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Пролог

1
ти не оставяш следи,
защото нямаш памет
за утре

2
прокопах тунел
през душата си
да се намеря

3
мигът е врата –
разделя времето на
преди и след теб

4
трябва само
да тръгнеш
напред
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Защо?
На Стивън Хокинг
Вселената изпусна пясъчния си часовник
и той се счупи до нозете ѝ
о камъче, наречено Земя.
Това ми е любимата играчка,
помисли си госпожицата и изтри сълзите си.
Не трябваше да плаче
в Деня на големия взрив,
когато щяха да я обявят за пълнолетна.
Една сълза обаче беше паднала
при пръснатия по Земята пясък.
И в следващите няколко хилядолетия,
докато още търсеше любимия си
красивата и девствена Вселена,
на камъчето беше разцъфтял живот,
и разум, казваха по-мъдрите, че имало.
Въпросът е защо се случва всичко.

6

ТА М

Навършването на 49

Навършването на 49 е тръгване
по тънък мост
нататък.
Какво e там
и някой има ли –
не знаеш.
Не знаеш
ще усетиш ли ръка,
която да те задържи
изправен.
Но си научил,
че ако паднеш –
множеството ще подмине.
А някои дори
ще се присмеят
заради позата,
която си заел,
за да приспиш за малко болката
от раните си.
Какво е щастие обаче
няма да се питаш повече.
Ще знаеш, че е всяка крачка,
която правиш
сам.
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Самота

Самотата е сляпа котка,
която дреме на предния капак
на колата отвън.
Самотата е котката,
която даже не мърка,
защото е забравила
откъде да извади гласа си.
Самотата са очите ѝ,
обърнати навътре –
там, където не знае
какво има, нито
какво се случва
и изобщо случва ли се нещо.
Котката на кълбо,
пулсиращо в гърлото ми,
когато луната се изпълва и
когато започва да изтънява отново.
Драскащата ѝ гърлото
и очите ми
самота,
която иска да ме изкуши
да играем на криеница
заедно.
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Но аз съм се подпряла
на ъгъла
на тишината
и ѝ се любувам кротко,
макар да ме боли толкова,
че ще се разпадна,
за да не усещам
нито котката, нито себе си.
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