
ПО СВОЯ ПЪТ 

/ поема / 

Не съчинявам. Мисля, че е грях, ако напиша съчинена книга. 
Споделям туй което преживях, а туй което преживях ми стига. 

По своя път със свои крачки, със свои сили съм вървял. 
В живота може да съм неудачник, но в тия строфи мисля че съм цял. 
И без да бъда идеален - с идеал, с душа живях, 
А не с бакалска сметка. 
Не плащах за любов по Плас Пигал и в Монте Карло не въртях рулетка, 
Въртях години, но с оракули не се въртях в едно хоро. 
Сърцето ми понякога е плакало, но аз не счупих своето перо. 
Не казах на романтиката - сбогом. 
Сам развигора стана мой тръбач. 
Не палих вощеници, а тревоги. 
И в тоя смисъл - аз съм подпалвач! 

Но, не.  

За своите митарства - не! 

За народа бих искал да говоря, за неговите могьщи рамене, 
върху които спи една умора. 

Достатъчно царе честити мъдруваха по сцени, по екрани 
и цвилиха коне и конни свити препускаха в легенди и 
предания. 

Достатьчно тиради за коварство, за пирове и съзаклятия 

през Първото и Второто ни царство. И през последното - достатъчно! 

И питам аз, каква е тази мода —  
Да ровиш нос в елитни теми, 
през рамо да поглеждаш към народа, 
а да се блазниш от народни премии? 

Но все едно животът ще върви на земетръсите през епицентьра, 
а ти - или си фронтовак или си просто тилов ментор! 



Вършее времето, отвява плявата от семето. 
В обоза ли си бил или в траншея - все някога ще каже времето! 
Аз вярвам, аз съм Фанатик - българин до мозъка на костите, 
тьй както онзи металик, огрян от пламъка на кокса! 

Какво? 
Да лицемеря, да крия своята закваса, 
До смърт изстраданото верую, хемоглобина на кръвта си? 
Да се срамувам от ръцете, като безводна степ напукани! 
От бащината орис клета? От млякото, което суках? 

За радост нямам две лица , едно ми стига в профил и анфас. 
Не реотани - гряха ме слънца и затова бе слънчев моят глас. 
Бе истински като дъха на хвойна, като дъха на угар и сено. 
Дано не вейнат ветрове усойни над моя глас, над моя сън — дано! 

Но дишам аз - 
И влюбен, и ревнив, пребродил почти цяло столетие. 
Щастлив ли съм? Навярно съм щастлив. 
Разбира се, щастлив съм - общо взето! 

Щастлив съм, че на лесно щастие не завидях 
че храстите за мен остават храсти, дори когато кичат Белмекен. 
Щастлив съм с вас, белязани в премеждия, 
на вас повярвах, с вас делих усилия. 
Затуй в архива на благонадеждните зачеркваха моята фамилия. 
Зачеркваха я щедро дедективите, в архивите на здравите, на живите. 
Ръка на блуден и ръка на скот - 
Зачеркваше ме цял живот! 

А ето че живея - невредим - след толкова ненавист и зловолие . 
Приятели, да обявим война на всяка меланхолия! 
На вън минува ден благословен , и облаците веят бели ризи ...........  
Не зная откъде се взе у мен такьв невероятен оптимизъм! 

Съседът казва: 
„ Романтик си ти, почти като в романите, почти. 
направи си вила във Софан дере 
далеч от щатни воли и неволи, 
От заседания, от протоколи , от политика и така нататьк! 

Лъжлив живот живеем. И то кратьк! „ 
Съседът — милият съсед ! 
Един от нас навярно не е в ред , един от нас .............  
И може би действително съм аз. Но как да обяснявам,  
как на близък, на приятел и на враг, 
че аз не съм беглец, ни жрец на Буда 
че предпочитам да умра от удар, отколкото от безразличие! 
Че няма „ ничия земя „ и правда „ ничия „ . 
че всичко - и молитвата и щика и въздуха дори — е политика! 
Да, въздуха, 



Клокочат още кратери, не може този въздух да изстине.  
Той помни гласове на изтерзани и онзи майчин глас: 

„Пазисе сине !" ........  

Страданието? Не! 

Не го изучих от летопис в академична стая. 
Ръмжеше то след нас - свирепо куче - 

А случва се и днес да ни залае ............  
Тогава - бърза помощ, медицина, 
и неизбежно - болнични покои, кьдето казват : 

„ То е от годините!"  
А ние знаем точно от какво е. 
А ние помним. Живи са представите!  
И болката - проклета да е тя!  
Но по — добре с бодежи в ставите, отколкото с бодежи в съвестта! 

Затуй не мога да изчезна в край - достоен за обител на монаси  
Доволен съм, че тоз раздрънкан автобус тревожно ме отнася.  
Към моя праг, към моя дом - орисан на клетви, на любов, и на метафори.  
Това не е канон, това е смисъл да имаш свои релси и семафори ! 

И пак ще питам стария зидар : 
„ Добре ли спа, сънува ли кошмар?"  

Защо, приятелю, защо ти, който построи квартири – сто 
си квартирант в паянтова барака? 

А във Съвета казват - ще почака! 

Тревожи ли се твоя депутат или твори за траките трактат? 

А ти твориш живот и плащаш лихва ................  
Зидарят добродушно се усмихва 

„ Аз съм депутата, аз! И този ден съм аз! И тази власт! 
Обидно е да хленча от обида . Животът бърза - 

трябва да се зида !" 

И ехото повтаря всяка дума, 
Пропускам мойта спирка! Пропуснах много спирки до сега 
и сякаш всичко беше на шега: сълзи от милост, рани от приклад. 



Зидарят казва: „ Изморен си брат" 

И аз познавам този профил строг 
и тези длани с цвят на старо злато. 
Така навярно би изглеждал Бог, ако се сбъдне някога лъжата! 

Но, знам, че няма да се сбъдне, няма! 

И ние често пак ще бъдем двама - във рейса, 
на опашка в магазин, в аптеката за йод, за аспирин .............  
Ще ни събира празник на площада и винаги - 

оная барикада, която лъкатупш през омрази, 
през пяната на кабинетни фрази, през вълчи ями и през канари, 
през брачното легло дори ............  

Лъжа ли е? Но тя се казва притча.  
И свръхчовек. И поетично лустро.  
Каквото и да пише Фридрих Нитцше, каквото и да казва Заратустра! 

 
Най - важно е сега да се опазя 
от чужда и от своя суета. 
От лесно казаната фраза, от манията да блестя. 
Да не загубя равновесие, когато хитрите танцуват 
между честта и интереса и артистично се преструват. 
Да знам, че тръпна, че радея, за нещо истинско и свято, 
че има на света злодей и длани с цвят на старо злато ................  

Библиографът , строг и важен  
ако след време се докосне до тия редове, ще каже:  
„Живял един такъв халостник, но вярвал той 
/хвала му вяра/ не в идоли, не в алилуя" ..............  
Ще бъда много благодарен, макар, че няма да го чуя. 

Тополите ще ръсят пух и после бронз и все така.  
Но аз ще бъда сляп и глух като подпочвена река.  
Очите ми - изпепелени - ще бъдат папрат и капчук. 
Микрон ще бъдат и вселена и все пак няма да са тук.  
А как бих искал в труден час 
да крача с хората незримо ..........  
Ако е нужен моят глас, ако изобщо някога ме има. 

Петрарка бе лирик самотен . Мираж бе неговата мила ............  
Споделят милите леглото ни, но гроба ни коя би споделила? 
Не съм предубеден . Не съм драстичен - сантиментален съм дори. 
Аз също съм обичан и обичам - една главня и в моя студ гори. 
Така гори , че струва ми се - мога да сгрея с нея Севера суров! 
Не се съмнявам — ще умра от огън ! 
Дано е само огън от — любов! 
Такава смърт на праведник се пада . Не знам дали съм праведник роден 
 
 



А ти не чакай от уста злорада възпоменания за мен......... 
Парадното добро е лицемерно. Дано не те почерни и 
вгорчи. 
И само безпощадно черни да бъдат твоите очи! 

Знам, зная - този тон не е ефирно елегантен 

Но аз не растнах в пансион с италианското белканто 

Под бащиния небосклон валяха и сияния и сажди. 
Озон е нужен, нужен е озон, 
а той от мълния се ражда,  

И нека бъде труден моят път и нека бъде моя труд обречен ! 

И нека изгори като барут - сърцето ми и този стих картечен ! 

Край 

Р.S. Поемата е започната през 1948 год. и завършена в 1956 год. 
В 1974 год. с нея спечелих Националният литературен конкурс и 
трябваше да стана „Лауреат на Димитровска награда" за поезия , но 
по политически причини бях лишен от нея и поемата не беше 
публикувана. 
 


