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Седнал, сам, 
в непрогледната бамбукова горица,
засвирил цитра, пея с трепкав глас,
и ни един човек не знае този тъмен лес,
а само кръглата луна прониква там със 
свойта светлина.

Wang Wie (699–759)

Корабната сирена изсвири три пъти. 
Крехки бели пеперуди изпъват крила, 
извиват тела и рогца в опит да се от-
делят от коприната, върху която са 
отпечатани.

Небето като от коприна
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Рио Парана: червени води, син кичур 
коса 
върху лице с остри неподвижни черти,
плясък на бързо крило, 
чудновати фосфоресциращи цветя, 
маймунски очички под клепача на 
джунглата,
по тесните релси първо пристига 
звукът на електричката,

острието драсва в пръстта на спомена, 
той рохко кърви, някой натиска гла-
вичката на защитния спрей против 
комари и се издига кълбото от онзи 
аромат на черна кожена кушетка в 
болничното счетоводство при баба ми 
Петранка, който се повтаря и в торфе-
ния дух на уиски от остров Айлей, де-
зинфекция на паметта

Платноходките, когато корабът изле- 
зе от пристанището и поеме с тежък ход 
към тях, са бели пеперуди върху синя 
поляна. 

Феноли / Крилат тигър
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Преди да видим остров, пристига една 
сирфидна муха на палубата и каца на 
буква върху телефона, само няколко  
мига са нужни да осъзная, че насред 
морето това си е едно малко чудо, и 
ставам да проверя дали кошчето не е 
пълно с насекоми, смучещи руините на 
бучка захар по дъното на картонена ча-
ша за кафе, и докато изследвам боклу- 
ка, пристигат чайки, а далеч и все пак  
близо се зеленеят хълмове, и онова рав-
номерно бумтене на корабните мотори,  
и после растат белите размахани край-
ници на ветрогенератори отсреща, а 
мухата още седи върху лумналата буква 
с покорно свити крила. 
Сирфидната муха е насекомо, което 
чрез мимикрия е добило вид на оса и в 
незнанието си бихме го взели за стръв- 
но, страшно, поне за тигър. Бихме го 
прогонили с нервно ръкомахане. Но 
сирфидната муха не лети като оса в  
строги дъги, а трепти във въздуха като 
колибри. Оставям крилатия тигър да  
смуче нектар от буквите насред мо-
рето.     

Крилат тигър
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И дрипавият сняг очарова. Различно 
от прясно навалелия. Новият сняг е 
привидно невинен. Заобля, скрива и 
мълчи. Но този дрипав вчерашен сняг  
е така драматичен. С извивките си, кои-
то подчертават формата на камъните, 
мотивите на плочките повтарящ. Сняг 
със знание за формата. Вчера радостно 
паднал, днес прозрял. Не бял, а криста-
лен. Ненарастващ – спадащ. Прецизен. 
Език, отсявал дълго.

Дрипав сняг
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Врабчетата деца
върху раменете на Буда викат
по своя си начин.

Issa (1763–1828)

Минавах под ниските клони, птица се 
вдигна, закръжа над главата ми. Пърха 
из въздуха на място, уплашена, че мо-
же да я изловя на всички изходи за 
бягство под дървото. Един дълъг миг се 
наслаждавах на неразумната си власт 
над уловеното в капана от клони същес-
тво. Отминах. 
Как е тържествен ноември! 
С кратката си светлина, с дългия си 
дъжд, който отмива тичинковата охра 
от керемидения покрив, с постоянство-
то на сивото – откровение на въздуха.  
С дълбокото дишане. 
С прозрачния студ. 
С хората, които стоят като удивителни. 

Охра по покривите
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Щом се извърнах назад,
видях – покриваха пейзажа
само черешови цветчета.

Chora (1721–1772)

Първия път, когато погледнах назад,  
беше натрупал цветен сняг, закрил 
следите и пътеките, които прокарвах 
толкова години. Валеше все по-бързо, 
сякаш някой натискаше все повече пе-
дала на газта. Ровът встрани бе станал 
езеро от цвят, с непозната дълбочина,  
по повърхността потрепваха прозрач- 
ни сухи люспи. Така яростно отхвърля-
ха цветеца си дърветата, че скоро той 
надмогна ръста им и ги затрупа, схрупа 
дървесината под тежестта си, задръсти 
миналото гниещата плът на цвете и с 
костеливия си пръст потупа по гърба  
ми – да я пусна, да стъпи в стъпката ми, 
да ме изпревари.
Тъй дълго вече гледам в огледалото си 
за обратно виждане, че все забравям:  
objects in the mirror are closer than they  
appear. И после се издигна армия от  
цветна маса, захлопа по стените, по 
стъклата, задрънча в металните ци- 

Обратно виждане
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линдри, през кухината на иглата мина, 
косъма отвътре сцепи. Обърнах се на- 
пред, отминах. Навлязох в тихите  
пейзажи от зрели ябълки и ветрогене- 
ратори с уверени крилати повторения 
на сивото. Далечен силует на град от 
скупчени небостъргачи. И толкова 
мушици, размазани върху стъклото с 
финален жълтеникав писък. 

Назад... 

Когато погледнах втори път назад, ви-
дях – там грееха черешите, отрупани  
от жив, вибриращ цвят, катереше се  
все по-високо обещаващ смях от ти- 
чинки и плоден прах, че сякаш някой 
натисна педала на газта.  
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Цветецът, паднал и изсъхнал, довят 
навътре, дебелокож и гъвкав, издут,  
все още сигурен във формата си, владе-
ещ движението отвъд растителната  
смърт, насред разбунения дълговлас 
килим, е кит. 
Как не помръдва във вътрешния оке- 
ан, за да не стигне никога предела. Как 
назовава и то става. Как никой вятър 
няма да го преобърне и отмести, тежък 
в лекотата. Как е явлението на повърх-
ността, една закономерна изненада, и 
никога не ще потъне във водната тек-
стура, няма да се гмурне с вирнатата  
си опашка във формата на помрачено 
листо от гинко. 

Текстил
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И няма долу да навива в серпентина 
вретеновидното си тяло, да напреде с 
движението си вълните във вълнени 
конци сред океана. Няма. Многоброй-
ни кръстове от равно отдалечени ниш- 
ки съставят килимната основа – парале-
ли и меридиани, по които с точност да 
се назове вечното местонахождение на 
кита, да се сложи знак, например Х. 
От кита в Х един фонтан не се издига, 
кристални пръски няма до тавана. Но 
бавни, влакнести пълзят към перифе-
рията концентрични обръчи и се раз-
тварят, движат, изтласкват светлина  
и пух.

Текстил
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Как будят завист
сливащите се с часа
влюбени котки.

Etsujin (поч. 1702)

Кораби. В рехав венец по повърхност- 
та. Фериботът пресича реката от бряг 
до бряг, по диагонал, по течението, 
други се разминават, един прави завой. 
В такъв величествено топъл, празни-
чен ден всички по реката изглеждат  
по-щастливи… от самия теб. Хора и ко-
раби със сигурни корпуси, сигурен ход. 
Такива количества фланираща красота, 
че се чувстваш смазан като в катедрала. 
Не че не вярваш. Вярваш, но ти идва 
повече за обема на чашата, с която си 
дошъл на брега. 

Хора и кораби
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Речен оракул – имената на преминава-
щите шлепове. Temptation мина със син и 
влажен лъскав гръб. Exellence със строга 
форма и непоклатим. Princess Аmalia с 
потрепващи гирлянди от разноцветни 
флагове. Vita Dura с пирамиди от чакъл. 
Consensus без товар. Sunrise с обръчи 
навити железа пресече залеза. Mirage с 
контейнери в цинобър и мъничко ръж-
да по ъглите. 
Какъв барок! 
Единственият недостатък на речния 
оракул е, че корабите носят само превъз-
ходни имена.�
И после мина труп на плъх. 

� Имената на корабите на български по реда на 
изброяването им са: Изкушение, Превъзходство, 
Принцеса Амалия, Суров живот, Споразумение, 
Изгрев и Мираж. (бел. ав.)

Хора и кораби
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В средата на реката, в най-бързата ѝ 
част, премина дървен труп, с равен ход, 
2/3 над повърхността, кръстоса залез-
ната слюда и се скри в извивката на 
север, целеустремен и безразличен, 
прогизнало дърво, което си играе на 
важен кораб. Пореднният Пинокио, 
et voilà. След него, в бавните води,   
най-близо до брега, Рейн довлачи плъх  
и ми го хвърли жертвено в краката. 
Подут, петнистият корем стърчеше и  
се клатеше подобно шамандурка с 
размерите на едра ябълка. Под тежест- 
та на вкочанените крачка се беше 
килнал на едната си страна, опашка- 
та му служеше за рул. Приличаше на 
траурна гемия, изрядна още, оставена  
на дрейф, въртеше се с тържествен  
шлейф, напусната от капитана на духа, 
заклещена в спокойна плитчина меж- 
ду грамадни за размерите ѝ обли ка-
мъни. 

Благодаря, река! Тъй дълго чакам 
тази благодат – неизброими залези на  
красота, от бряг до бряг, и никога до  
днес не бе ми давала ти знак. 

Плъх
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Ако ти кажа „не“, ще отнесеш ли трупа 
оттук? Ако ти кажа „да“? 

...

Плъхът безизходно въртеше кръгове 
с изпъната опашка, мой, бих казала –  
дори засмян. Тогава ти отвърнах: „Не 
означава нищо. Нищо не зависи от тази 
мъртва плът“. Отсреща портокалът 
беше паднал вече и тънък летен мрак, 
т. н. Два кораба със светлини, с човеш- 
ки силуети; още, още; един катранен  
шлеп със сиви пирамиди от чакъл ка- 
то керван камили мина; сол съхне по ли- 
цето ми, езикът ми узна. И после сведох 
поглед към плитчината с речния ми  
дар – отплавал бе и нищо не видях. 

Плъх
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Отвъд реката пада портокалът. Където 
и да застанеш на брeга, слънчевата 
пътека за отсреща е в краката ти. Не, не 
е пътека, защото: можеш ли да крачиш 
върху светлина, да провървиш водата? 
Връв е, затегната за огрения ти глезен, 
към който сянка запълзява. Не, не, и  
връв не е. Не е верига също. Да чуваш 
някъде сопрана на подрънкващи халки? 
Това е твърда връзка с портокала, лост  
за теглене на аварирало превозно сред-
ство. Щанга с петна лъщящи от ма-
шинно масло. Мазен аромат на гниещ 
речен планктон, технически аромат 
на шлепове. Писък на сирена прорязва 
текстурата на момента. По рождение си 
вързан на твърдо разстояние за свет- 
лината, понеже спирачките ти не са 
надеждни. И ляга една широка река 
за двойна сигурност. Мигащи фенери 
в движение ти пращат заблуждаващи 
сигнали.

Теглене с твърда връзка
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Акварелна полунощ. И капчица светул-
ка в черното ѝ, грапаво сърце. Капва, 
стича се, дели. И там, където светлина-
та сложи острия си знак, след нея се на-
дига, глутинира и царува двоен мрак. И 
после как под твърдата кора...  

Зрее прасковената зора
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Едно съновидение,
когато се опитах да го хвана,
крехкият молец.

Buson (1715–1783)

Хлопам на портите на съня, а от отвът-
ре се обаждат щурци, щурци, щурци. 
Отпечатани върху слуха. От един бърз 
принтер. 

Принтиран звук
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Върху саксията
нощната пеперуда бе заслушана дори
в песента на съдбата.

Issa (1763–1828)

Наричали я господния фенер, светлика 
на Бога. Катедралата. Минем ли през 
портите навътре, внезапно се пренасяме 
в гора с вкопчени високо в небето клони – 
каменните ребра, които носят тежест-
та на свода. Високи, строги. Мирис на 
иглолистни гиганти, влажна хладина и 
светлина през витражите, слънце през 
растителна плетеница. И всички онези 
насекоми, които сме внесли, полепнали 
по дрехите и които не подозират, че ги 
водим към края им близо до Господ и 
далеч от полуделите липи вън. 

Катедралата в Мец
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.
една 

немирна риба
отвъд водата мина

откъсна перла време
подскочи на опашка

в земята 
се заби

и там се вкамени

Катедрала
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Humulus lupulus, реката в рамка от хмел. 
Минат Endurance и Vita Dura.� Черен 
корморан се гмурка, прошива водата.  

Усилен самолетен трафик и стелеща 
се миризма на керосин над зеления 
гръб на кълвача, долетял в слънчевата 
октомврийска градина от други места, 
обвити в скреж и пронизани от остър 
студ, вкочанил дървесните кори. Всеки 
път се изненадвам, когато видя кълва-
ча да чопли из тревата като кокошка, 
вместо да се труди по дърветата. Явно 
и кълвачът предпочита лесния улов. 

� Минават Издръжливост и Суров живот. (бел.
авт.)

РКМ 756 / Път и труд
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Конското ухо
се изостря, така хладен
е цветецът на крушата.

Shiô (1665–1731)

Любовната игра на две пеперуди пау-
ново око. Неразбираема в човешките 
ми очи. Но все пак игра. Все пак взаим-
на. Координирана в космическо необо-
зримото число от поколения, трепкали 
кратко – долепени две крила, очите, 
скрити вътре като в сключени длани, 
с черната си долна страна на показ, 
набраздени, със структурата на шисто-
ви плочи. Две изпъчени мъхести тела 
в положение на излитащи самолети.  
Овални и източени. Издути от кратко-
трайния сок на живота. Пипала. Зами-
ране върху платформата. Отваряне и 
затваряне. Пак. И после във въздуха  
две спирали, които се събират, разда-
лечават се, гонят се и се избягват. Очи, 
очи. Концентрични кръгове. Кърваво-
червен знак. Високо към границите на 
езика, невидим за зрението, ниско към 
пръстта, от която се слепват телесни 
форми. Но никога не достигат отвъд 
думите и никога не под земя.  

Пауново око
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Как кацат на буца пръст и размахват 
ветрила. Умножават в движението 
слепите зеници. Или в бъзовия храст 
се вбиват декоративни игли. Или на  
върха на свит слънчев чадър веят уве-
рените си знамена, най-горе на сянка- 
та. Или върху белия гръб на деня стъп-
ват, той се извръща и те отлитат. 
Наивната радост да бягаш от деня си, 
толкова си силен и цял, повярвал в зре-
нието на декоративното си око, бух-
нал в прозрението, изпънал ципата на 
неповторимостта си, че стръкче трева 
може да те прободе. 

Пауново око
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Тъкмо се канех да се шмугна в летищ- 
ния параклис на тишина, да затрия 
между иконите няколко часа до полета, 
но дойде поп и ме изгледа с питащи очи. 
Понеже не успях сръчно да измисля свята 
причина защо си тътря куфара там, 
излязох и седнах до тоалетните, където 
свито селско семейство закусваше от 
купички върху вестник на светлината  
от витражния прозорец, под която бук-
вите приличаха на опожарена трева.

Закуска върху вестник
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Въпреки всичкия дъжд
са нацъфтели по оградата
есенните клони.

Midori-jo (1886–1980)

Облаците. Черни лебеди в буен полет 
ниско над водата. Мирише на озон и 
белени краставици. Минава Euforie.

Речен оракул 
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Когато в тъмното някой изхвърли фаса 
си от прозореца на преминаваща кола, 
върху черното на асфалта се образува 
малък искрящ фонтан... или къртичина, 
от която се изстрелва заря.

Магистралата вечер 
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Към лятната нощ, ех, 
от облак на облак
търчи луната.

Rankô (1726–1798)

Круша наши. Огромна колкото малък 
пъпеш, не се побира в двете ми длани. 
Сигурно трябва да я държат двама 
с четири ръце. И сочна, не се побира 
всичкият сок в една уста, в един корем 
не се побира. И поради огромния овал 
трудно се отхапва първата хапка, труд- 
но се гризе с малките наши зъби, со-
кът протича из раната на бялото ѝ пе- 
съчливо тяло, облива ръцете наши, 
които държат. Сокът нараства и я над- 
минава по обем. Ръцете стават наши, 
пръстите наши, по ръкавите – наши, 
в свивките на лактите – наши. Наши 
расте в увивна растителна плетеница 
по дрехите наши, прокарва охрата на 
кожата си по конеца, в спиралата на 
изпредените влакна наши спуска сок. 
Знак наши. 

Наши
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Отляво – ечемик, отдясно – рапица,  
колелото ми се плъзга по гладкия ас-
фалт на полския път. После по окол- 
ните ливади край Рейн ми се изпречи 
фазан. Дори и да получи безсмъртие, 
човек не може да постигне вечност. 
Защото се е родил. Всичко преди раж- 
дането си той не го е живял и няма 
да го живее. Безсмъртието обрича на 
тъга, породена не от липсата на край, 
а от наличието на начало, отвъд което 
се прониква само с интуиция, но мо- 
жеш ли да разчиташ на интуицията 
напълно? Вечността е постижима, ако 
отлагаш всеки ден смъртта и всеки ден 
отблъскваш раждането си с един ден 
назад. Предната гума на велосипеда 
да се отдалечава от задната – една все  
по-трудна за управление конструкция.
Изпитание за равновесието. Изпита- 
ние на всеки завой. Така някога, в без-
крайно дългото ти никога няма да се 
родиш и никога няма да умреш. 
Ти няма да си ти. Аз няма да съм аз. 
Всичко във всичкото. 
...
Има и по-лесен начин за вечност обаче.

Заради фазана
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От бялата планина
снегът със светъл блясък –
о, тази жега!

Issa (1763–1827)

Както се пръскам със слънцезащитен 
спрей вън в тази обещаваща сутрин, по 
белия ми весел корем, по слънцежад-
ните ми крайници и изобщо в големи 
кръгове наоколо, виждам ситни пръски 
крем по тъмните дъски наоколо, по 
цветята и даже в чашата с прясно сва-
рено кафе. Толкова са красиви тези бе- 
ли бръмбари в кафето, че чак се изку-
шавам да изпия отровата в името на 
красивото. Единствено огромното ми 
желание да живея, ако не вечно, то поне 
половината от вечността, ме накара да 
си направя ново кафе. 

Ново кафе
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Годината е тръгнала да чезне,
но сламената шапка, сламените чехли
си нося както винаги.

Bashô (1644–1694)

Как може да си нямам поне един тежък 
гердан – ровя днес из многобройните 
си дрънкулки и се чудя. Сигурно затова 
постъпвам все лекомислено. Тежък гер-
дан води до тежка стъпка. И като метри- 
ка, и като поведение, и като ход. Герда-
нът все пак е нещо като сладка окова. 
Нашийник. А за да носиш як наший- 
ник, трябва и да хапеш зло. Трябва да 
оправдаваш материала с нрав. И не  
просто да хапеш зло, но и да си под-
властен, да зависиш от кокал и любов. 
А аз завися предимно от собственото си 
настроение и не обичам месо. И извед-
нъж ми се отщя гердан и постъпих пак 
лекомислено. 

Гердан
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Кръглото огледало със стойката по-
разително прилича на Фестоския диск, 
както е изложен в музея в Ираклион. 
Първо, поради  формата си двата пред- 
мета хвърлят еднакви сенки. И второ, 
онова, което връщат като информация, 
е неразчетимо по един и същи начин. 
Какво да чета в това отразено лице? 
Според Хари Мулиш и романа му „От-
криването на небето“, едно възможно 
тълкувание на спираловидния текст 
върху Фестоския диск гласи: 

Този надпис не може да се разшифрова. 

По същество това изречение  изгребва 
до дъно текста – каквото и да пише на 
неразчетимата повърхност, в дълби-
ните му е израснал с времето смисълът 
на закодираното абсолютно. Дълбини-
те винаги ще вземат надмощие, дори 
и да се строшат някога катинарите на 
знаците. Лицето в огледалото ме из-
правя пред една човешка загадка, коя-
то следва да отмина с безразличие. 
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Няма невинност в езика
вземи този пожар и си го сложи в джоба
подаваме си един на друг обгорени 
фрази плячка
издигаме едно ние и ние ни издига
луна, искаш ли бързи кораби
минаваме през текстовете като 
завоеватели
мрачни от мълчание – леки от мълчание
тържествуваме със сведени очи 
върху разбитите кодове
какво дрънчи там долу за милост 
със строшен  гръбнак

ще паднем някога сразени
върху кървавите буци думи
с прерязаните им пъпни върви
разплитали сме ги от речта 
със сплетени в роза пръсти

тази загуба…
тази победа никой не може да ни отнеме

Няма невинност в езика
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На каруцата
тракането проехтя
по градинските рози.

Buson (1715–1783)

Боклукчийският камион е тотемна 
фигура, това го знае всяко дете още 
преди да знае какво е тотем. Подози- 
рам, че запазваме през целия си живот 
изумлението и радостта си (под фор- 
мата на страхопочитание) от тази ма-
шина, само че по някое време спираме 
да изразяваме гласно отношението си.  
Нито е престижно, за някои сигурно до-
ри е неприлично, свързано е със срам. 
При цялата най-нова техника, която  
тихо жужи, плъзга се, филтрира черен  
пушек до бял, боклукчийският камион 
минава в най-нецивилизован ранен 
час, с примитивен грохот се носи, смър- 
ди на живот и развала, дъвче с метал-
на протеза отпадъци, пърди. Двама му 
висят за стража в ляво и дясно и го 
тъпчат с кофи храна, подсвиркват, ръ- 
комахат и се държат така, все едно че  
им принадлежи зората. 
И тя наистина им принадлежи. 

Двама му висят
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За обяд имаше пилешка супа в малка 
метална купичка с две уши, през които 
да гледам шарките на покривката. Оба- 
че без лук. Оранжева салата от настър- 
ган морков, в малка правоъгълна бя- 
ла чиния като табличка. С лимон обаче. 
И Бременските музиканти, разказани  
от Света прабаба ни Върбанка. Бре-
менските музиканти траеха точно кол-
кото един обяд и всяка дума беше свере- 
на с оригинала, установих по-късно, 
когато можех да чета. И в тъмното очите 
им светеха! А Влади все скачаше от стола 
да види колата, която минава долу по 
улицата, Влади беше на пружина, така 
казваха. Освен това ядеше супата даже 
и с лук.

Боклукчийският камион
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Годината на осите. По-рано от обичай-
ното са се нароили, превземат терито- 
рии. В земни дупки, под керемиди, в 
хралупи. Осата майка закача началото 
на онова, което трябва да се превърне  
в гнездо с формата на лампион от смляна 
дървесина. И се втурват работничките 
да строят. Чегъртат дървесина от гра-
динските мебели. 
Звукът, който произлиза от търкане- 
то на устния им апарат в дървото, е от-
четлив, чува се на няколко метра през 
открехнати прозорци, през тензух и  
вълна. Чува се припукване на дърво, 
стържене, скрибуцане. Звукът е не- 
съразмерен с картината. Настава аси- 
метрия на усещанията. Звукът е пре-
калено голям за предупредително 
жълтата точка с рогца, чертаеща осми-
ци. Звукът има тяло на питон, който се 
издига от облегалката на градинския 
стол. И се огъва на вятъра.
После осата отлита с изчегъртания си 
материал и питонът се пръсва като 
сапунен мехур. Само дълги бели резки 
остават, оголени влажни слоеве дър-
весина. Бразди. Знаци, по които може 

Оса, звук, питон



42 Оса, звук, питон

да се чете, ако имаш търпението да 
им припишеш значения. В безкрайно 
много варианти от приписани значе- 
ния на тези знаци все някога твоите  
ще съвпаднат с изначалните. И понеже 
знаеш, че това е възможно, изобщо не 
се захващаш с подобна неблагодарна 
работа на духа, с тази шега под форма- 
та на плетеница. Наричаш знаците как- 
то си искаш и си винаги прав. Чегърташ 
личната бразда, а някой гледа изумен 
дракона на шума ти как се вие около 
Марс. 
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Чадъри много
още минаха
в снежната вечер.

Hokushi (1665–1718)

Хокуши е бил ученик на Башо.
Доброто хайку се отличава от бързото 
ефектно хайку и по това, че не ни се раз-
крива веднага. Бързото ефектно хайку 
е изнесло като на сергия всичко отпред 
пред дюкяна. Хваща преминаващия 
читател, засища бързо като захар. 
Доброто хайку е негостоприемно и не 
обещава нищо. То създава трудност, 
изисква. 
Белият сняг като смърт. Смъртта сне-
ма индивидуалните различия – лицата 
скрити от чадъри. По реда си премина- 
ват. Светлината е оскъдна, цветовете  
са потъмнени. Бял пейзаж, през който  
се движат л-образни форми с почти из-
личени контури. Покой, какъвто съз-
дава снегът, а в покоя – толкова много 
движение; падащият сняг, кръстосва-
щите го чадъри.

Чадъри много
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С колелото в горещата нощ, право сре- 
щу розовата мраморна топка Луна,  
отдолу – Марс. Право към тях карам, а 
дърветата и сградите от двете ми стра- 
ни се разтварят да ми направят път.  
После през полето, сред примитивна 
тъмнина – сателити и звезди, богатства 
всякакви, светулки, зайци, странни 
стъпки, щурци. И целият полски път е 
осеян със смълчани хора, на които им 
светят телефоните към небето; ста-
тиви, светлоотразители, хора клечат, 
лежат по асфалта и аз ги заобикалям 
на зигзаг. Погълнати от гледката, лику- 
ващи с подобаващия за момента тър-
жествен покой. 

Пълно лунно затъмнение, 27.07.2018
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Как толкова много хора на едно място 
успяват да натрупат такава тишина.  
Как сме вързани кармично в танца на 
звездните топки, как произвеждаме 
смисъл от закономерните им движе-
ния. Малък човешки смисъл насред  
полето. Неизброими снимки на момен- 
та. Осветени от крехки дисплеи лица. 
Облост в думите. Старание да хванем 
идеалното кълбо. На терасата виси 
кръгъл фенер със соларна батерия,  
съща луна. 

Пълно лунно затъмнение, 27.07.2018
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В такива жарки дни, до лудост жарки, 
какво си мислиш, когато един объркан 
човек, разгащен, изприщен и подпий- 
нал, гръмогласно моли касиерката в 
магазина да му даде ключа за витрина- 
та с пачките кибрит? Трябвал му цял 
кашон. Дали у дома със спуснати щори 
и ивици светлина като трески той ста-
рателно ще строи кораби от клечки?  
Или е съдържател на къмпинг и му 
трябват за лавката, че толкоз много 
спиртници... Или стърже главичките, 
събира сяра. За да я гълта. Или прода- 
ва кутийките с надценка в друга дър- 
жава, в която се е появил дефицит на 
кибрит. Или обслужва ламя. 

Ключ
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Касиерката не му дава ключа. Казва, 
какъв е смисълът на един заключен 
шкаф, ако ключът е достъпен за всеки. 
Да, да, така е, отвръща обърканият  
мъж и се реди на опашката с празни 
ръце, виснали като сухи клони, нали си 
чака да му отключат, че да вземе кашон 
кибрит. И бумтят климатиците, а над 
зеленчука се стели влажен бял хлад. На 
мъжа, отишъл за кибрит, му се подава 
под л-то на разкопчаната риза вдлъб- 
нат пъп, от който изригва вулкан от 
рижави косми. 
Търпелив пъп. 
Пъп пожар. 
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Веднъж насред papira се разляла бира
вагон стихотворения дивашки 
дерайлирал. 
Омесили се ангели, бръсначи, 
невестулки,
дамите с фенерите отказали да станат  
на щурците булки.
Орфей е дадаист, понеже як погълнал 
неговата лира.

Жежка нощ. Щурците като питбули.

Лай
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Да криволича в прохладна лятна нощ  
по дигата към къщи с колелото на две 
бири. Краят на юни и заблудени све- 
тулки се блъскат във фара ми. Едно, че 
пътят по дигата върви по мед и масло; 
друго, че две бири изкривяват жизне- 
ната настройка към малко повече свет-
лина, не прекалено като при екстаз, а 
разумно, само колкото да подчертаят 
с няколко пестеливи щриха личната 
радост. 
Какво е разумно? 
Една светулка, кацнала на лявата ръка, 
нарушава ли равновесието?  

Лай
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Сред мрачната луна
в тясното поточе патките
удрят с крила.

Shûôshi (1892–1981)

Току-що извадих едно крило изпод 
F12. 

Лай
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В просторната градина
белите обикновени рози
са парче небе.

Buson (1715–1783)

Първо, какво е небе? Небе е всичко над 
земята, което можем да обхванем с 
мисълта си. Отвъд небето продължава 
онова, което не можем да обхванем с 
мисълта си, защото надминава всичко 
мислимо, нещо като отвъд безкрай-
ността. Но понеже за нас небето е без- 
крайно, то отвъд безкрайното е също 
само безкрайно (безкрайност плюс 1 
си е пак безкрайност). И как да видим 
небето, след като то е необятно? Да го 
сведем до облаци например, тоест – 
да вземем един елемент, който да го 
изразява. Облаците като посланици на 
небето. Негов генетичен код. Малък 
конструктор с няколко части, от които 
да знаем как може да се разшири цяло- 
то. Облаците имат форма, така че  
окото ги обема. Говорят езика на не- 
бето и ни го превеждат на човешки  
език. Където е простор, там могат да 
се намерят облаци. Където е градина, 

Какво е небе?



52

има елементи, които да я изразяват, 
например розите са такива елементи. 
Розите като пример за градина: вен-
челистчета, тичинки, цветни чашки,  
от пъпка до смърт и т. н. А градината? 
Тя не е ли също вид небе? Безкрайност 
от цъфтеж.
Обратно следва ето това хайку:

В просторните небеса
белите топки облаци
са парчета от градината.

Какво е небе?
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На свечеряване, малко преди началото 
на града взехме грешен изход на маги- 
стралата и се оказахме насред песъчлив 
терен, по който се виеше невидим път, 
необозначен с нищо, така че се налага-
ше да си представяме как пътят се вие  
нататък. От едната страна сиви бе- 
тонни ограждания очертаваха нача-
лото на залива. Върху тях загорели 
дребни мъже ловяха риба, развиваха 
кордите от малки кълба, клечаха, 
изгърбени и босоноги. По-нататък, 
като захвърлени в нищото, няколко 
раздрънкани автобуса, от онези очука- 
ни ръждиви корпуси, накичени с 
висулки и дрънкулки, и разтворени 
прозорци, с които се придвижват стро- 
ителните роби от Южна Азия. Стоти-
ци мъже около автобусите, мъже, по- 
тънали в игри с топка, като деца, 
малко тъжно и глуповато. Когато ми- 
нахме през импровизирания им спор-
тен терен, сякаш не ни забелязаха,  
дали защото често се заблуждават ту-
ристи в тази отсечка от пътя, или за- 
щото просто нямат никаква връзка с 
нашия свят, както и ние – с техния. 

Алой, или Дубай
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Колата мина през някаква дълбока не-
видима яма и издрънча чудовищно. 

...

След залеза по улиците встрани от по-
казните молове, далеч от вирналата 
се Кула на Халифа клечат мъже, мъже, 
мъже, само мъже, прашни и разгърде-
ни, с лъскави темета и чела, клечат из-
вън обществото, в ивица, скрита зад фа-
садата на туризма, вън от луксозните 
фоайета, опушени от благовонен алой; 
клечат сред вечерната жега на пусти-
нята, върху жарки плочи пред малки 
супермаркети с лепкави подове и син-
каво осветена вътрешност, клечат в 
подножието на кранове. Крановете 
клечат в подножието на нажежено  
небе, протегнали ръце към Зелено мо- 
ре, мазно и гъсто.  

Алой, или Дубай
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Предполагам, че катерицата е блъсната 
от кола. Гарванът си я изтегли встрани 
от платното, по най-кратката отсечка, 
като при това внимаваше и се пазеше 
от движението. И си я заръфа. 

Един пръстен обърка всичко.  
Брюнхилде прозря що за измамник е 
Зигфрид и си пожела смъртта му.

Залезът на боговете
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В полет прободе
светлината на лодката в тъмното
дъждосвирецът.

Kitô (1740–1789)

Празна сцена, светъл кръг от прожек- 
тор. Празният кръг Енсо (Ensō) в бу-
дистката интерпретация е символ на 
съвършенство и пълнота. Експреси-
онистите пък го разчитат като израз  
на мига. И смайлито носи тази симво-
лика, дори и да не го съзнаваме. 
Едно бързо тяло пробожда, разсича 
кръга, задържа се само миг на освете- 
ната сцена. Така и човешкият живот 
пресича съвършеното само кратък 
миг.
Страничен ефект на българския пре- 
вод е, че дъждосвирец е чудно описа- 
телна дума. Той има и друго название  
на български – говедарче.

Гора. Гора. Гора. Страноприемница. Ци- 
кади по дърветата – звук пъпчив.
Верига...

Говедарче / Стая номер 7
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Бултериер на верига зад къщата. Дъл- 
ги часове карахме през гори тили-
лейски. Някои участъци от пътя бяха 
само с пясък, камънаците удряха по 
бронята на ръмжащия ни крайслер. Об-
лаци пясък. Електрически  жици вър- 
ху дървени стари трупове. Тук   ширина... 
не, космос. Космос от дървета. Лалу- 
гери по пътеката, любопитни и пред- 
пазливи. Овалната метална плочка, на  
която виси ключът от стая в страно- 
приемницата, отразява като огледало 
езерото, зловещо стихнало, неиздава- 
що дълбочината си, плътно и непрог- 
ледно като театрална завеса. На мал- 
кия кей – валмо прясно отскубната 
козина. Извърнеш ли се, виждаш как 
лалугерите надничат иззад строгите 
стебла на боровете, с подозрителна не- 
винност. И те пронизва копието на 
горски лъх. И падаш в лодката. И лод-
ката се полюшва в синьото на хладната 
си плът, люш, люш, люш, тръстики се 
надвесват над теб, оглеждат се в плоч-
ката на ключа на стаята, приглаждат 
няколко паднали по челото коси.  Стая 
номер 7. 

Стая номер 7
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Долината Мадагаска. Между ресторан- 
та и залеза е легнало езеро, в бистрата 
лятна вечер то лакомо поглъща слън- 
цето, докато на терасата гостите стър- 
жат с тъпи ножове върху шницелите. 
Оранжев филтър върху цялото и кога- 
то си погледна ръцете, върху ноктите 
ми растат малки оранжеви шишарки, 
една водка. Далеч, далеч звучи джаз; 
над бръснарницата – месечина, де да 
съм била дървосекач, да съм дошла 
от селце на кашуби, да съм започнала 
от нищото, с вода и острие. В пазвата 
ми цикада, под сърцето ми труд. 
Цветни ленти върху дърво отбеляз-
ват предела на моето, отъпкана пряс- 
на пътека, пръстта гълта смола във 
формата на голяма сълза. И навсякъде 
из гората предизборни плакати: 

„Гласувайте за Павликовски!“

Оранжев филтър



Тръбни 
фрагменти

Южноамериканският дневник
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Попадам в корема на анаконда. Дръп-
вам шнурче от тавана и светва лампа 
във вътрешността на дълъг и тесен 
тунел със слузести стени. Там, докъде-
то светлината достига, жълтозеленото 
покритие на коридора блести като скъ-
поценен камък и избледнява надалеч, 
докато вътрешният мрак на влечугото 
го погълне. Стоя в центъра на светлия 
кръг. И пиша ли, пиша… 
Заслушана във вътрешния и външния 
шум – първият надгражда втория и го 
души. Потънала в мисълта за движе-
нието – поклащане, пропадане, равното 
техническо вибриране на самолет в 
спокойни висини. Сън, който се пре-
струва на истински. Будност с ленивата 
замъгленост на презокеански полет, 
причинена от лошия въздух в самолета, 
постоянната жажда (сухи устни и из-
вит нагоре врат), теснотата и винаги 
неудобната седалка. Самолетът се гму- 
рва в някаква своя дълбочина – ана-
кондата се свлича в реката. Ниско под 
повърхността се вие и напредва, а гла-
вата ѝ стърчи над червената вода и 
дебне плячка, но отвътре аз не виждам  

Тръбни фрагменти
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нищо от това с отворени очи. По люле-
енето на тунела мога да очертая вълно-
образния профил на външния свят. Ето 
я моята джунгла, която не виждам. 
Така я пиша – отвътре навън. По-скоро 
интуитивна. / 29 март 2018
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Тапир, маракас, ягуар, пираня, мани-
ока, ананас, маракуя – думи от езика 
на индианците гуарани. Разпръснати 
топоси от карта на чудноват идиом.  
„И“ на езика на гуарани означава 
вода. „И“ с първична искреност назо- 
вава същността на водата. (Същото 
върши и френското „о“.) „И“ изтича, 
извива се и се проточва, звучи и ово- 
днява. Безпрепятствен звук, като река 
привидно безкраен. Името на водопа-
дите Игуасу означава голямата вода, 
а бразилският легендарен плаж, люл-
ката на боса нова – Ипанема – е мръс- 
ната вода. Наречена така поради ло-
шите течения в трудния за риболов 
залив. Имена като заклинания. 
/15 май 2018
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Águas de março fechando o verão – водите 
на март, с които лятото свършва. Щом 
пресека екватора сега, идвайки от се-
верното полукълбо в края на март, 
ще се озова от началото на пролетта, 
почти още зима, в началото на есента, 
почти още лято. Понеже екваторът е 
огледалната линия на сезоните, дос- 
татъчно е да летя две еднакви по 
дължина отсечки от двете полукълба, 
за да премина от един миг в неговия 
огледален друг. Еуфорията на пролет-
та се обръща в меланхолия на есента. 
Но обещанието на сърцето си остава 
същото от двете страни на екватора. 
Обещанието на сърцето е туптене, 
стръвност, отсъствие на натрупани об- 
рази. Празен съд. Кратунка. Лъжливо 
обещание е то, както всяка красота.  
Но му вярваш, поради липса на друг 
избор. / през март и други есени
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Калебаса: издълбана кратунка, от ко- 
ято южноамериканците смучат чая 
мате през сребриста метална тръбичка 
(бомбия), завършваща накрая с цедка 
на дъното. Кратунката, натъпкана с 
накълцани сухи листа от мате, както 
се тъпче лула. Храстът мате е южно-
американската разновидност на дже- 
ла – онова растение с восъчнозелени-
те твърди листа и червените топчести 
плодове, което се появява като колед-
на украса. Расте пред дома ми, две под-
рязани строго джуджета, едното – едро 
и месесто, а другото – засенчено и из-
нежено. Асиметрия на делника ми.  
Смуча от сребристата си тръбичка топ- 
лата запарка с вкус на тютюн, а две 
тежки пеперуди смучат с хоботчетата  
си свежата солена пот от кожата на ръ-
ката ми.  / Foz do Iguaçu, 1 април 2018
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Рио де ла Плата след буря, разбунена 
и глинеста. Мокър крайбрежният бу-
левард, палмите мятат коси на вятъра. 
Страничният прозорец на автомобила, 
през който виждам за първи път ла Плата, 
милостиво заглажда ъглите на стесне-
ната гледка към тази невъобразимо 
просторна река, чийто отсрещен бряг се 
губи на хоризонта. Ако изобщо го има. 
/ 25 март 2018



67Тръбни фрагменти

Монтевидео, тук. Светлината пада сега 
така, че цветовете са по-интензивни. 
Формите добиват дълбочина и търже-
ственост. Би трябвало за тези цветове  
да има други наименования, мерещи  
по-прецизно, геометрични. По какао-
вите вълни момчета се хвърлят върху 
сърфовете си и движението им е музи- 
ка, която се чува със зрението – хармо-
нията на прибоя и телата; кафяво, ко- 
жа и пяна. По-късно слънцето залязва и 
хвърля златисти люспи върху фасадите 
на крайбрежните сгради. Тук и там по 
тревата са насядали хора със сламени 
шапки и купички мате. По тъмно ули- 
ците на стария град в Монтевидео се 
опразват, магазините спускат с дрън- 
чене железните си решетки. По уроне-
ните фасади на ъглите проблясват фо-
токлетките на уличните камери, тъм-
ни силуети се шмугват зад ъглите. В 
Стария град животът свършва по залез 
с непозната на европейските градове 
категоричност. Нощта е нощ и нейни са 
тишината и престъплението. 
/ 25 март 2018
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Но още е рано – обратно на крайбреж- 
ния булевард в златния му час. Ханс, 
местен жител и наследник на онзи зна-
менит преселник от Хамбург от преди  
два века, който основал Немското учи-
лище в Монтевидео, а после изобретил 
супата на прах, обявява чудото, в което 
да се взирам през следващия безкраен 
миг – един поет бил казал, че послед- 
ният слънчев лъч по залез над Рио де 
ла Плата е зелен. Самият Ханс никога 
не е успял да види зеления лъч. Взирам 
се дълго, дълго… Ще ми се да напиша: 
„Видях го!“ / 25 март 2018
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Пиенето на мате е бавна работа. Ритуал 
извън времето. Мате пиеш на малки 
глътки и горчи както всичко, което 
е честно. Цветът на мате е тютюнев, 
пепеляв. Мате буди нещо прастаро – 
спуска се в кореновата система на духа 
и се свързва с примитивността ти, за-
ровена под слоеве цивилизационни 
натрупвания. Обръщаш едно камъче и 
виждаш от обратната му страна плани-
ната. Пиеш мате, пиеш памет, сребър-
ната памет през лъжичката, а един 
тукан е обърнал изразителния си про-
фил, виснал с клюн като пластмасова 
месечина. Пиеш мате, пиеш мате, драс-
каш по стените на кратунката, плюеш 
листа, а туканът отсреща не помръдва, 
изпива те с поглед – позира и той извън 
времето. / извън времето
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Реките са жива природа. Познават дви- 
жение, промяна, общуване, пулсации, 
дори настроение, дори дух. Реки се по- 
явяват, спират, обръщат посоката си... 
Един естуар се образува на места с го- 
леми приливи и отливи. В него се сре- 
щат океанската солена вода и речната 
сладка – сливат се в любовен акт. При 
прилив океанът нахлува навътре в 
речното корито, вклинява се под слад- 
ката вода, дълбае дъното. После при 
отлив реката изтласква океана обрат- 
но. Амазонка изблъсква солената вода 
над 150 км навътре в океана. 
Тези пулсации, ако не са живот,  какво  
са? Речните системи като вени. Или  
нервни връзки. А подземните реки?  
Под Амазонка тече река, четири пъти  
по-широка от надземния гигант. На  
места тази рио Хамса е широка около 
400 км. Поради огромната ѝ ширина 
и пълноводност сме склонни да си я 
представяме като стихия, шумна. Бър-
за, дива и необуздана. Като човек, като 
яростно сърце. Но това подземно съ-
щество тече безкрайно бавно. Властва 
над покоя и вечността. В тишина и мрак 
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дълбае скалите, сякаш спи. 
Подземната Хамса като подсъзнание на 
Амазонка. И щом е така, тогава, какво-
то и да кажем за Амазонка, въвличаме 
и подземното ѝ съответствие. А между 
тях – топлото тяло на земята, което ги 
едини.  / 18 април 2018

Дълго време преди да дойда тук оби-
чах да слушам радио „Вавилон“ от 
Монтевидео. През тръбната плът на 
южноамериканските флейти преми-
наваше звукът като анаконда, готова 
да ме глътне и отнесе в речния си свят. 
Като мате преминаваше звукът през 
тръбичката, горчив от копнеж, избеля-
ваше в хладния ми север и падаше на сне-
жинки върху рейнските сочни поляни. 
/ преди
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В автобуса се качва мъж с корем, мък-
не обемиста торба, продава чорапи. 
Вади чифт след чифт, с отработен глас 
възхвалява качеството на уругвайския 
чорап. Плющят черните пердета през 
отворените прозорци – безделни криле 
на смешни, попрегърбени гарвани, на- 
сядали по седалките, заслушани в изго-
дните цени на качественото трико. 
/ 27 март 2018
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Пресичах чудна ароматна савана с цъф- 
тящи високи червени треви, жълти 
треви, с радикални цветове, както са 
в тропиците. Пресичах саваната върху 
широкия гръб на доверчив кон. Висо-
ко бях и върховете на високите треви 
достигаха прасците ми. Ароматно ка-
то слънчев плод, зрял и щедър. От ви- 
сокото и поради леко хълмистия те-
рен се отваряше просторна гледка  
към прашни червени пътища, които се 
вият нататък, извън погледа. 
/ 14 май 2018, на сън
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Лилии в японската градина в Монте-
видео. Снимката е запечатала иглоли-
стно дърво и парче небе с един памучен 
облак. И дървото, и облакът – отразени 
във водата, гладка като смърт. Есенен 
ден в последните дни на март.  
Тишината на есента – филтър върху во-
дата. Лилиите, забити с карфици върху 
картата на спомена, бели ли бяха? 
/ 25 март 2018
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Фериботът навлиза в пристанището  
на Буенос Айрес. Оттук погледнат, гра-
дът прилича на Франкфурт на Майн, 
с високите сгради на банки и офиси.  
Според пътешественика писател Цес 
Нотебом, точно тук някога Борхес 
хвърлил монета, напускайки за дълго 
Буенос Айрес. Това действие може да 
се тълкува по много начини – че ще се 
завърне, че си е пожелал нещо скрито 
за нас, като жертвоприношение към 
Посейдон, като нищо. 
Гмурнах се с монетата и проследих в 
бързи серпентини нереално дългото ѝ 
потъване, предвид че на това място не 
е дълбоко. И после гледах как монета- 
та се стрива, връща метала си на водите 
и съществува без тяло като отпечатък  
от залязло слънце; или обраства с план-
ктон, рогчета и друг живот… 
Или я поглъща делфин, от онези ла 
Плата делфини наоколо – при тази 
мисъл бърча вежди, понеже нищо до- 
бро не следва от един делфин. Цяла 
шепа дребни монети в ръката ми, кои- 
то ми върнаха ресто при купуването 
на кафе от бордния ресторант. По нито 

Тръбни фрагменти
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една от тях няма следи от износване  
или водни премеждия. Явно и Цес Но-
тебом просто си е измислял безделни 
истории за една дребна монета, докато 
фериботът му бавно е навлизал в при-
станището. 
/ 28 март 2018

Чейнчаджии с хитри муцуни непре-
станно и монотонно напяват „cambio, 
cambio“. Забързват мелодията в края  
на стиха и отривистите им дактили ех- 
тят, ето така: 

камбио амбио амбио амбио амбио 
камбио амбио амбио амбио
камбио амбио амбио… камбио?

/ Буенос Айрес, 29 март 2018
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Флоралис, о, Флоралис от метал и алу-
миний, цвете на цветята, звън среб-
рист на огледало. Какво измолваш от 
небесния кристал? Пчели със стави от 
стомана? И с гъвкави хромирани кри-
ла? Шест венчелистчета по тъмно се 
затварят с металичен бръм, пленяват 
шепа електро-светулки с буен нрав, те 
яростно облъчват вътре стиснатата яко 
челюст на цвета. Буенос Айрес, през 
нощта. На сутринта, Флоралис, о, Фло- 
ралис, се разтваря. Пак. Асиметрично, 
наклонено, стъпило с железен крак в 
центъра на езерната тиха плитчина. 
Облитат го онези пеперуди, които ся-
каш сипят портокалов прах с крила на 
малки светли кръгчета като въртящи се 
монети. 
/ Пред кинетичната скулптура 
„Флоралис“ в Буенос Айрес, 
30 март 2018

Тръбни фрагменти
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Великден. Рио Игуасу тече желязна. 
Хемоглобин. Месо. Пълна силна вена. 
Вбити крайречните дървета като ку- 
хи игли. Рио Игуасу шурти и отгоре 
надвиснало разкъсаното манго на де- 
ня, капе, лепне. 
Индианско погребение: мъртвите ги 
пускат по водата, да им глътне тя кос-
тите и месото.  / 2 април 2018
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Веднъж доплувала анаконда по рио 
Парана до градините на Ивон. Жива-
умряла била змията, не са това нейните 
територии, горе по Амазонка живее. 
Друг път завалял сняг и покрил с тънка 
дантела земята. Докато се обуе Ивон, 
че да излезе в градината и да го пипне, 
той се стопил. И двете само веднъж 
на един живот. Когато стоиш на едно 
място достатъчно дълго, всичко може 
да мине покрай теб под формата на 
нетрайно чудо – от сняг до анаконда. 
Нужно е само време, търпение на ловец 
на мигове и отказ от движение. И то ед-
новременно. Такива ги говори Ивон, 
пада на четири лапи, става ягуар и се 
шмугва в храсталака по една тясна чер- 
вена пътека, която отвежда близо до 
Дяволската пропаст. Седим и гледаме 
как водата пропада в гърлото. Някой 
отваря уста с лице към небето и гълта 
топли пръски тропически дъжд, пре- 
струва се на малък човешки водопад. 
/ Игуасу, 1 април 2018

Тръбни фрагменти
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Събуждах се по ранина, в самото сърце 
на нощта с висящи удобно крайници.  
Как и защо хората се научават да не 
падат от леглото? Дали е атавистична 
черта – нещо наследено от ягуарите, 
заспали върху клон. Пред сънните ми 
очи се разстила дълъг път, от двете му 
страни – високи треви, а по пътя хора 
се разминават, покрай тях тичат кучета, 
цялото онова движение с отдадеността  
на делника, синхронизирано, като 
виждано безкрайно много пъти из без-
бройни светове, в които расте трева.  
А някъде, точно върху дъгата на ухото, 
е полегнал ягуар и крайниците му се 
поклащат на входа на слуха. 
/ някога из безкрайно много светове
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Как беше – уж съм се завърнала у до-
ма, а още не съм пристигнала. Ивон 
от Фоз до Игуасу, наследничка на пре- 
селници от Швабия. Немският ѝ бе 
архаичен и своенравен. Никога не е 
стъпвала в Германия, остават ѝ две го-
дини до пенсия. Цял живот е работи- 
ла, не е имала време за почивки, мъ-
жът ѝ някога бил шофьор, а днес рабо- 
ти във водната електроцентрала, до- 
скоро най-голямата в света, отсреща на 
границата с Парагвай. Ивон никога не 
е виждала сняг, само по телевизията. 
Баща ѝ вадел от мините аметисти. 
Толкова много аметисти имало нао-
коло и толкова нищо не стрували – 
в градината на баба ѝ светел в лехите 
огромен аметист. Иначе били бедни,  
Ивон ходела пеша 10 км. до училище 
и толкова после обратно. По-късно в 
университета следвала вечерно обу-
чение, а през деня работела в хотел 
и гледала сина си. Първата ѝ среща с 
германци от отвъд я уплашила. Ивон  
уж била назначена за преводач, но 
като заговорили германците от Гер-
мания, такъв език говорели, какъв- 

Тръбни фрагменти
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то тя никога не била чувала. Покрай  
туристите постепенно го научила този 
смешен отвъдокеански език... 
За дългите пътища и бавното присти-
гане. 11 часа трае полетът оттам до 
тук. И Ивон подхвърля, че това не би- 
ло нищо – тя, като потеглела с автобу-
са да посети сестра си, траело 16 часа. 
И все пак никога не е имала време- 
то и парите да мине отвъд океана до 
Германия. 
Аметистовата Ивон! От нея научих за 
голямата вода (Игуасу), за маниока-
та... и ми показа тукан. Веднъж, както  
вървяхме край една цветна леха, из-
пъстрена с фантастични цветя, лъ-
щящи и толкова неестествени като на- 
правени от пластмаса и изобретени  
от побъркан ум, и тя видя как им се ди- 
вя, взе да ми ги назовава. 
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Така стигнахме до един бодлив храст без 
цвят в момента: 
„А това е роза. Тя цъфти с  красиви цве- 
тове, цели кълбета“, обясни ми неочак-
вано тя. С неприкрита изненада отбе-
лязах: 
„Ивон, рози има и в Германия.“
„Така ли? Не знаех.“ 
Розите са нещо като обратното на снега. 
/ 7 април 2018

Музей на всички неща. Изпрана в джо- 
ба на джинсите ми опаковка от дъж-
добрана, с който се намятах край во-
допадите. / 8 май 2018

Тръбни фрагменти
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Кларис Лиспектор в бронз на Копака-
бана, в края на плажа, на който е оби- 
чала да ходи с децата си. Как ли е из- 
глеждало наоколо в средата на мина-
лия век, в нейното време? Точно в този 
край на дъговидния плаж днес смърди 
на лайна, отсреща вяло се полюшват 
пробити от ръжда обществени фитнес 
уреди, а още по-назад бездомници са 
си устроили лагер и разпъват хилавите 
си загорели крайници под чергила в 
подножието на луксозните хотели. 
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Минават силиконови устни с бедра на 
сърни и с гланцови чантички от плас- 
тифициран мозък. По хълма пълзи но-
вата фавела, няколко камиона с въо- 
ръжени до зъби военни са спрели зад 
ъгъла. Автоматично оръжие във всич-
ки посоки. По-нататък мъж и жена 
се бият насред битова свада. Хладен 
бронз, протрити до златен гланц ко- 
лене и пръсти на Кларис. До финото 
ѝ тяло изглеждам тромава и розова. 
Вятърът в нетрайната си игра обръ-
ща косите върху очите ми, а Кларис 
ме гледа с открит и вечен поглед, с 
елегантното безразличие на хлебарка.  
/ 4 април 2018

Тръбни фрагменти
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За да се побере на снимка статуята на 
Исус над Рио, фотографът трябва да  
се просне на земята в подножието ѝ. 
Какво великолепно принудително  
смирение! Падането по гръб, завоали-
рано като акт на фотографиране. При  
това тук няма нужда от снимка. Точно  
на това място няма. Два бели гълъба 
долитат от нищото, кацат с изрядните 
си червени крачка върху черния мра-
мор, толкова чисти, все едно никога 
не са стъпвали по земята. Но никой не 
ги забелязва, понеже всички гледат 
нагоре и се опитват да хванат в тесния 
четириъгълник на снимката широко 
разтворените ръце на Исус, извън 
рамката. / 3 април 2018
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Елегантните бавни кръгове от летежа 
на птиците фрегати високо в небето. 
Долу – оголените, изпъкнали задници  
на спящи по тротоарите нещастници, 
лицата забити в плочките. Слюнка.  
Тела от кал и пепел, с живот в тях кол-
кото капка пот. Черни фрегати. 
/ Рио де Жанейро, 3 април 2018

Тръбни фрагменти
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Във влака към дома прехвърлям джун- 
гли и градове, отделям устни от соч-
ното манго на преживяното, плюя чер-
вена вода. Все по-далеч. Последното 
за деня пътуване затваря скобата на 
голямото. Сякаш нищо не е било. Мога 
лесно да отметна пътешествието като 
изсънувано.
Изпитвам абстинентна нужда да се 
върна там, където може никога да не 
съм била. Една анаконда от конци се 
е увила около китката ми, неподвиж- 
на, с немигащо око от аметист. Влакът 
се стрелка по скоростната отсечка към 
дома с 300 км/ч и трябва да преглъщам, 
за да изравня налягането в ушите. 
/ 5 април 2018
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Отрязаната горна част на круша е  
символ на Христовата вяра (по кар-
тина на Дюрер). Не разполовена, а 
срязана напреко горе. В ръката на 
младенеца остава само дръжката и ед- 
ва забележима част от плода, в сре-
дата му – звездовидната тъмна фигура 
на пресечения семенник. Изведнъж 
крушата спира да бъде храна или плод, 
а става знак с величествена сдържа-
ност.

ако мислиш, че няма нищо тук, пречу-
пи една тръстика и виж как под бялото 
проблясва нещо и се движи – ето я 
рибата, шмугва се, в седефа на люспи- 
те ѝ се отразяват тръстика и небе, ето  
го целия свят, скрит, но присъстващ

Ver Sacrum
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Ver Sacrum
свещена пролет
връщаща назад
назад назад
преди дъжда
преди земята 
преди
и мисълта за време
в ядрото на ядрата
на слънцето лимон

преди киселината
преди горещия обстрел
върху веригите на тишината

…

върху дъската люлчина
на неподвижността 
записани са всички имена
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В „Старите майстори“ от Томас Берн- 
хард един възрастен господин прекар-
ва всеки втори ден от десетки години 
в Музея на историята на изкуството 
във Виена, потънал в съзерцание на 
картината „Белобрад мъж“ от Тинто-
рето. А днес аз заех мястото му върху 
плюшения диван в зала „Бордоне“. Кар-
тината се намира в десния ъгъл, та- 
ка че изобразеният в профил бело- 
брад мъж те гледа право в очите, кога- 
то седнеш. Гледа те с насмешка. Със 
снизхождение. Казва: „Какво знаеш  
ти! Ти в твоето незряло време“. Де-
ликатен, властен пръстен на малкия 
пръст. 
Мястото на картината не е централно, 
тя е една от многото, една встрани. 
Тя не е история за парадния път, не е 
централният мотив на нечий живот, 
а за да стане такъв, трябва да извиеш 
врат, да смениш гледната точка. Тряб- 
ва да застанеш встрани от себе си. Пос-
ле откритието – ами, да! – той… бело- 
брадият мъж от картината е този, кой-
то наблюдава, а не аз. Той – с дълбокия 
и скептичен поглед на живял, борил  
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се, постигал и загубил скъп човек – не 
аз с моя ситен скептицизъм, с дребните 
ми отрицания, с малките ми успехи и 
още по-малките последвали от тях про- 
вали… Внезапно преобръщане и моно- 
логът от романа на Бернхард става 
монолог на белобрадия мъж от Тинто-
рето. И изведнъж се пуква розата на 
осъзнаването и възторгът от него, че 
именно тук, на това място самият То- 
мас Бернхард дълго е седял и гледал 
точно от този ъгъл, няма как да е би-
ло иначе. Всеки втори ден? Мощно на-
хлува в паметта целият роман, като 
пълна река, като Дунав, това стихийно 
Бернхардово писане, а към него – 
потоците на личния ми монолог. 
Оглеждането на Бернхард в белобра-
дия мъж и цялата обратна тежест върху 
мен; аз съм тази, която се оставя да 
бъде наблюдавана от умножените очи. 
И аз познавам и съм познавала човек, 
носещ голямо и плътно отрицание, ве- 
дър нихилизъм. Човек, който също ка- 
то героя на Бернхард може да отсече, 
че всичко наоколо е история на про-
вала. Че се мъкнем живи на доизживя-
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ване. Че всичките тези стари майстори 
имат някакви проблеми. Че се прова- 
лят в изобразяването на ръцете. Ръце-
те! Букети от провалени ръце наоко- 
ло. Че можем да понесем изкуството са-
мо когато го сведем до фрагмент… 
Не можем да понесем цялата круша.

След посещение на кабинета на Фройд 
си поръчва в класическо виенско ка-
фене порция мозък.
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Намирам се в сграда, в която е живял 
за кратко Томас Едисън през 1911. В 
подобни случаи винаги си представям, 
че знаменитият човек е лежал в съща-
та стая и се е взирал в същия таван 
като мен сега и ако днес се понапрегна, 
мога да видя как шават мислите му 
под слоевете боя. Така веднъж бях 
попаднала с странноприемница, в ко- 
ято бил нощувал Гьоте – мрачна по-
стройка, потънала в тих и дълбок 
планински сняг, насред непрогледна-
та шварцвалдска гора, из която цяла 
нощ елфи разклащаха брилянтите на 
обиците си, понякога и вътре на перва-
за. Това бърборене тук със сигурност 
е мисълта на Едисън за Гьоте. Нямам 
друго обяснение за късото съедине- 
ние на асоциативните връзки в този 
текст.
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Тихо, кротко
един друг се избиват раците
из водното пипериче.

Hakyô (1913–1969)

Хакио е писал и романи.
Война под формата на тих тормоз в  зат-
ворена общност – семейство, приятел-
ски кръг, професионална среда, гилдия. 
Конкурентни отношения в най-остра 
форма. Отвън не се вижда нищо, нищо 
никой не говори. А водното пипериче 
(Persicaria hydropiper) е блатисто рас-
тение с люти листа, значи раците се бо-
рят в люта среда.

Пиперичето било използвано в Евро- 
па по време на войните за заместител 
на пипера. В Япония се готви с него, 
или листата му се слагат за декорация 
в купичката с ориз.
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В къщата музей на Моцарт в Залцбург 
е изложена детската цигулка на ком-
позитора. Поставена е в стъклен ци- 
линдър, около който можем да обика-
ляме и да я разглеждаме от всички 
страни. Цигулката е закрепена с проз-
рачни, едва видими конци, може би 
струни, което оставя у нас усещането, 
че левитира – в нищо не се опира. 
Домът на Моцарт е покрит със стари, 
дървени подове, поскърцват. Когато 
някой стъпва из стаята, цигулката в 
стъкления си саркофаг вибрира, пое-
майки движението. Уж е мъртва, нали 
никой не свири на нея; но и не е мърт- 
ва, отвъд смъртта е, диша и потрепва, 
закарфичена в нещо като вечност и от-
съствие на прах. 
Обратното на вечност и отсъствие на 
прах.
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От другата страна на улицата, срещу 
Дома на сецесиона, откъснах стрък 
млада лавандула, мокра от дъжда.  
Един гарван кацна върху пътния знак  
за Линц. Няколко преки по-надолу от- 
крих старомодна книжарница с над-
пис… Как точно беше? 

Нашите книги не стоят по витрините! 

Книжарите, мъж и жена – той на ви-
дима възраст от 150 години, а тя на 
77, двамата по виенски строги из без-
упречно подредената книжарница; 
подредена обаче по някакъв нераз-
гадаем за мен принцип, който тук за 
улеснение ще нарека хаос. Из този ха-
ос се поколебах между томче със сти-
хове на Боланьо и друго със стихове на 
Уелбек не защото не мога да ги купя 
другаде по-изгодно, но мястото задъл-
жава. 
Избрах едната от двете книги, след  
като кихнах два пъти и останах с усе-
щането, че този шум е неприемлив 
сред финия прашец на помещението. 
Мъжът на 150 се затрудни с касата, 
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жената на 77 разреши проблема, без 
да се усмихне нито за миг. Не пожелах 
торбичка за покупката и това все пак 
предизвика сдържано одобрение. 
Докато разглеждах книгите, влезе про-
давачът от съседния магазин и доне- 
се на античната двойка сандвичи с пи- 
лешко. Обясни на висок глас, че се по-
колебал дали да са с масло или не, не им 
помнел предпочитанията, тези сега са 
без масло, за всеобщо одобрение.

Ver Sacrum...

„На всяко време изкуството му и на 
всяко изкуство неговата свобода“, пи-
ше върху Дома на сецесиона. Книгата 
е от Боланьо, лавандулата е в джоба  
ми, гарванът отлетя към Линц. 
Ver Sacrum означава Свещена пролет 
и е името на програмното списание на 
сецесиона. 
Ver Sacrum в текстурата на деня.

Април 2017



Една сребърна 
лисица

се извърна
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Като бавна отрова. Преди съня, със за- 
творени очи, в онова междинно про-
странство, дочувам как подрънкват 
със стържещия си звук камбанките 
в шинтоисткия храм Фушима Инари 
(Fushima Inari). На обратно се случва – 
първо звън, а после усещам с вътреш-
ното на ръцете си как тегля ивицата 
платно, която раздвижва камбанения 
език. Все едно думите да идват първи, 
а после да се разтваря устата, която  
ги е изговорила.
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Една сребърна лисица се извръща и ис- 
крящата ѝ опашка ме шибва през ли-
цето. Само за миг се взира с непоноси-
мия си диамантен поглед право в очи-
те ми и драсва с нокти по рамото ми, 
драсва свещена рана от три плитки све- 
тещи резки. И после два пъти плясък с 
ръце, и после дрънването на дърво на 
хвърлените монети в жертвения колек- 
тор. Този ритуал на повикване се е вря-
зал толкова дълбоко в съзнанието ми, 
все едно винаги е бил там и само му е 
трябвал мигът на инициация. В самата 
чиста реалност, а не на прага на съня, 
аз не се бях осмелила да плесна с ръце 
в храма, струваше ми се нередно, нали 
все пак съм нова, чужда, външна. Само 
гледах с почитание, само исках и аз. 
Затова сега съзнанието ми повтаря ця-
лостния ритуал с такава отдаденост, 
както единствено онова, което не сме 
постигнали, ни влече и води. 

Единствено онова, което не сме пости-
гнали, ни влече и води.
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Бях в храма, гледах стотиците дървени 
плочки с глави на лисици, върху които 
посетителите са написали нетрайните 
си, по човешки дребни молби и жела- 
ния с черен траен шрифт, и се запитах, 
как ли звучи, когато някога задуха вя-
тър и плочките се заудрят в дървената 
стена и една в друга. И сега, на прага на 
съня, го чух и видях – пак по обратния  
ред – първо чух хор от потрепващи дър- 
вени листа и после видях развълну-
ваните лисичи главички. Сравних този 
шум с онзи на вятър през листата на 
бамбукова горичка, два съвършено раз- 
лични гласа – онзи, на лисичите гла-
вички, е плътен, орехов, дрънлив, а 
другият през бамбука е бял и оризов.  
Но в интервалите и в онова, което пе- 
ят, са еднакви и единни.
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На обратно се изгражда смисълът – 
предварителни са само догадките, же- 
ланията, общата мъгла на всичко, ко- 
ето още не е. Първо звън, а после усе- 
щам с вътрешното на ръцете си как 
тегля ивицата платно, която раздвиж-
ва камбанения език. Яснотата е звън. 
Яснотата идва на обратно. Хващаш ри- 
бата, без да я виждаш, хващаш я с 
интуиция и търпение, а после теглиш 
въдицата и с очите проверяваш дали 
уловът съответства на тягата, на ин-
струмента и очакванията ти, уверяваш 
се. Уверяваш се, че този звън е гласът 
на точно тази камбанка. Не че на очите 
може да се има вяра... Но на звънчетата 
се има. 

Яснотата идва на обратно – първо е зву-
кът, после е образът. Както гръм,  пред- 
хождащ светкавица, когато си от огле-
далната страна на нещата.  
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Една сребърна лисица се извърна.

Един гарван в Токио си хвана водно 
конче.

Една сива гугутчица, свита на перваза 
вън пред неотварящия се хотелски 
прозорец.

Една сирфидна муха върху дисплея на 
телефона на палубата насред морето.

Една вонещица върху прозореца на 
42-я етаж, по-високо от строителните 
крановете, по-високо от слънцето.
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Прастара, тънка като стрък будистка 
мислителка с късо подстригана бяла 
коса, кожа набраздена и тъмна като из- 
съхнало какао. Облечена в бледорозова 
коприна. Все седи и медитира в двор 
със стари каменни парапети и чеш-
мички с формата на еднометрови цвет- 
ни чашки. По три пъти на ден става и 
ходи нанякъде, скрива се в горичката, 
а като се връща, спира пред всяка от 
трите чешми, разположени на зигзаг 
през около сто метра, близва от вода-
та, дланите молитвено една в друга, 
покланя се и кляка припряно толкова 
ниско, ниско и сръчно, слива се със 
земята, бързо се изправя и така до след-
ващата чешма. После пак сяда на лотос 
на мястото си. Винаги с онази знаеща 
усмивка. Каквото ѝ да я попиташ, тя 
не промълвява, само усмивката ѝ мени 
нюансите и си тръгваш с усещането, че 
е отговорила.
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Крачим из дъжда, изведнъж вади от 
джоба си керамична лъжица. Протяга я 
напред и казва, ще събирам в лъжицата 
дъждовни капки. 

Съществуват двеста плетени конусо-
видни шапки, от най-голямата до най-
малката, подредени една в друга и съ-
шити така, че да са в целостта си една 
тежка, обемиста и доста непрактична 
шапка. Казвам, дай ножицата да отре-
жем този конец.
Не, няма.
Дай ножицата.
Няма.
Дай.
Няма.
Все някога намираме ножица, само с 
едно клъцване и издърпване конецът 
освобождава съшитите шапки, те па-
дат една след друга и в центъра на ця- 
лото се оголва скелетът на конструк-
цията – метална клетка, в нея е седнал 
Буда.  И се смее.
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Светът е пълен с мъка
дори когато зацъфтят черешите,
но почнат ли, о, как цъфтят!

Issa (1763–1827)

Двамата поръчаха закуски и още пре-
ди да им донесат чая, тя заспа, подпря- 
ла глава на страничната преграда. Мъ-
жът дълго стоя срещу нея, пи и яде, 
порови се в телефона си. Просто бяха 
заедно, защо да я буди. По-късно ста-
на, леко докосна жената по рамото и тя 
отвори очи. Разделиха с няколко пес- 
теливи думи, силно изразителни пог-
леди, нищо излишно. Той излезе от ка- 
фенето, а тя отново подпря глава и за- 
дряма, шапката ѝ – смъкната над 
очите.
Инемури се нарича онова състояние 
на полудрямка, при което човек не е 
изцяло изключен от външната среда. 
Цял град в инемури. Хора дремят в 
метрото, седнали или прави, спят в ка-
фенета, клюмат по пейки. 
Сива утрин, заваля дъждец, почти не- 
видим, приличащ на отсъствие. И мъ- 
жът се върна с чадър.  От онези прозрач- 
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ните, типични за Япония, продават ги 
отсреща. Без да я буди, внимателно 
подпря чадъра на чантата ѝ, после ти-
хо се измъкна с няколко бързи крачки 
и потъна в навалицата. Възможно е в 
онзи кратък разговор, който аз не раз-
брах, в мига между два съня, той да е 
попитал, да ти донеса ли чадър, а тя да  
е отвърнала, да, благодаря ти, донеси 
ми, но не ме буди. Възможно е, но очи-
те им не водеха такъв разговор. 
Чаят отдавна е студен, а тя още спи.
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Повях си и поех свещения дим от раз- 
палените ароматични пръчици в бу- 
дисткия храм Сенсо-джи (Sensō-ji). Тъл- 
пи от поклонници и купища сувени-
ри, басовото бучене на вярата; вкли- 
нено в кълбото на делника безвремие. 
През безвремието преминаваме тран- 
зитно; снимки на поклащащи се лампи-
они с будистки пречупени кръстове, 
пред които струната на човешкото тя- 
ло едва видимо вибрира. Така добре се 
опуших, че чак не искам да ме среща вя-
тър и да ми краде духа. 
И вятърът дойде, кацна ми на рамото  
и задряма. Инемури на вятъра. 

Даже една пеперуда лети по-дълго от 
един синор на друг.
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Забелязват се хора с обувки, които не  
са им по мярка, поне с 2-3 номера по-
големи. Хлопат им като чехли. Учени- 
ците хлопат с униформените си мока-
сини върху посмъкнати чорапи.
Хлопащи обувки във всички възрасти 
и социални слоеве – от поразмъкнатия 
човек до елегантно облечената дама на 
висок ток. Защо ли? Древна култура на 
чехлите? Или опит да създаваш впе-
чатление, че стъпваш на голям крак? 
За да не изпаднат от стъпалото, хлопа-
щите дамски обувки на висок ток са 
пристегнати с прозрачни силиконови 
ремъци. 
Жената от асансьора прилича на сър-
на с възможно най-големите обувки  
за най-малкото копитце. 
Синдром на Пепеляшка.
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Лилии от светлина върху река Сумида, 
преди да се влее в Токийския залив. 
Край Сумида е живял Башо. А любими-
ят ми хайкуписец Иса е оставил също 
няколко думи за тази река.

Пролетен покой –
мишле лочи
река Сумида.

Issa (1763–1827)
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И тръгнахме на юг съм свещения  
остров Мияджума (Miyajuma). От гара-
та в Хирошима потегля влак, с който се 
пътува около час през поселища в по- 
крайнините на града. Малки къщи и  
колиби с премалки градини, скупче-
ни махали, понякога многоетажни па- 
нелни постройки. Преобладаващите 
цветове са пастелните, от мръснобяло 
до бежово или жълто, до сиво. И ръж-
да. Ръжда по рамки, по метални въжета, 
под стрехи, по мостове и огради. Жива 
ръжда, сякаш скоро ще се отрупа с чеп-
ки метално грозде, ще наедрее, ще се 
налее.

Ръждив пейзаж под едно желязно небе 
със ситен дъжд, който не оставя следи. 
Жена с червена шапка плеви градината 
си до релсите.
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Влакът ни отвежда до крайбрежието, 
следва десетминутно пътуване с ма-
лък ферибот до острова. Мияджума е  
хълмист остров, около 33 кв. км на 
площ, свещена земя на шинтоистки и 
будистки храмове. И до днес ражда-
нето и смъртта, смятани за нечисти, са 
прогонени оттам – бременните жени 
трябва да го напуснат преди да родят, 
смъртноболните – да отидат да умрат 
на друго място. Нагазила в морето е 
червената порта тории, през която ня-
кога лодкарите трябвало да минават,  
за да стигнат свещените земи. 
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Постройката е недовършена, няма сте- 
ни, а дървения таван го държат тро-
мави колони като крака на слонове. 
Събух се на влизане в „Храма на 1000-та 
рогозки татами“ и взех обувките си в 
торбичка. Въпреки името на светили-
щето, подът не е застлан с рогозки.
Татами е традиционната  мерна еди-
ница за площ, тъй като размерът ѝ е 
непроменим – една рогозка е около  
1,64 кв. м. Ходех по дървения лъскав 
под като на сцената на собствения си 
живот, въртях вглъбени кръгове. По 
лъскавината и кафявото подът при-
личаше на онзи от занималнята ми на 
Гара Искър. Формулирах ясно жела-
ние, разтърсих пророческия цилин-
дър и изскочи пръчица с номер 14. 
До цилиндъра имаше шкаф с малки 
номерирани чекмеджета. Отворих бав-
но онова с номер 14 и извадих листче-
то с поличбата ми. 
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нищо пожелано 
пътищата с край
приятелствата с предателства
усилията със суша
почивката с тревога
започнатото незавършено
написаното непрочетено

власт, власт, нелюбов, власт
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Водното конче
намира покой след лудешкия полет
към сърпа на луната.

Kikaku (1661–1707)

Кикаку е ученик на Башо.
Света Луция светлоносна, колко е кра- 
сиво това хайку! Какво виждаме? Са- 
мо едно водно конче и овалната чер-
тица луна. При това разположение на 
двата обекта, къде отпочива водното 
конче? Бързата, за мен интуитивна 
версия е, че водното конче е кацна- 
ло върху лунния сърп. Тази картина е 
не просто красива, тя е величествена, 
защото интегрира и лудешкия, абсо- 
лютно невъзможен полет на насеко-
мото до луната. То е мечтало, летяло 
и успяло! Това е картина на възход, 
на дух, на поезия (водното конче е 
традиционен образ на поезията). Дру- 
гата версия, е че водното конче идва 
от луната и е кацнало някъде долу, 
върху нещо неназовано. Или че напраз-
но е опитвало да стигне луната и е  
паднало след дръзкия си полет. Труд- 
ността да си представим тази картина  
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е породена от неназоваването на трети 
обект – все едно върху нищото си по-
чива това провалило се насекомо. 
Има и един прочит, който помирява 
другите – водното конче е кацнало на 
нещо долу, на стрък трева, клонка, или 
върху едно от остриетата на дървена 
ограда… но поради перспективата, от 
която го наблюдаваме, изглежда все 
едно е кацнало на луната. И именно 
този прочит представлява онова, кое-
то реално върши поезията. 
/ 13 декември 2018, навръх празника на 
Св. Луция
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Питомни сърни, обитатели на свеще-
ния остров, приличат на скитници в 
животински костюми. В погледа им 
свети съзнанието за изпросена храна,  
за липса на подслон, хитрост на джеб-
чии овлажнява муцуните им, зъбите  
им щракват тихо като ловки пръсти 
върху езиците на ципове и закопчалки 
на чанти, теглят от джобовете носни 
кърпички, карти, бисквити, банкноти… 
лежат в градинките край брега с раз-
кривени туловища, дрипави, с язви по 
крайниците, пред вратите на магази-
ните настоятелно просят с вирнати 
глави, пред ресторантите чакат за ше-
па ориз, никога вече не се качват по 
трудната пътека нагоре в гората.

Последното водно конче 
в тънкия въздух над градината –
съседите си отиват за Коледа в Токио.  

Една сребърна лисица се извърна
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Още в пет сутринта стаята е светла и 
жълта. Преди това първо пропява гар- 
ван – три пъти грачи, замлъква и пов- 
таря. С изгрева запява непозната пти- 
ца. Упорита, с отсечено пискливо пее-
не, сякаш пее на японски. Дали не е 
сигналът на светофар или влакова ба- 
риера? Долу в двора бълбука фонтан-
че, плъзгащият се прозорец е отворен 
само педя. Звуците сякаш се промуш- 
ват през него странично, леко изкри-
вени, извинително. И нито един дра- 
кон не успява да влети през тази про-
лука. Само сенки от драконови опашки 
шляпат по стените. Едно овъглено къл-
бо от мъх и трески се търкулва под ви-
соката скаричка на чайника.
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Храмът Фушима Инари (Fushima Inari). 
Посветен на Инари – шинтоистката бо- 
гиня на ориза и плодородието. Прате-
ниците ѝ са лисици, често обаче сама- 
та Инари се явява в образа на живот- 
ното. Тълпи от поклонници в подно-
жието на хълма, пъплят нагоре, всеки 
според силите си и порива. Мнозина 
остават долу до димящите скари, сер-
гиите с талисмани и сувенири. Нагоре 
греят в цинобър ториите, свещените 
порти. 

Из светилището вглъбени поклонни-
ци извършваха непознати ми ритуа-
ли, но все пак разбирах, че измолват 
нещо свое. Дърпаха въжетата на висо-
ки камбани, покланяха се, пляскаха 
два пъти с ръце и хвърляха няколко 
жертвени монети на лисицата. Статуи 
на лисици са поставени навсякъде. Ли- 
сици на пост, всяка пренася в уста сим-
волен предмет. 

Една сребърна лисица се извърна
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Пътеката се вие нагоре под много-
бройни тории и молитвени места, по- 
тънали в сакрална хладна сянка и 
мълчалив мъх.

Колкото по-нагоре се качваме, толко-
ва по-малко хора срещаме, минаваме 
през бамбукова гора, отчасти повалена 
от скорошния тайфун, покрай махали 
вървим, от комините дъхав пушек, пъ- 
тят става все по-труден и стръмен.  
И по него вече рядко някой върви. 

Къщите оредяват, пътеката се стес- 
нява, паяците се уголемяват, зад шуб-
раците – диви очи. Камъните се намест-
ват от само себе си като уморени от 
седене схванати старци. Върхът е бли-
зо, но крачките са малки. Поваля те 
такава самота, че заставаш до себе си.
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Само едно момче от махалата ме из-
преварва нагоре, натоварено с малки 
дървени тории, носи ги в храма на вър- 
ха. Припка нагоре с животинска лов-
кост. И докато изкачвам хълма, раз-
мишлявам и сякаш вече започвам да 
разбирам онова религиозно чувство, 
което движи малката монахиня с дър-
вените чехли високо до върха, по най-
трудния път, сред комари, спускащи се 
гъсеници и тлъсти паяци върху кръго-
ви мрежи. 

Една сребърна лисица се извърна
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А именно – размишленията върху 
щастието и желанията. 

Върхът е близо, но крачките не стигат.
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Проникването в мисълта с всяка стъп-
ка. Понеже долу, в подножието, се про-
даваха талисмани, които носят късмет 
на изпити, или предпазват на път, или 
сбъдват съкровено желание. Имаше и 
дървени плочки с формата на лисичи 
главички, върху които човек да напи-
ше своето желание и да ги закачи в 
храма. Имаше и магически цилиндър, 
от който, като се разтърси, изскача 
пръчица с номер, по него опитна шин-
тоистка пророчица би успяла да проче-
те бъдещето – падна ми се 15, но няма-
ше кого да питам – бъдещето се чете 
само на японски. 

Една сребърна лисица се извърна
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С весело троп троп
се приближава из гъстата мъгла
наистина някой.

Issa (1763–1827)

Забелязали ли сте, че в мъгла по-
изразително се чува? Мъглата поглъща 
базисните шумове, всичкото онова съ- 
провождащо живота шумолене. По-
добно е усещането в звукозаписно сту-
дио, в което стените са покрити със 
звукозащитни материали. Когато го-
вориш в звукозаписно студио, гласът  
ти звучи ярко, подчертано, без раз-
сейване. Веднъж ходех из полето в 
непрогледна мъгла. В непрогледна 
мъгла човек се чувства не просто сам, 
а се усеща като стъклена играчка за ел- 
ха, опакована с няколко слоя памук, 
меко и бяло. И само отчетлив говор 
и стъпки дават ориентация къде си, 
колко далеч от другите.
Обратно в хайку – човекът живее в 
гъста мъгла и само с мисълта си и 
чрез изострено внимание прониква в 
света на познанието. 
Каква радост, когато след дълго, самот-
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но и слепешком лутане на мисълта,  
с весело потропване действително се 
зададе някой… отговор. Отговорът се 
носи с радост към теб, неочаквано при-
стига (каква хем изненада, хем не), 
а у теб се настанява ответна радост 
още преди срещата. Достатъчно е да 
чуеш звука от приближаването и вече 
радостта е тук.

Една сребърна лисица се извърна
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И така, вървях нагоре, размишлявах 
как и защо сред толкова много въз-
можности да си пожелая нещо и да 
измоля лисицата за него, на мен не ми 
хрумна нито едно достойно за молит- 
ва желание. Или желанията ми се 
струваха твърде големи, неприлично 
големи за един смъртен; или пък, ако 
се опитах да ги смаля до нещо малко 
и конкретно, те вече не ми се струваха 
чак толкова непостижими и важни, че 
да занимавам богинята с тях. 

И колкото по-далеч вървиш към ви-
сокия връх по все по-непосилния път, 
толкова по-близко си до отказа от 
желания. 

Не че не желаеш повече, но го желаеш 
със смиреното разбиране, че желание-
то е първичната, базисната форма и от 
нея не следва нищо. 
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Никое желание не води до своето сбъд-
ване. Сбъдването е страничен ефект. 
Случайност.

Ясно е, че животът не побира човеш-
кото желание. Желанието надмогва 
живота, както и религията надмогва 
хълма, на който се побира храмът. 
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Прибързано си мислим,
червеното е залез –
не е, ами е есенната шума.

Issa  (1763–1827)

Прибързаните умозаключения могат  
да се окажат измама на сетивата. Око- 
то е по-бързо от мисълта? А какво ви-
ждаме? Червено до хоризонта.  Сякаш 
сме по-склонни да мислим на дребно – 
в дни, a не в сезони; близкото, не да-
лечното. Малка промяна на перспекти-
вата и виждаме просторно. 
Вчера прочетох как един човек видял 
залеза през прозореца и повикал по-
жарната, защото помислил, че градът 
гори. Имаше и снимка, наистина при-
личаше на пожар в далечината.

Градът гори!
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И е добре да повериш на лисицата 
всичко, което, гледано отвътре (гледа-
но от живота), така или иначе не мо-
жеш да разплетеш и подредиш, докато 
си жив. Така че, дори и нищо да не 
поискам под формата на изписано вър-
ху една дървена лисича глава желание, 
неизречена, молбата ми към лисицата 
ще бъде чута. Тя, бродещата навсякъде, 
развърта бялата си опашка и тук, усе- 
тих нейните хлад и жар в мислите си, 
по кожата, в потта от напрегнатото из-
качване.

Желанията не се формулират в изказ-
ване, не са на език, формулират се в 
ходене по пътя. Образът на монахи-
нята със сламените сандали е от „Сти-
хотворение за просветлението“ на ми- 
слителката от 7-и век Лиу с монашес-
кото име Удзинцан – тръгнала тя към 
върха да търси пролетта, вървяла, вър-
вяла, а пролетта все я нямало, и като 
стигнала горе – Каква радост! – видяла 
цъфнала клонка. 
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Отсреща е седнала една сребърна ли- 
сица, разперила на ветрило девет опаш-
ки, яде ориз и попръцква.

Когато вятърът разроши листата в бам-
букова гора, това е като шумолене на 
пясък в тръба. 
Друг е шумът в букова гора, друг в иг-
лолистна. 
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Една сребърна лисица се извърна.
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Защо Лимне

Лимне е еклектична сбирка от поезия 
в проза, пътни бележки, поетически 
фрагменти, записки. Вид флуидно пи- 
сане. Писане – река. Заглавието  звуко-
подобно и смислово е сродно  със старо- 
гръцката дума λίμνη – езеро, залив, 
вир. От нея произлиза например 
географското понятие лиман. Има и ед- 
на сравнително нова научна дисци-
плина – лимнология, на около сто го- 
дини. Лимнологията пресича сферите 
на биологията, химията и физиката. 
Неин предмет са водните басейни – 
реките и езерата, без моретата. 
Но Лимне, в контекста на тази книга, 
е фантазмена дума. Тя хем води към 
реките и езерата, хем се оттласква от  
този ареал. Заиграва се с водните био-
топи, измисля си, създава връзки и све- 
тове. Лимне е една очарователна – 
Простете, такава си е! – поетична бър- 
котия, в която да се загубим, за да от- 
крием нови пътища. В книгата пъте- 
шествията и поезията преливат едно в 
друго като скачени съдове; фантазме-
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ни слоеве и съновидения са поставени  
върху наблюдения и описания на реал-
ни места и ситуации, проникват в тях и 
ги променят поетически. 
Сюр, смях и факти, фактологически 
съмнителни.
През последните години, откакто пи-
ша Лимне, сред общността от читате-
ли и приятели се утвърди говоренето 
също за парчета лимне – така наричаме 
завършените текстови форми. 
„Лимне 2“ е поредната спирка в едно 
литературно пътешествие. С неизве-
стен край. А извънлитературно тази 
книга представлява реализирането на 
една творческа свобода. Както всяка 
свобода, и тази е невъзможна, прекале-
на и самодостатъчна. 
Добре дошли в Лимне!

Петя Хайнрих
Дюселдорф, 24.12.2018
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В коледната нощ отварям прозореца 
и сред празничния покой и мирис на  
дърва чувам щурец. Мека зимна нощ,  
но щурец по това време на годината  
тук граничи с коледно чудо и веднъж 
прието за такова, отказвам да го мисля 
в друга парадигма, например – като 
развалена напоителна дюза в живия 
плет на съседите, или струящ ток в ня- 
коя от уличните лампи, чието тръбо-
видно тяло е флейта или тромпет за 
етюд от нощ и електричество. Нека да 
е щурец в зимната нощ, казвам си и 
затварям прозореца. 
Ден по-късно – Сега! – отварям същия 
прозорец и чувам... 

 
                 жаба.

Коледа, 2018
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