
********************** 
Вместо предговор 
 
Един приятел ми казва: „Всеки опит да се редуват стихове и проза е самоубийство, защото стиховете 
изискват отношение, концентрация и дори дистанциране, съвсем различни от съпричастността на ума при 
прозата, и затова твоят читател ще трябва да сменя волтажа на всяка страница, а в този случай горят 
крушките“. 
 
Може и да е така, но упорито продължавам да съм убеден, че поезията и прозата взаимно си дават сила и че 
като се редуват при четене двата жанра, това не им пречи, нито ги накърнява. Подозирам, че в гледната точка 
на моя приятел се проявява още веднъж онази сериозност, която има претенцията да постави поезията на 
привилегирован пиедестал, и по вина на последното повечето съвременни читатели все по-често се 
дистанцират от римуваната поезия, без обаче да отхвърлят тази, която достига до тях чрез романи и разкази, 
песни и филми, и театър, нещо, което ни позволява да намекнем, че (а) поезията не е изгубила нищо от 
дълбоката си валидност, но (б) формалната аристократичност при римуваната поезия и преди всичко 
начинът, по който поети и издатели я опаковат и представят, водят до съпротива и дори до отхвърляне от 
страна на много читатели с чувствителност към поезията като всички други. 
          (от цикъла Устои) 
 

 
В един минал Буенос Айрес, където сме живели и сме писали опипом, отворени към всичко поради липса 
или непознаване на истинска опора, митологиите включваха не само боговете и приказните бестиарии, но и 
поетите, които като богове или еднорози, за добро или зло, се просмукваха в пропускливото ни 
съществуване, божествените пориви на вятъра сред пампата на трийсетте/четирийсетте/петдесетте години 
— Гарсия Лорка, Елиът, Неруда, Рилке, Хьолдерлин, 
 
и това изреждане би учудило един европеец, неспособен да проумее готовността да се смесват езици и 
времена в един-единствен чудотворен акт, Любич-Милош, Валехо, Кокто, Уидобро, Валери, Сернуда, 
Мишо, Унгарети, Алберти, Уолъс Стивънс, по волята на случая — оригинали, преводи, приятели, които 
пътуват, вестници, курсове, слухове, ефимерни естетики. Следите от всичко това са толкова явни в която и да 
е антология от онези години, както, разбира се, и тук. 
         (от цикъла За преди и след) 
 
**************************** 
 
Градина за Октавио Пас 
 
Тази зелена вибрация е растение обгърнато от въздух 
това зелено е въздухът който ухае 
това ухание е езикът на растението 
 

Аз не съм нищо 
ако не съм растението  

въздухът 
уханието 

 
И нищото е нищо 
ако не се вижда че нищото е нищо 
тук 
сега 

 
Едно дете играе на моравата 
избира си едно дърво 

и друго 
и друго 

тръгва от едно дърво в средата на градината 
тича към друго дърво 

и към друго 
връща се в средата 
 
Една птица пее 
но отвън 



дървета птица и дете 
не са това 
 
Отвън си е 

отвътре 
за някой който гледа както някой който  
обича 

както някой който 
се бори 

както някой който 
не минава през никакви 

пречки 
Най-трудното изпитание 
този скок представлява 
това да си останеш неподвижен на ръба 
на пълнота без граници 
която 
(пълнотата) 
не съществува като образ и опора 
 
И тогава 

детето стига до дървото 
и се разбира че не е имало птица която пее 
че песента е била името 
което получава този акт 
за някой който гледа както някой който 
обича 

както някой който  
живее 

както някой който  
знае че дърветата 
зелената вибрация 

която е растението  
обгърнато от въздух 

го спасяват да не бъде това 
което всичко настоятелно му приписва 
заради обувки 

жени 
зрелища 

дни 
Този който гледа сега е видяното 
но детето 

отново избира дървото 
тича и се връща 
пак тича и се връща 
Видяното остава там отвъд 
и този който гледаше си става пак 
този който гледа 
    

Докато може би някога 
  
Докато няма да има връщане 
  (от Последен рунд) 
 
 
Любовниците 
 
Кой ли ги вижда да вървят из града, 
щом като всички са слепи? 
Те се улавят за ръце: нещо говори 
между пръстите им, сладки езици 
ближат влажната длан, пробягват по фалангите на пръстите, 



а горе е изпълнената с очи нощ. 
Те са любовниците, островът им се носи по течението 
към смърт върху моравата и към пристанища, 
които се откриват сред чаршафите. 
Чрез тях всичко изпада в безпорядък, 
всичко намира скрития си шифър, 
а те дори не знаят, 
че докато се валят в горчивия си пясък, 
настъпва пауза в творението на нищото, 
тигърът е градина, която си играе. 
 
Разсъмва се в колите за боклук 
и слепите започват да излизат, 
вратите си отваря министерството. 
Любовниците, изтощени, се гледат и се докосват 
още веднъж, преди да помиришат деня. 
Вече са облечени, вече вървят по улицата. 
И едва тогава 
са вече мъртви, вече облечени, 
защото градът, лицемерен, си ги връща 
и им налага ежедневните задачи. 
  (от Буенос Айрес, Буенос Айрес) 
 
 
Сънят 
 
Сънят, този сладък сняг, 
целува и гризе лицето, докато открие 
отдолу, закрепен за музикални нишки, 
другия, който се събужда. 
  (от Памеи и меопи) 
 
 
 
 
Бавната машина на разлюбването 
механизмите на отлива 
телата които напускат възглавниците 
чаршафите целувките 
 
и прави пред огледалото се питат 
всеки себе си 
вече без да се гледат един друг 
вече без да са голи един за друг 
вече не те обичам, 
любов моя. 
 (от цикъла Неназоваемото име) 
 
 
Да бъде четено като въпрос 
 
Виждал ли си 
виждал ли си наистина 
снега звездите кадифените стъпки на бриза 
Докосвал ли си 
докосвал ли си ти наистина 
ястието хляба лицето на жената която толкова обичаш 
Изпитал ли си 
като удар в челото 
мига задъхването падането бягството 
Разбрал ли си 
с всяка пора на своята кожа разбрал 



че очите си ръцете си члена си сърцето си тъй меко 
трябваше да ги хвърлиш 
трябваше да ги оплачеш 
трябваше да ги измислиш пак. 
  (от цикъла За възрасти и времена) 
 
 
 


