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КАНЕЛА 

защо остави се да бъдеш упоена в нектар от рими и 

следобедни копнежи, по гауди да сравнява раменете 

ти, по сент шапел несбъднатото, да преподава устните 

ти по сорбоните, усмивката ти да отгръща в антологии,

да бъде хакер на живота ти предишен, да бъде vh1

когато ти е нищо, не се ли чувстваш малко непотребна,

да бъдеш на депеш единствената муза, канелата в дъха ти 

да е повод за пърформанси, сv-то на света да е за твойта 

кожа, бельото ти над арта да издига… над науката, да 

обяви сълзата ти за края на изкуството, но все пак за 

какво ти е кажи ми, един елин отместил се встрани 

от всички живи, клакьор на миглите ти, но и на смъртта,

напиващ се със санд, пиаф и други мили. Той нито знай

къде е, нито кой е… Защо повярва в порцелановите рими,

защо не го остави вътре в тях да мре, да гаснe там, да 

гине. Кажи ми, моля те, кажи ми…
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* * *

Хладината на очертанията ти ми спомня, че съм жив, че 

тук съм бил, в парфюма ти от невени съм се спотайвал 

и наркотичната тъма на устните ти съм протривал с рими 

по-паметна съм те видял с походката обрана да вървиш 

сред шемета на градовете и фонтаните, в крайбрежията на

дъха ти съм се крил от лоши и добри. Така мълчал съм те 

във себе си, че се нашмърках целия, и плакал съм по теб във 

мътните зори, по теб съм мрял, по теб се обобщих. По- 

чиста смърт от това не знам – така завършена, необходима

затова навярно се оставих на поезията да ме влачи, да ме 

тика. И падам си по теб, ема бовари – по леля ти, по майка 

ти, по баба ти – ебал съм ти смъртта, ебал съм ти и другото 

щом ти стоиш на хълма сред дърветата, облакътила се над 

музите, поетите, изкуството. Аз мога само да завиждам на 

онез, които утре пак ще те възпеят и в бледоликата тъга 

на римите ще те затворят. Да гинеш вътре в тях, да мреш, 

да видиш к’во е – безсрамна ти. 



8

КАНЕЛА 2 

Правя опити за поезия само в много краен случай. Когато кръвното ми 

налягане се е омесило с птиците. И нямам елементарна концепция за 

живота си. Всъщност само тогава правя разлика между хората. Само 

тогава те ме различават. Това е едно особено състояние. Това е когато 

съм се разложил сред фонемите на есента. Когато съм окончателно 

зависим от всичките ти очертания. Когато мога да изпиша 

четиристотин страници за прашеца по миглите ти. И още толкова за 

трептенето им. 

Това състояние трудно може да се обясни. Правих толкова безсмислени 

опити до днес. Пръсна ми се фонтанелата от опити. Влизах в 

медицината от опити. Не съм се усмихвал толкова години от опити. 

Само малки хора с големи вечери ми се подсмиваха. Правиха си 

майтап. Превиваха се на две от майтап. Толкова много майтап под 

небето. Всъщност само когато не ми се живее правя опити за поезия. 

Само тогава мога да изложа миглите ти в уфици. Или да анонсирам 

трептенето им пред ценители.


