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„Защото аз съм вече румботавьр...“

Стига с този Румботавър...  
Бях говедочовек,  
бях човекобик, освирепял  
от безпомощността 
да проговори. Да го чуят.  
Сега в този хор от говорещи, 
пишещи и припяващи все повече  
ми се мълчи. 
Няма нужда да се вика.  
С вокални  
изпълнения светът  
не може да се оправи.  
Човекът у нас 
се оказа безгласна буква.  
И ако иска да промени 
нещо около себе си,  
може в най-добрия  
случай (пак за себе си) е да се лепне  
за някоя /съ/гласна буква.  
И да си регистрират  
еднолична сричка. Другият вариант  
е катастрофален – две съгласни букви 
трудно се изговарят и езикът  
на националната ни същност  
ги пренебрегва като ненужни и 
нищожни.
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монолог

И няма смисъл от безсмислия...  
Туп-туп,  
туп-туп... Труп. 
Изтичаш. Душата капе, разкапва се 
и вече се оглеждаш до ушите 
в локвичката на душата... 
И никакъв хранител-ангел, 
и никакъв рогат спасител, 
дявол да го вземе... 
И няма кой да ти подскаже, 
че в потопа 
допотопното спасение 
е Ной!
(Добре, че се научи да гадаеш!) 
... Трябва да започваш – птиците 
(от чистите и мръсните по седем), 
гадинките 
(от чистите и мръсните по седем), 
надеждни семенца и клончета
(по две от всички), 
и себе си 
(единия, разбира се!)... 
Хайде, дърводелецо, 
дълбай по-бързо лодката, 
дълбай, дълбай и си кажи 
молитвата:
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– да не те обърне бурята,
– да не те облази паякът,
– да не те поблазни птичето, 
– да не те усетят мравките,
– да не ти отнемат хлебчето,
– да не ти напият стомната,
и както спиш – по навик – 
с уста отворена за всичко, 
да не погълнеш смок! 
Дълбай сега, че съмва, че утре, 
когато с лодката се люшнеш върху  
вълни 
от рамена,
по стълбите додето слиза черната ти  
лодка, 
съседите ще почнат да разказват, че  
тук 
живял си без адресна карта, че  
смъртта 
ти е дошла да те глоби... Животът  
може би ще Ј плати, но ти дълбай,
защото всичко се руши 
и времето прелива в твойта чаша, 
от вечността ръцете ти отпадат,
и не Отвъд, 
а тук неумолимо се разпада 
и твоята душа на две 
полудуши...
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Не може празникът без мене  
да започне

и аз дойдох – с две змии на кълба в очите,  
с две зъбчета зелени във зениците,  
с две камшичета, разцепени от бяс...  
Едното от челото ми кръвта ще лиже,  
а другото в устните ще ме целува,  
когато празникът започне да бесува, да 
думка с тъпани и с гайди да пищи...

Не може празникът да ни отмине –  
не става дума за проблясъка 
на чашата, 
запратена в тавана на душата... 
Не става дума за безсилието, извикано 
да ни спаси! 
Ще видите пиянството на трезвите, ще 
видите 
огромните тела на бъчвите 
с ребра, разхвърляни на двора... 
Небето пак ще бъде смъкнато, 
изпрано на реката, бито, 
и на тревата хвърлено да слуша 
как крачат мравките безсмъртни 
към леговището на смъртта!
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Ще дойде празникът. И той ме праща 
да съобщя, където трябва и на всички 
други, 
за които празникът не съществува! 
Пригответе си наздравици – последните 
наздравици, 
макар да сме привикнали със тостове за 
бъдещия 
по-добър и по-добър, и по-добър, и по-
добър, и по-добър, и  по-добър живот.

Дойдох. Видях. Предупредих.

Спомнете си забравените тържества на 
тайните! 
Спомнете си забравените песни за 
победата! 
Спомнете си забравената кръв! 
Спомнете си, защото 
празникът ще ви разпита всички!


