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*** 

Карантинно ми е на душата, 

не желае да излиза 

да пътува, 

а как мечтаех да срещна себе си 

на някой булевард в Париж 

или под мокрия чадър на странник, 

някъде във Лондон, 

да се подмина в пет часа,  

в четвъртък, 

във Софийското метро, 

а след това да върна времето назад 

чак до Сътворението, 

защото човек се преоткрива там, 

от където произлиза. 

Но карантинно е, 

а душата и светът 

пазят се от вируса на този  

и като че ли 

на всеки друг 

отдавна минал век - 

 

страхът и злобата, 

до колкото си спомням, 

не са измислени през двадесет и първи. 
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*** 

Лежим в началото на края 

и се правим на оратори, 

на магьосници,  

на божества 

отричаме обстоятелствата, 

предшестваме Сътворението 

и си гледаме един на друг 

на чашата с кафе - 

виждам 

как ще се роди едно човечество 

ще поникне от пръстта, 

как ще се погуби - едно човечество 

ще се прибере в калта, 

която само си е създало, 

правейки се на Създателя. 

И ще се скрие в себе си 

от въглеродния двуокис,  

впиващ се в едва покълналите души, 

от вятъра, който свири Шьонберг, 

от илюзиите, които само любовта руши, 

защото няма нужда от доказване 

и теореми,  

от философстване 

и недоказуеми тези - 

за любовта и вярата 

първопричината е във самите тях... 
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*** 

Стои и гледа важно 

оплита паяжина от мъгла 

и спуска я в хорските съзнания. 

Сивата обвивка над града 

никога не се разбира 

от какво е предизвикана - 

дали от изгорените отпадъци, 

от минали тревоги 

или от праха, който сърцето му е хванал. 

Забърсвам го и казвам: 

"По-добре късно, отколкото никога"- 

мисля си: 

"Това сърце отново ще проходи", 

но в плаващите пясъци на егоизма 

нито леката атлетика, 

нито уроците по плуване ще ти помогнат, скъпи. 

От всички тук останали 

само прахът  

се е научил да лети... 
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*** 

Лежим един до друг  

в зараждащата се вечер, 

тъмата ни обгръща като тътен, 

пронизва като стон  

и ехти - вик за помощ,  

в разстоянието помежду ни. 

Лежим и гледаме небето - 

далечните звезди са омайни, 

а отблизо парят, причиняват болка. 

И аз съм като тях, 

доближиш ли се ще те изгоря! 

Наблюдавай отдалеч. 

 

Падаща звезда съм. 

Пожелай си нещо, 

пожелай си мен  

и гледай отдалеч  
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Andrei 

 

Et toi comme univers 

еs dans un état de chaos 

et j'essaie de trier mes pensées  

par ordre alphabétique  

comme dans une bibliothèque. 

 

Еt je cherche la vraie partie  

de la mémoire, ça va me changer 

et je me réfugierai  

dans ton désordre. 

 

Mais sur les étagères de la bibliothèque 

je vois que c'est plein de voyelles, 

comme si le premier émergeant dans mon esprit 

ce n'est plus ta lettre... 
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