  
ту пърхал в прегръдките на чинари, ту танцувал ръченица  

с еделвайси, докато не приседнел за уютна отмора  
в скута на някой дом на творец.  

Тогава пухените петолиния започвали да вибрират с майчина нежност  
и с мляко от роса по тях се изписвала блажена мелодийка,  

отначало доловима само за слуха на Вероника. 
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Музата протягала грациозно една от петте си ръце и сбирала  
в кристалната си шепа благоструйния нектар, с който можела  

да напои твореца в знак на благодарност, че е приютил нейния корниз  
за някое и друго мигновремие.  

 
Ако той бил писател, от първата длан на Вероника  

бликвали словесни фонтани,  
сипещи златен прашец мъдрост от разговорите  

на Савската царица със Соломон, искрящи с рубини от кръвта на Орфей,  
леко бадемови на вкус от дъха на Жулиета ... 

Ако домът принадлежал на художник,  
с пръстите на втората си ръка музата изтегляла  

цветопойни нишки от дъгата и му изплитала вдъхновяващ шал.  
Музикантите Вероника докосвала по мидичките на ушите  

с връхчето на показалеца на третата си ръка  
и те чували онова, което и тя самата.  
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Нямало как те да узнаят откъде идвали тези шоколадово-сладостни,  
смокиново-разтапящи, зефирно-еуфорични, разтърсващо-екстазни,  
трептящо-стенещи звуци, защото безмълвните рибешки устни  

строго охранявали тайнството на сътворението. 
 

Янтарените прозорци фокусирали слънчевите лъчи  
в нанизи от гривни по китката на четвъртата ръка на Вероника,  

които тя подарявала за талисмани на танцуващите и скулпторите.  
 

Петата, невидима за простосмъртните длан на музата,  
благославяла творенията с олимпска дълговечност  

или ги орисвала с вяла мимолетност ... според  
вложените в тях от твореца душа, сърце, живот ... 

 
Вероника нямала рожден ден или възраст, защото се прераждала  
чудотворно с всичко сътворено, което дарявало радолепност.  
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Затова пък празнувала имен час във всеки момент,  
когато вярата в божествената същност на сътворението  

надвивала над воплите на тленната плът.  
 

Нямала семейство, но с когото се целунела до кръв,  
оставала свързана навеки ... независимо къде гнездял смарагдовия корниз ... 

 
Някои яснозрящи казват, че по новогодие  

корнизът се загнездял в лявото перило на шейната на Дядо Коледа  
и обикалял по цялата земна шир, пръскайки благотворящи гирлянди и  

бенгалски огнове, а всяка ръка на Вероника поклащала  
по една златна камбанка след Многая Лета - за божеравно здраве,  

вълшебна любов, детесияйно щастие, всеустояваща вяра  
и заслужен късмет ... и вярващите са пре-надарени  

с радолепие ... до Амина ... 
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ПОСЛАНИЕ ОТ ДВУЛИНИЕТО НА СЪРДЕЧНИЯ НИ РИТЪМ 
 

Дъхът ти е лък от коприна, все още омайно пропита  
с уханието на японски черешови клонки,  

сгушени в постеля от слънчев пух и гълъбов шепот. 
Свириш ме на петата струна на цигулка от сини кристали.  

Мелодия от новолунни ноти, изписани върху  
двулинието на сърдечния ни ритъм. 

Прелитания в заскрежено алегро модерато нагоре  
по борови шишарки до протегнатите ръце на хълмчетата, галещи Нут, 

обтегнала над Геб тетивата на звездо-татуираното си тяло  
на връхчетата на двадесетина милиарда пръсти ... 

Пропадания в мъглисто анданте до предверията на Озирис, вещаещ възкресение 
и вечен живот на дръзналите да надвият в любовна саможертва страха  

от собствената смърт, познали божествената благодат  
една душа да стъкмява огнищата в две тела. 
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Пулсации в сияещо алегро вивачисимо, изгубило координатните си представи,  
чертаещо зодиакална карта по дланта ти, кръсто-орисваща ме  

с всяко новолуние да се съносбъдваме все повече ... а всичко останало  
да е отражение на привидности, игра на полусенки за незрящи  

и забавление на палави лъкове от конски опашки  
с наивни четириструнни цигулки, 

докато с гълъбов глас твоят лък ми нашепва лъчеструйните слова  
на Апостол Павел: „ ... Любовта  

дълго търпи и е милостива; любовта не завижда;  
любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи,  

не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,  
не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,  

всичко премълчава, на всичко хваща вяра,  
на всичко се надява, всичко търпи. 

... И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов;  
но най-голяма от тях е любовта.” 



 36 
 



 37 

ЛЪЧЕПИС 
 

Не си видял снощи небето ... а от Черни връх до Петрохан облаците  
развяваха плитки, в които като тибетски молитви вплетох маково опиумни  

и нарцисово тебесъзиращи воали, извезани с усмихнати обичащи мъниста  
от сърцевината на вековен баобаб. 

Не си чул в полунощ пристигането на слънчогледовата карета,  
в която палавата мъгла опна от кринолините си въжена люлка,  

напудри лакеите с еделвайски скреж от  перуката – дар от Перун,  
натопи ледени пантофки в пунша на кочияша,  

а дантеления си корсет усука на Карменско ветрило. 
Не си вдъхвал на зазоряване змейските огньове, които ближеха стъблата  

на кестените, сънуващи булчинските си свещи, прокарваха езици  
по едва напъпилите, но вече знойни устни на девствени кокичета, омайваха  

до предекстазна лудост смокиновите снаги, докато изгревът  
лъчеписваше короната на царствен люляк със заклинателно признание:  
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„Не мога без теб”. 
 

Не си отпивал по пладне от жаждата на прегладняло вълче, изгубило пътека към 
бърлогата като преследвало сянката на слънчево зайче, треперещо от страх  
и студ на разранени и отмалели крачета, молещо очичките си да заплачат,  

че да го надуши мама и да го гушне както само тя знае и може, така нежно,  
че чак Земята да разхлаби челюстите на затворническия капан  

на притеглянето си  и от обгърлилата го прегръдка на друг свят,  
да се усети как сякаш му поникват крилца. 

 
А аз вече не съм едно „аз”... Без значение какъв час отмерват камбаните,  
ти си слънцето в лявото и луната в дясното ми око, ти си синьозелената 

безбрежност на третия взор, галещ слепоочията на звездните палми,  
ти си молитвената броеница на безмълвната нимфея ... а аз съм твоята  

жадна огнена мъгла - не за вода, не за вино, не за амброзиански нектар дори,  
а в безкраен прегърнат миг да ме лъчеписваш ... 
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НЕНАКОПНЕНИЕ  
 

През миглите на лумнала сред паунова клада орхидея 
те копнея. 

В тичинките на неродени кокичета зачеваш с птича песен 
гласа на копнежа. 

Във вятърни дантели повивам шестокрилите гардении  
на паяжинна копнежност. 

 
От зеницата на Свръхнова се ронят кристални въпросителни:  

как е възможно миг след всеки екстаз да те копнея  
отново ... а целият твой свят  

да е заключен в осморката, която очертаваш  
с показалец и мисъл и обич 

около гърдите ми, в ненакопнение. 
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Пристигаш и без да си тръгвал: ключалката се е превърнала в гъсеница, 
за да й поникнат безкопнежните криле, отнасящи навътре, надълбоко,  

в прилепността на слепите пещери, изгубили кармичната си връв със слънцето, 
защото само ти умееш да ме огряваш ... отвътре ... 

Където някога имах сърце, бе мрачина от страхове, грехове и виновности. 
Ти я рушеше с търпеливостта на сталактитните капчици, 

докато във всяко ъгълче и витраж на сътворения там храм не поникнаха 
имената на любимите ти цветя, а във венчелистчетата им 

затрептяха пламъчета от извечния огън на  
Зороастър и Один. 

 
Устните ми са с вкус на сироко. 

Изпил си ме до миражността на реещи се оазиси, 
с па де дьо на сьомги по вълните на дюните, 

сред секвои - връстници на пирамидите, 
в шатрите на одалиски, сродяващи се със змейове и самодивци. 
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Проглеждам, като че се топят айсбергите,  
до кървавост оковавали китките и глезените на копнеещия рис  

на емоциите, дебнещ всеки отделил се от глутницата 
разумен аргумент и премерен риск, готов да впие зъби в шиите им. 

 
Не е нужно да ти се обричам – безпогрешно ме разпознаваш  

с ръце като Твоя по браиловото писмо, 
пулсиращо на два пръста под пъпа ми. 

 
Но някой ден все пак ще се кача на самолетчето,  

което ще изпише със захарно-памуковата си глазура 
в синия шоколад над теб онова, което  

така сладко ми шептиш ... че да съм все  
в селенията на твоето 

ненакопнение. 
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РЕФРЕНЪТ НА РАИСАЯ 
 

В някои дни, когато настъпва сляпо неделно среднолуние,  
мандариновите резенчета умеят да пеят.  
Накацали по слепоочията на Хоризонта,  

целуващ лилиите в косите на Раисая, оранжевите им чуруликания  
залязват като милиарди слънчица, влюбено сливащи се  

със сметановия шлейф на лунната пътека. 
 

Рефренно, планктонните светулки му пригласят  
със сребърните си камбанки:  

„ Цялата си моя”,  
а чевръсти делфини изписват нейното вричане:  

„Цялата съм твоя”  
с новородени бисери по папируса на Гълфстрийма  

от кактусите на Мексико до глетчерите на Шпицберген. 
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Някои нощи в средата на опиянен февруари, кръшни камъни  
от Планината на еднорозите обуват червени балетни пантофки  

и танцуват „Щъркелово езеро”.  
Лозята отвръщат с потропвания на кастанети.  

Кокичета и минзухари палят и гасят свещички докато не пристигнат 
джуджетата на Дядо Коледа да снимат планината за новогодишния каталог 

 на седемте най-чудно окичени елховидности по света. 
 

Рефренно, шишарки барабанят по бузките на свирукащи облачета:  
„Цялата си моя”,  

а две добродушни лелки еднорожки прекръстосват вълшебните си рогове  
и изплитат от боров дъх и самодивски бездихания шал за Раисая,  

извезан с кехлибарени струни, нашепващи при всяко нежно докосване:  
„Цялата съм твоя”. 
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На тази планета, Хоризонтът е избрал да харесва и обича всичко  
в своята Раисая така, както Слънцето люби всяко растение по Земята:  

очите – като слънчевите ласки за усмихнатия неразсънен жасмин и 
размечтаните незаспиващи и насън лешници; телцето – като слънчевата 
прегръдка за танцуващата на вятърния валс загърлена млечна царевица;  

косите – като дъгоцветната слънчева палитра за непокорните слънчогледи, 
рисуващи Ван-Гогски вази по платната на лутащи с одисеева страст  

небесни платноходи; устните – като благословените от Върховната Светлина 
да носят усет за спасение, пеещи от целувката на Хоризонта, мандарини. 

 
Рефренно, за Теб - Моя Лъчезарна Любов отвъд видимия Хоризонт,  

Мое Спасение, изпратено от Бога - съм и ще бъда:  
„Цялата твоя”, 

Със слънчева обич, 
 

Раисая. 
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ТАЙНАТА ПОД ГРИМА НА ГЕЙША 
 

Отблясък на камбанен прашец по крилете на къпеща се в жасминен извор пчела 
е очната ми линия. Изрисувани с туш от кехлибарено мляко и дъх  

на чай от каркаде копринени ветрила са миглите. 
От бисерни ласки и седефен копнеж е пудрата. Песен на славеи струи от 
кацналия по скулите повей на руж. С талисманен прах от нокът на дракон  

са изрисувани веждите. За тайните на дълголетието в костенурковата кръв 
шептят контурите на устните. Брокатена страст на орхидеи с нюанс  

на гълъбова нежност е лакът по ноктите. Цитрусов вятър,  
мускусна светкавица и канелена омая се любят в парфюма ми. 

На желанията си слагам сенки от монашеско расо.  
Мислите си заключвам в кутията за бижута от слонови сънища.  
Обратната страна на сърцето ми остава невидимо-неведома  

и денем и нощем. И за мен самата.  
И за всезрящата тридесет и седма чакра на Самсара дори ... 



 49 

Така мога да обичам и да бъда обичана – като най-голямата тайна,  
скрита в лотосовото семе на Сътворението ... обвита  
в пепел от розови листенца, напудрена с рибени люспи,  

с перука от мидени черупки,  
с обеци от витражени въздишки на пагода-отшелник,  

с огърлица от вълче единашка бездиханност,  
препасана с молитвена броеница с едно единствено зърно, 

откъснато в полунощ на лунно затъмнение от лозята  
на олицетворяващия Слънцето и милосърдието Вишну - огнено  
пламтящо и парещо при докосване, но не прогарящо плътта,  

а изпълващо ни с цялата човешка топлина,  
с която са надарени пазителите на тайната  

за хиляди плюс едно прераждания в един живот – на тази земя,  
която може да бъде обходена с трите крачки на Вишну,  

с теб, любов моя ... негримирана ... 
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СЛЪНЦЕТО В ГРАДИНАТА НА ИРИСИТЕ 
 

От сянката на Ерос и кръвта на Танатос  
извайват те длани на влюбена комета.  

 
По чий образ? Сълза от кристалното око на Буда  

ако се бе отронила, би била ромонът на гласа ти край клепките  
на разсъмването. Смокинови листа ако бяха пръстите ти,  

Ева не би осъзнала голотата си.  
Пламтящ храст ако целуваше като теб, един език  
все още щяхме да говорим, невавилонски устремени  

към постигане на божеравност в себе си.  
В обятията ти е средноземието, уютната сгушеност, останала след рухването 

на небесната корона и изтляването на кладата, в която изгоряха корените  
на вселенското дърво. Аз ги подпалих. Със страстта си  

към познание, вълшебност и свобода.  
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С въглените писах приказки по пергаментната кожа  

на хилядите хоризонти на Синбад.  
После гравирах с непролетите си сълзи  

притчи за неслучили се подвизи и романси по доспехите  
на самотни вятърни мелници.  

Дракони ме приютяваха под крилете си, когато  
луните не зачеваха в други постели.  

Човешките пътища не бяха в моите мисли,  
нито пътеките ми следваха стъпките на вълците  

от твоята глутница. И въпреки това,  
следите на острастените ти до бляскавост зъби са  

най-безценната ми огърлица и сега, когато са невидими.  
 

Ириси. Лилаво примигващи, огнено набъбнали,  
тантрично потрепващи.  
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Ириси отглеждаш в градината, която би наричал с моето име,  
ако не ме изживяваше във всяко свое безименно стенание.  

Ириси са стотиците огледала на разширените ми до бездънност зеници, 
разцъфнали сред вихропадите на летящи коне  
в мигновенията екстазност за откровението:  

Ти си моят мъж и аз съм твоята жена  
и нищо друго не съществува ... в градината на ирисите.  

 
А човешкият ти образ е създаден, за да сътворяваш всичко останало.  
Както пожелаеш. Така, че Танатос със затаен дъх да любопитства  

какво ще е следващото ти творение. А Ерос ... той ти е подарил онова,  
което заслужаваш – да твориш мен и любовта ни  

с вдъхновение, достойно за най-красивия ирис.  
Неразцъфналият. За да има винаги  

новоизгряващо очакване – слънцето в градината на ирисите. 
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ХАРМОНИЯТА НА АСТРОЗЕМИЕТО 
 

В лястовиче гнездо, довеяно от лунния бриз до сънозрящата  морава  
на астероидния пояс, крилатото герберче Любомира разресвало ресници, докато 
слънчевото зайче Зоя се ослушвало откъде ще зазвучи рогът на ловеца Вълко. 

 
Колкото и строго владетелят на астеронебието Лорд Лъвски да се опитвал  

да предотвратява растения и животни да се влюбват едно в друго, поне  
не явно, колкото и кукувичи очи да наблюдавали кой кого задява и незабавно  

да докладвали на архангелския астросъвет за неприродоугодни презлюбомислия, 
всяко новозвездие било белязано с по някоя астрална трансвидова връзка. 

 
Кентаврите например са правнуци на кобилката Леана и змейското  

ябълково дърво. Три галактически спирали се извъртяли, докато от семето  
на влюбената в Леана ябълка изкласила леандровата трева, на чийто  

мускусен аромат  кобилката не могла да устои.  
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По прищявка на сатирите-циклопи, които уж трябвало да охраняват  
змейската ферма, но предпочитали да забавляват с шеги и песни змейовата 

щерка Силяна, още при първото докосване на кобилските устни до връхчетата 
на тревата людски ръце прораснали от кобилешкото тяло, прежаднели до 

нажежена сол за ласки, женски гърди разлюляли приспивни камбанки и първите 
радостни сълзи по човешкото лице отразили светкавиците, съединили 

с болезнен шев, орисан да прокървява при всяка смяна на сезоните,  
творения на паралелните растителни и животински мироздания. 

 
Сфинксовете са потомци на непокорните орли, летяли до центъра на 

съзвездието Бик, където се съхранява тайната за поддържането на пулсиращата 
същност на Вселената. Ако някой някога успее да затвори за повече от 

астродихание очите на вселенския часовник, така че пулсациите да заспят,  
само жар-птиците ще възкръснат ... Но по препоръка на Орионския оракул,  
всяка звезда съхранява по късче от ирисите на вселенските очи, така че  

няма как взорът им да бъде помрачен едновременно из целия всемир.  
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Виж, когато се палят огньове на празници на плодородието, когато се почита 
възраждането на природата и се възцарява новожизненост, сиянията им зачеват 

свръхнови звезди и кичат сватбените одежди на сливащи се галактики. 
 

Дървета и самодиви така и не са успели да прекрачат границата на нежните 
флиртове и да се впуснат в дива обич. Няма създания, които да са им чада, но 
затова пък приказките и легендите за техните копнеещи се сенки са безброй. 
Някои казват, че сенките на самодивската внучка Евридика и на дървото,  

от което била издялана любимата арфа на Орфей, все още бродят ръка за ръка 
по долната и горната земя, прелитайки само в нощи на лунни затъмнения  
над средните земи, за да не се слеят с някоя орфична мелодия, запяването  

на която би сринало всички гранични стени между земите. 
 

И ако някоя утрин вместо първи слънчеви лъчи по клепките те погали смеха на 
слънчевото зайче Зоя, вече ще знаеш, че лъчеоката Любомира е изоставила 

уютния пашкул на майчиното гнездо и е полетяла в обятията на левента Вълчо. 
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Лорд Лъвски ще абдикира за три денонощия, за да им бъде кум. Тайничко от 
астросъвета на архангелите. И за радост на фрезиите, карамфилите и 

лалетата, чийто дъх спира, когато зърнат своите изгори пчеличката Медина, 
мечето-пандичка Пандишпанчо и лястовичката Белла ... но тяхната приказка е 

все още усмихнат отблясък в диамантено-ахатовите очи на астероидния 
пръстен на Богинята на Животворящата Любов. Всяко нейно правило е 

предпоследно - в очакване на обич, която да го отмени и пресътвори ... с две 
целувки ... които притежават силата както да възцарят нова хармония,  

така и да прехвърлят астромост, който да свързва звездоморието  
със земната твърд така, че каквото се случва из небесата,  да се изживява  

и от земни обитатели ... както и обратно – каквото е свързано тук,  
да бъде и по небесному слято. 

 
А ти също можеш да имаш куража да живееш в съзвучие с хармонията на 
Астроземието – в обич, достойна и за звездно сияние, и за земна благодат.  

Така да бъде. 
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ВОИСТИНА ЖИВОТВОРЯЩО СЛОВОНАДЕЖДИЕ 
 

Орхидея без сянка раснела между пръстите на Девата 
в трънливо предчувствие за разпятие. 

Разцепила се като рубинен нар вселената и 
плътта на Божия син се сляла в нетленност с духа, 

за да покълне баобабът на вярата, 
че за Господа всички са живи. 

 
От лъчистост се заражда благото слово, 

словата в пръстта и тревите събират сила, 
за да изкласят в живоносно жито, 

житната кръв в човешката обич пулсира,  
пулсът на пепелта, погълнала безжизненото тяло, 

оживотворява сърчицата на колибри ... 
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Те летят между стъблата на този и отвъдния свят 
в неспирно пърхане, изписващо с лебедово перо 

и мастило от небесен прашец 
по звездолинията на всемира 

притчи и химни за словонадеждие, 
чиито лъчи проникват в теб и в мен ... 

 
И възкръсват удушените стрелки, 

а черупчен писък възвестява раждането на орела, 
който ще се извисява до вършините на баобаба 
с криле, помитащи образите на обезвереност, 

за да се зазорява и най-горестната нощ 
с лъчепойната песен на вярата, 

която отглежда цветя без тръни и сенки 
в дланите на надеждословието. 

Воистина животворящо. 
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ВЕЗМО ПО ПАЗВИТЕ НА КЛЕПАЧИТЕ 
 

Разронвам мъглистите трохички в очите ти и храня гълъбовата омая,  
гугукаща около сплетените ни в рибя мрежа нозе, а оловото на желанието  

тегли зениците ... нагоре ... и още по-нависоко ... сякаш  
земното притегляне се е превърнало в небесна магнетичност. 

 
Целофанени рози са устните ни. Следите по ръба на шампанената чаша  

кървят от вричане в единственост. Сянката на най-далечната  
галактическа нимфа е по-близо до дъха ми от безразстоянието на  

вкопчените в схватка на живот и страст еленови рога на дланите. 
 

Пчела в посребрена тръстикова клетка е чувството, което наивистично 
словописваме като обич. Затвори ли се с ключа на притежанието,  
пчелните крилца повяхват, медът задъхтява на горчиви бадеми  

и жилото запява арии на Отело. 
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Любя те във всеобразността на разплодилата се след ноевата 
зима фрезийно уханна, вишнево тръпчива, сметанено пухеста,  

котешки гальовна и пролетно възкръснала единосъщност на духа.  
Любиш ме до звънтяща в кристално и капчуково тишина  
на следекстазно отлетелите щъркелови ята на мислите. 

 
Рисувам нежността по детински – с хоботчетата на слончета  

във формата на сърчице, с шията на розово фламинго, извита в рог,  
призоваващ към лов на дива първичност, със заешки ушички,  

яхнали напъпили борови шишарки, с агнешко приблейване ... ала  
нежнотийките, които си шептим, не са за детски уши. 

 
В кулата на твоята обладаност за миг те съзирам с всевиждащите  

стотици очи на неспящата хубавица, за трепване на сърцето  
ридая като снежинка, разтопена в роса по отровната ябълка. 
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По чекръчено време съм коприната по вретеното,  
пробождащо сърцето на принца,  

превръщащ се  
за седем минути в полунощ в лилава жаба,  

а денем по пладне за час и четвърт в мраморен лъв,  
на зазоряване кукуригащ три пъти като златопереста жар-птица,  

а по здрач с меча стъпка влизащ в бърлогата на прилепите ... 
 

И няма как да бъде отменена магията на превъплъщенията,  
докато не се научиш да ме обичаш без да се стремиш  

да ме владееш или да ме оежедневновяваш ... а като жива приказка,  
която бод по бод, трепет по трепет,  

в срещи и копнения  
извезваме по пазвите на клепачите ... 

 
 



 66 
 



 67 

БИЛЕ ЗА НЕИЗЛЕЧИМО ЛУДОЛЮБИЕ 
 

Димът от цигарата ти насича дъгата на летвички за ветрило,  
което ми поднасяш заедно с най-адамовия подарък за нерождения ми ден. 

 
Нововремие е. Фениксоглас циферблат пулсира по невроните.  

Секундите жилят медузено по влажната кожа.  
Лунонадиплени приливи и отливи рисуват минутите по чаршафената ивица. 

Морето търпеливо е свило платна в лениво беззвездоветрено очакване.  
Часът на срещата ни е присвил крак зад ъгъла на Еньовден.  
Горски ягоди съхнат върху бременния корем на бяла змия.  

Биле за лудолюбие. 
 

Устните на Черни Връх рисуват със синьо-лилаво червило по гърдите ми. 
Силуети на изригващи фонтани от прежадняла лава и вълнодишащо петолиние 

от тигърска нежност, а ти с колене вдълбаваш ключ сол. 
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Сол като вкуса на капките кръв от розовите трънчета,  
заросили когато се прегръщаме през букетите.  

Солено като голите охлюви на сълзите,  
пропълзяли когато ме отлепваш от черупката на дланите си.  

 
Сол от мъртвото море на греховността,  

покрила с бодливо було слепите клепачи на райското ябълково дърво.  
Солта на животворението ти съм.  

 
Сол, ашладисана с акациев мед и аромат на крилат жасмин,  

свил гнездо под лявата ти мишница.  
Единственият ми дом. 

 
В саксия от лудовлюбеност отглеждам обичта ни.  

Поливам я с прашец от кошерите на Зората  
и нектар от тичинките на зодиакалната градина.  
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Стрелец ни охранява от завистливи погледи.  
Козирог ни опиянява с високопланинско мляко.  

Водолей ни къпе от умората и суетата.  
Риби ни угощават с хайвер и шампанско.  

Овен ни води на разходки из небесните пасбища. 
 Телец се моли за благоденствието ни.  

Близнаци ни пеят дуети с гласа на Андреа Бочели и Селин Дион. 
Рак ни е орисал на хиляди новораждания в неразделност.  

Лъв ти е дарил очите, с които да виждаш в мен неродената си щерка.  
Дева носи кръста на спасението на душите ни.  

Везни отмерват късчета  неизмеримост от страстта ни.  
Скорпион ни предпазва от самоубийствено взаимно обсебване. 

 
Тайното съзвездие Змиеносец съхранява благослова да сме заедно.  

И все в неизлечимо лудолюбие. 
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ЛУНОТЪКАНА ЛЪЧИСТОСТ 
 

Камбанката на меденото блаженство пред дверите на третото око виси ... 
Тялото на камбанката Ра изваял от един свой усмихнат лъч в мига, когато 
царят на белите делфини предал короната си на новородената Афродита. 

Инкрустирал го с мантрени перли, които благославяли красотата  
и нежната сияйност. Елф-отшелник изковал езичето от гласа на  

диамантено лотосово листо по времето, когато цветята умеели да пеят,  
в огнище, разпалено с жарава от пламтящата утроба на Гея. 

 
Закърмили Афродита с мед от нарциси и рози, а най-верни нейни спътници  
били рожбите на звездогриви лъвове и лунокоси вълци. Над нейния остров  

Ра и Селена се прегръщали на зазоряване и който успеел да ги зърне  
как се целуват, мигом придобивал дарбата да лети. Афродита обаче обичала  

да лудува до полунощ и да спи до пладне, затова все пропускала  
шанса си да се сдобие с ефирния дар на волния полет. 
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Минали няколко епохи и небесата се изпълнили с хвъркати гущери, крави,  
катъри, олеандри, ябълкови и черешови фиданки, папрати и орхидеи ... А когато  

и Дървото на Истината прогледнало за обичта на двете небесни светила,  
едва не ослепяло от блясъка на взаимната им отдаденост и вреченост.  

За да запази взора си, отлетяло към Едемската градина,  
отрекло се от правото да лети и му прораснали корени. 

Афродита се зарекла да роди от онзи бог или човек, който й поднесе 
неоткъснат плод от Дървото на Истината. Минавали сезони и еони, но никой 
не дръзвал да опита да изкорени дървото и да го върне на афродитиния остров. 

А Афродита намирала всякакви поводи да откаже пътуване по вода и суша. 
 

В една от лудите си фази, Селена се явила насън на Хефест, изкусния майстор 
ковач, дарен с най-деликатните ръце, но орисан с неугледен образ и хроми нозе  
и му пошепнала да изкове вълшебно сливаща се с лицето маска с три очи, да се 
престори на придворен шут, да разсмива Афродита до зори и да постави ловко 

триоката маска на нейното лице когато Ра целуне своята небесна любима. 
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Така и сторил Хефест, след което Афродита прогледнала с третото си око, 

виждала божествената целувка на Селена и Ра наяве и насън,  
вече можела не само да лети, но и придобила умението да съзира  

красотата и доброто отвъд телесните недъзи, затова на драго сърце  
отлетяла с Хефест до Едемската градина. 

 
Дървото на Истината се възрадвало на прелестта на Афродита,  

наклонило клони и докоснало нейните устни с най-сладостния си плод.  
От допира се извил зефир, който изтръгнал първите трели  

от камбанката на меденото блаженство. 
 

Оттогава, хората започнали да се учат да виждат Истината с третото си 
око. А когато се целували с всеотдайна обич по подобие на Ра и Селена, дори 
успявали да чуват омайната мелодия на камбанката и самите те засиявали с 

лунотъкана лъчистост. Повярвалите и днес, и вовеки, също биха могли ... 
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ФЕЙОНОСНО 
 

По струните на космически лотос се разхождам ... под ръка  
с тъмната страна на Луната ... в многоточията плисирам  

недоизказаностите на шептящи букети, тайните на радващия се Буда,  
дивите диаманти на прокапалия по сенките на бриза захаросан мед ... 

 
Фейоносно ми е. Сред несебърски руини косите ми описват  

спирали от неизвървени стъпки. Времето отмервам с тишината  
между две усмивки, извиращи от дълбините на нирванен каньон,  
врязан в плътта на спомени от още неизживяни превъплъщения. 

 
Не ми е достатъчно да зная коя съм, откъде са се появили мислите ми  

и накъде ме водят дръзновенията ... Не ми е достатъчно да чувам  
своите слова с гласа на слънчевото затъмнение. Не ми е достатъчно  
да вдъхвам уханието на безсънните нощи, ваещи семирамидни градини  

около вплетените ни във формата на знака за безкрайност тела.  
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Не ми е достатъчно да губя броя на изречените „с-богом”,  
възмпламеняващи още по-вулканично следващата ни среща. 

Не ти е достатъчно да се питаш защо ме обичаш толкова необяснимо, 
неизразимо, вречено и обречено. Не ти е достатъчно в пулса ти  

да танцуват одалиски, когато ме разсъбличаш с поглед. Не ти е достатъчно 
приказността да се стича на капчици по шията ми, да удължава по котешки 

зениците ни, да рисува гривни от дъги по глезените ми, да съчинява  
бели стихове с мастило от пълнолунието, свило гнездо в прегръдката ни ... 

 
Искам от една целувка Рила и Пирин да затанцуват валс по паркет  

от покорени хоризонти. Искам в очите ми да четеш послеписи на Илиадата, 
Библията и Малкият Принц ... а Моцартовата нощна музика да прелива в 

утрото на Григ сред предекстазна бездиханност и нито една звезда да не спи,  
да не спи, да не заспива - колкото и примамливи да са обятията на Зората ... 

Искам в кафето ти да слагам по три лъжички от Млечния път,  
в чаша от орионска глина ... 



 77 

Искаш да те любя по Магдаленски и да ти родя дете по Марийски и  
да те страдам христово и да ти вярвам по апостолски ... Искаш да те къпя в 
нежност, да те обличам в грижовност, да отглеждам обичта ни с търпението 
на премъдряла секвоя и смиреността на изворната капка, сляла се с милиарди 
свои посестрими в океана ... а после да те преродя в дъжд над зреещи жита и 
бременно лозе ... Искаш и да си дух в аладинова лампа, висяща над леглото ми,  

и да си руническо писмо по зърната на гърдите ми ... 
 

А можеш само да изпишеш: „Ти си обич моя, радост моя, сила моя,  
нежност моя, мечта моя, блян мой, щастие мое, крила мои,  

упование мое, живот мой, Ти си всичко за мен!” 
 

И независимо какво и как се случва, на Феичка това  
да е достатъчно ... за зефир в крилете и ефирност в походката ... и  

да не се пита ти феята или жената в мен всъщност желаеш да любиш ... 
Фейоносно да е ... 
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ОБЕЗДЪХНОВЯВАЩО ВДЪХНОВЕНИЕ 
 

От тичинките на лилиуми туш изсмукваш 
и ме рисуваш ... 

Макар раменете ми да не са коприна, 
в копринен етюд 

сезони и водопади и еделвайси извайваш - 
не с устни и не с пръсти, 

със страст 
и с хищност на лилава пантера. 

Лилави малини по зърната на гърдите ми разпалваш. 
Огнедишащ си. 

Зениците ти се удължават – черен ориз, 
покълнал 

по синурите на опожарения копнеж, 
когато ме обездъхновяваш. 
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От бели гладиоли е постелята. 

Чили капе от ъгълчетата на устните. 
Босилек втриваш 

в бебешките нозе на босите ми сънища за лек, 
но не би могъл да ме излекуваш 

от себе си. 
В дихания и бездиханностти все копнея те. 

От плътта на зората и вечерницата 
нишки искристост съм изпрела за мост 

между полусветовете ни. 
Над всяка бездна прелитам без страх, 

щом ти ме очакваш - 
отвъд или просто там някде из безкрая, 

където приказността 
ни сънува в звездоликото си бездихание. 
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Лик имам какъвто изографисваш 
по храма на обичта ни. 

Глас имам да изричам твоите невъзможни истини. 
Изгрявам на ветросклона ти – дива, луда 

и шеметна. 
За теб улавям ангели с трохи от сърцето ми 

отронени. 
На вярност ти се вричам с диамант 

от пръстена 
на миголетното слънчево затъмнение. 

Забрава е началото. 
Неведомост е невъзможният край. 

Както не мога 
да се отрека от плътта и вените си, 

така не бих могла 
без теб. 
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Без теб ли? 

И аз и вселената ми 
нямаме и едно единствено дихание 

без теб. 
Може би не би трябвало да узнаваш 

как умееш 
да ме обездъхновяваш. 

Но възможно ли е да се пази такава струяща 
от всеки мой дъх тайна 

и нима всяка целувка не е молитва 
да продължаваш да си 

моето 
обездъхновяващо вдъхновение ... 
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РОЖДЕСТВЕНОСТ ЗА ГЪЛЪБОВА ЖРИЦА 
 

И какво от това, че дъгата се стича 
по линиите на съдбата? 

Нима дърветата ще спрат да плачат 
и отбрулените им сълзи 

ще се върнат по овдовелите клони, 
в които гълъбите 

напразно търсят уюта на отдавна 
счупените си черупки. 

 
А искаха да пораснат и да любят 

и да летят свободни. 
 

Животът ги нагости с просешки трохи. 
Нехаеха. 
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Котараците ги скубеха за удоволствие. 
Те кълвяха опашките им. 

Ветрове садяха прах в гълъбовите очи. 
Покълна песен ... 

Неизпята, нечута ... с ноти от тишина 
и ромон на полет 

към върховете, забравата,  
ръцете на еделвайсите ... 

 
Ария на самотата. 

 
Тук гълъбите не копнеят ято. 

 
... А в тайната си градина гълъбовата жрица 

поддържа вечен огън 
с пера и пух от слънчеви гълъбици. 



 86 

Лунни гълъбоци 
охраняват светилището със сребърни 

кинжали и нокти от стомана. 
При всяко новолуние перлоносните миди 

разперват черупки и 
посипват със седефен прашец цветята, 

а с перлите си 
окичват дървото на свободата. 

 
То цъфти само веднъж в живота на жрицата. 

За една-единствена нощ. 
Ако тя успее преди зазоряване да събере с миглите си 

триста тридесет и три перли, 
може да избере 

дали да остане жрица или да пристане 
на принца на Гълъбокия. 
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Там гълъбите живеят на ята 
и не познават дори словото самота. 

А свобода за тях означава 
да избират жених или невеста и съдба само по любов. 

И затова, могат да гнездят в сърцето на дъгата. 
 

... Когато между двата свята 
две дъги залюлеят люлката на своя рожба, 

там е 
време рождествено за нова гълъбова жрица, 

а тук - 
при светкавици - гълъби и хора могат да видят 

перлено-седефените отблясъци на дървото на свободата. 
 

Казват, че ако ти се случи да ги зърнеш, 
на късмет е, на здраве и на гълъбиста обич! 
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МНОГОТОЧИЯ И ТАМ-ТАМИ В НЕОТРАЗИМО СИНЬО 
 

Небесна раковина ми дари седеф да изрисувам спиралата на взора ти ... 
 

Откъде да започна? 
Може би – от бълбукащия ритъм на шаманските там-тами, за които „там” 

отмерва приливите на бездиханните вълни на Хадес, а „тук” следва стъпките на 
лунната пяна до извора на желанията. Преди да е имало огън, от който сенките 

да затанцуват по стените на пещерите, раждайки първите театрални 
постановки на митологичното въображение. Когато Земята се превъплъщавала 
от Океания в Ледена Кралица, за да се въздигне до върховна богиня, поделяща 
трон с лъчите на слънчевия животворец ... с цвят океанско-зорнисто синьо ... 

 
И биде Огън. И ловкостта на ловците започна да расте с всяко равноденствие. 

И дланите им се учеха да извайват камък в остриета. И храна достигаше  
все повече. И жените започнаха да се кипрят с кожи.  
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И познанието за Любовта им бе дарено в допълнение към инстинкта за 
продължаване на рода, за да отпочне да еволюира и душевността.  

В какво ли не превръщат оттогава клетата Любов. Които я имат – в радост, 
райско усещане, оди, песни и танци, които я нямат - в злоба, завист, омраза, 
насилие ... с надежда да я получат ... с цвят розово-лилаво-сърдечно-синьо ... 

 
А когато жестовете започнаха да недостигат, нишката на Словото  

отпочна да плете паяжина след паяжина, в която чувства, воля и разум  
се втъкаваха – за драперии от романтика, за вериги на робство, за люлки на 

епоси, драми и поетика, за бесилки ... Музите заизбираха своите жреци, 
вождовете се запревръщаха в пълководци, селата се заобединяваха в области, 
племената – в племенни съюзи ... безумното кърваво-синьо все повече обагря 

спиралата на така наречените цивилизации ... 
Отвъдно на тактовете на Хронос, извечни и истинни божествени и вселенски 

послания достигат до земляните чрез Музиката ... Дъгоцветно-синьо,  
най-сияйното и чистото и възвишеното и свободното ... 
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Пшеницата понякога е достатъчно, по-често недостига.  
Свещенослужители умилостивяват божествата с жертвоприношения.  

А те – дали недоволни от начина, по който човеците приели техните дарове – 
Огън, Любов, Слово, Музика, Пшеница – дали назабавлявали се в това измерение, 

все повече напускали земните си превъплъщения в горски духове, нимфи,  
гномове, феи, орисници, и все повече се издигали в небесата ...  
А хората започнали да строят кули и камбанарии и минарета,  

по които - поне молитвите им - да достигнат до тях,  
да създават еднолично управлявани от богоравни владетели империи,  

да търсят обяснения на божествените тайни,  
учели се да летят на крилете на въображението до началото,  
центъра и края на Вселената, а тя е безкрайно-спирално-синя ... 

 
И незнайно как, и върховно МАГИ-чно,  

може да се отразява цялата в очите ти, Любов моя,  
Синева ненагледна ... неотразимо-синьо ... 
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Останалото е без-словесен, прогарящ ме цялата, наяве и насън, блуждаещо-син 
огън в ритъма на музика, която чувам само в обятията ти, заглушаваща всички 

други гласове (разумни аргументи, ежедневни тревоги за хляба, лъжи, 
зависимости,  заблуди, сухи схеми от кухи сценарии) – карнавал на 

благоденстваща, винено-синя феерия, в която умирам и се прераждам с всяка 
пулсация на сърцето, което необяснимо защо, но така се случва, че по волята на 

Сияйните Сили и по мой съзнателен избор ти е дарено за твой там-там  
от сътворението до взрива на видимите и незримите светове, сега и отново ... 

 
Къде завършва тази приказка? 

Дали на ръба между живота и смъртта ... там, там, там, където всъщност  
ти и аз и всички магьосници сме си у дома. Или между точките  

на всичко и нищо не означаващите .м.н.о.г.о.т.о.ч.и.я. 
Или там, там, там, където се сливат: Измислица и истина. Откровение и 
маска. Сцена и зрители. Романтика и жестокост. Свобода и обвързаност.  
Има ли значение? Щом съм я ословесила, приказно живо-синьо Е. В спирала. 
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ЗАКЛИНАНИЕ ЗА ЕДИНСТВО НА СВЕТОВЕТЕ 
 

Витая се ... Смирен кентавър сред лавандулови поля.  
Ветровете на покълването пеят в косите на минзухарена мома.  

Птича молитва за запролетяване поръсва  
спящите ресници на дърветата с животворяща роса.  

Време за причестяване на земната твърд. 
 

Вечерницата се пресътвори в око на пират.  
Русалка го зърна и омаяна, напусна морския свят. С нозе, но без сърце.  

За женственото биле магьосницата й го отне и го затвори  
в раковина от изумруден опал на дъното на пещерата на черната змиорка.  

Русалчината обич щеше да остане там, докато заедно  
със земен момък не промълвяха отдавна забравеното тайно заклинание,  

отключващо раковината, портала между световете,  
съзнанието за илюзорността на двойнствеността ... 
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Никой в морското царство не смеел да си спомни какво бе заклинанието.  
Произнасянето му от могъщи вълшебници в мигове на екстазност на два пъти 

бе довело до всемирна суша. Гея, с прежарена плът, набраздена от  
зъберни бездни, не смееше да се покаже пред другите планети, които изливаха 

предишната си завист за нейната тюркоазена водна премяна в злобни 
подмятания и ехидни шушукания – вижте я, примадоната на слънчевостта,  

как е оголяла, каква е дрипава, на клошарка е заприличала ... 
 

Но Зорницата се смили над посестримата си и раздели с нея  
облачните си балдахини. Гея се сгуши в тях и заспа в непробуден сън,  

изпълнен с най-съкровени мечтания. Когато се пробуди от целувката на една  
пропърхала край постелята й комета, плътта й бе излекувана, възродена,  

по-плодовита и свежа от всякога, а дори и марсианската рубиненост  
бледнееше пред нейната диамантена синева.  

Мигом Гея разпореди заклинанието да бъде изтрито, забравено  
и никога да не бъде споменавано, че изобщо е съществувало ... 
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Сторено било.  
Но на каква цена – мирно живелите дотогава светове се разцепили,  

оградили, завоювали един срещу друг, сред земетръси и наводнения, урагани  
и ледени епохи, пожари и войни, кръвопролития ...  

 
Райските градини на Гея отстъпвали пред гробища и пусти стърнища.  

Напразно земните обитатели се опитвали  
да облагородят изгледа й с нанизи от храмове, гривни от небостъргачи, 

пръстени от дворци ...  
 

Всемирният кръговрат на промените довел Гея  
до прага на унищожението поради липсата на същото онова заклинание,  

от което навремето тя мислела, че трябва  
да се избави навеки,  

за да се спаси и съхрани. 
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... И ето, преродила се от страст и желание в жена,  
одухотворила крехкото си тяло с вселенската сила на обичта,  

русалката затанцувала по палуби,  
пристани и островни брегове  в търсене на своя пират.  

От залез до изгрев, от лято до следващото лято, вречено,  
до без дъх, в транс и молитвеност,  

танците й разпръсквали радост и отмора,  
разпалвали веселие и усмихвали всеки друг, но не нея.  

Безброй погледи я обожавали и пожелавали, но не и онзи, 
единственият, за когото живеела и продължавала да танцува. 

 
Но както било писано в небесата, по корали и планински върхове,  

а и в кръвта на двамата, един ден пиратът и русалката се срещнали,  
световете се разтреперали и настръхнали от вълнение,  

Гея се разлудувала, пълнолунията подлудявали Слънцето и посред зима  
имало по няколко лудо пролетни и летни дни  ...  
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Минали не минали пет луни и лудостта на обичта капка по капка  
заобливала вкамененото от диви преживявания на ръба  

на живота и смъртта сърце на пирата.  
Настъпил и вълшебният миг, в който без да съзнават  

какво ще се случи, двамата произнесли тайното заклинание,  
прозвучало уж като четири слова, но заредено със силата  

да върне обичта на русалката, да обедини в мир световете,  
да преодолее илюзорната двойственост на същността на нещата ... 

 
Когато разтвориш сетивата си до причестяване  
и се завърнеш към невинността на новородените,  

може би и с твоята обич ще си нашепнете четирите слова на  
заклинанието, спасяващо теб, русалките, Гея ...  

А кентаврите, отколе символизиращи единството на световете,  
ще запрепускат и по полята около твоя дом ... Ненавитали се ... 
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ТАТУИРОВКА ПО ДЛАНТА НА СЛЪНЦЕЗАР 
 

Да татуирам името ти по линиите на съдба, сърце, живот,  
любов в дланта си ... малко ще е. 

 
Вита баница с късмети е съдбовността. Залък за теб, късче за мен,  

все паунови перца от звездокрилия полет на желанията. Сърцата ни висят  
по коледното дърво на галактиката, която създадохме от сляп огън  

и безмълвни лунни съчки - да ни е вместо домашно огнище в безсъниците  
на омагьосната ни кръв, диреща нестинарско лъчезарие  в тъмата.  

 
Вместо свещи паля молитвени целувки. И в небесата над теб, и по веждите  
над очите ти, флиртуващи с принцесата на мрака, и по заскрежените клони  

на слънчевите лъчи, изоставили страстта си по косите на морето  
и гърдите на русалките. А може би точно с русалчино мляко  
ще се възродите за новожизненост – и ти, и спящият окован  

в кулата на мрака твой слънчев побратим Слънцезар ... 
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Защото само в теб и в мен,  
както и във всички влюбени по земята,  

живеят мечтите на небесните обитатели  
да се докосват и да не се взривят от това. И тяхната обреченост  

продължава така непоносимо дълго, че единствената им утеха е  
да наблюдават мимолетността на земната обич. 

 
Зад всеки човешки дъх се таи глутница бездихания.  

Пепелянки пълзят по вените ... Принцесата на мрака ги отглежда  
с жизнената ни сила. Някога, в зората на безкрая, я орисали  

при всяко заспиване на Слънцезар да тъче сватбен чеиз от мъжки погледи, 
изпълнени с копнеж. Колкото по-дълга земната нощ, толкова повече взорове, 

отправени към нейната снага, обкичена със звездни скъпоценности.  
Съберяла ли целия си чеиз преди слънчевото новопробуждане, 

 щяла да отведе тайно Слънцезар под венчило  
и да зацарува пълновластно над земите на хората. 
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Но достатъчно е само един момък да каже три пъти „Обичам те”  

със затворени очи и да си представя вместо звездолика небесна принцеса  
образа на своята простосмъртна любима,  

за да се разбрида целия чеиз, диплен в покоите на мрака ...  
А винаги се намират моми, които на драго сърце се потапят  
в ледените морски води и успяват със силата на обичта си  

да съберат в шепа животодаряващо русалчино мляко и да го поднесат  
в най-дългата нощ на своя любим за новожизненост.  

Мигом и Слънцезар се пробужда и бързо набира сили да разтопи веригите ... 
 

Тази нощ, ако пожелаеш, мога да съм и аз – поне толкова  
обичам и теб, и небесния ти побратим.  

Нали затова ме наричаш с името  
Миг Лунна Светлина ... и ме рисуваш като  

татуировка по дланта на Слънцезар. 
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ДА ПИЕМ ОТ ГРААЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА ЕКСТАЗНОСТ 
 

И Слънцето се спира да поеме дъх, 
достигнало екстазността на зенита. 

А ти 
сълза на пробудувало нощта небе 

инкрустираш в пръстен от изворен смях. 
Знак 

на вярност и истина сред видимите заблуди 
и незримите отрови на лъжовностите. 

Нима 
не е достатъчно, че от обич съм сляпа дори 
за следобедното Па де дьо на облаците ... 

Дланите ми 
кървят от предене на галактики, които 
да взривяваш. Това го умееш. Съвършено. 
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Както и 
да ме прегръщаш сякаш съм началото и края 

на всеки наш поход за Светия Граал. 
Той в нас 

Е 
разбира се, във всяко изживяване на тайнството 
на безграничността и нетленото безсмъртие. 

Секс 
според едни, правене на любов за други, 

тантрично сливане, безусловна отдаденост ... 
Все едно 

как се нарича – и без това словата занемяват. 
Който умее да Го изпитва, пие от Граала. 

 
Опиянение мое ... 
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С мисъл за теб отвявам дъжда отвъд града, 
сякаш отмятам косите си. 

Достатъчно е да те мечтая, за да се случват 
и най-немислимите светове. 

 
- Слабост си ми, казваш. 

- А ти си моята сила, отвръщам. 
 

В цялата бутафорна безмисленост 
на искрицата подарен ни живот, обречен 

да изтлее и да се изпари от това измерение 
 

да те има 
да те любя 

да се чувствам твоята вълшебница 
Е смисъла. 



 107 

За това не искам и не мога да съществувам 
по друг начин, освен с мисъл, 

посветена на теб. 
 

Твоя, за неизвестно време. 
 

Срещите ни дават образ, плът и усмивка 
на въображаемата ми Вълшебландия. 

Така съм си у дома навсякъде и винаги. 
Може би, за първи път от хиляди самсари насам.  

Нататък – ще видим. 
 

Пътят, Истината, Животът ... имат значение само като Ти и Аз. 
Ти - слънце и лунно сияние. 

Аз - ухание на луна и слънчевост. 
Да пием от Граала за Слънчевата екстазност.    
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ТРИНАДЕСЕТ КУЛИ ОТ ПРИКАЗНОСТ НА ЖИВО 
 

В замък от рубинен пясък 
с основи от неонови петолиния 

и тринадесет кули,  
по една за всяко 
лунно слепонощие 

люби ме. 
 

С орлови нокти 
от дъх на опиум и коси на еделвайс 

постеля изплети ми пред борова клада 
и нека  

фениксът в теб и жар-птицата в мен 
лумнат и възкръснат. 
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. 
Любящо е. Писък на новоизлюпена стъпка 

по брега на незримостта е ласката на миглите ти 
по настръхналите котешки дъги на гърдите ми 

и дори замръзналата река под прозореца 
мърка в ледотопяща гальовност 

 
 

Но когато ме въздигаш в икона 
и поставяш живота си в дланите ми, 

за да ги целуваш като твои,  
за да ме имаш, 

за да съм по-твоя,  
отколкото сам принадлежиш на себе си,  

не е ли повече притежание, 
отколкото обич. 
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А после изчезваш из своите светове 
и храниш вълците единаци по пущинаците 

с късчета от сърцата ни, сякаш си техен ангел  
и сякаш от това ще ти пораснат 

криле за обичане. 
И междувремието вие 

от преизгладняло неприсъствие 
докато шаманският ти пулс разбужда и сенките, 

а елфи ме люлеят в обятията си и ме учат 
как да те обичам безусловно. 

 
Би изглеждало толкова невъзможно 

да живеем по едно и също време в красотата на рая, 
сред адски демони и все пак  
в земни тела и измерения,  

ако не ни се случваше непрекъснато. 
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Непонятна обич ли е 
да се копнеем в докосването 

и да се любим в бездните, които ни делят 
и свързват едновременно. 

 
Пропадам и летя. 

 
Тъмата сияе с изумрудността на очите ти. 

Ослепявам за слънчевостта навън. 
Да се виждаме е зорнистост. 

И сред полунощ. 
 

В самодивска премяна 
и с венец от пулсиращи ритми 

пристъпвам към теб - Пришълец от безкрая, 
и не, няма да те наричам „любов моя” ... 
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За да се любим 
както тревата обича земята и дъжда, 

както мъглата се слива с лъчите на зората, 
както звездите се галят в танц, 

както живото не може без смъртта 
и нищо не е смъртно, 

докато има воля за живот. 
 

Вплитам срещите ни в знака за безкрайност. 
Останалото е случвания. 

Безсловесна любов. 
Просто приказност на живо. 

 
Така да е. 

За теб, за мен, 
за всички, които обичаме и ни обичат. 
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