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 Юлиян Папазян

 Понякога няма нищо лошо да израстнеш в сянка. 
Това ти дава особени, въздушни корени. Баща на Юли-
ян Папазян е Киркор Папазян, фигура в културата на 
града ни. Неговата интелектуална сянка, както и „де-
белата“ сянка на Народна библиотека „Иван Вазов“, 
където Юлиян работи, му дават особени предимства. 
Става дума за натрупвания, каквито малцина от пре-
тендентите за творци от неговото поколение притежа-
ват. За щастие много малко от книжния опит битува в 
неговите текстове.

 „Спонтанен е, провокативен, честен е.
 И няма никакъв проблем със суетата –  
 избягва да публикува.
 А това вече не е малко, Юлияне.“

Добромир Тонев

 В е с т и (Пловдив), № 217, 10 ноем.1999, с. 8; с ил. 
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 Анкетен лист

 Име: Безимен
 Презиме: Няма
 Фамилия: Неизвестна
 Очи: светли
 Чело: годно за куршум
 Нос: пъха се навсякъде
 Особени белези: покрито с рани сърце
 Местожителство: където е нужен
 Професия: строител на въздушни кули
 Партийна принадлежност: добър човек
 Семейно положение: венчан с правдата
 Деца под 16 години: всички деца на света
 Съдимост: осъден от съда на паметта си
 Пътувания в чужбина: преминал всякакви   
 граници
 Роднини зад граница: около четири милиарда  
 души
 Собственост за деклариране: себе си и една  
 вселена
 Хоби: поет
 Невъоръжен и  ИЗКЛЮЧИТЕЛНО  опасен!

      21/22. 02. 1985
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  Тъжба

  Разпнаха ме снощи. Не във петък.
  Неприятно беше, но търпях.
  Хората минаваха край мене
  и любовно ближеха кръвта ми.
  Комкаха се. Беше много вкусно.
  Майка ми заплака във краката ми.
  /Много нависоко бях окачен./

  Аз висях безкрайно търпеливо
  и очаквах скоро да възкръсна.
  Но жестока мисъл ме споходи:
  „А ако баща ми не е бог?“

  Хората ме гледаха умилно,
  вярвайки във своето безсмъртие.
  Даже и  разбойниците  вярваха,
  даже и войниците завярваха,
  враговете ми, и те повярваха…
  Само аз не вярвах вече в себе си.
  Но уви – оставах си Спасител.
  А Спасителите трябва да се разпват.
  Не за друго – просто за безсмъртие.
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   Разпнаха ме снощи.
   Не болеше.
   Днес възкръснах.
   Много ме боли.

      1985



7

 Метеорология

 Вали. Дъждът умира върху плочите.
 Червени люспи бляскат срещу мен.
 Превърнах се на кратко многоточие  – 
 остатък в ежедневното море.

 Останах сам. Останалото – вятър.
 Наистина е много ветровито.
 Отломъци от вчерашни приятелства  – 
 ме черпят по ъглите шепа жито.

 Предавал съм – и ето ме предаден.
 Свой кръст до днес така и не  заслужих.
 Навън вали дъждът, а аз съм жаден…
 И плача – свит в злокобната си сушина.

 Вали – спокойно, бавно, методично.
 Нощта е гъста, лепкава и зла.
 Забравихме, че вчера се обичахме.
 Останалото – вятър и мъгла.
 
       1986
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  Обратен влак
/вариации по тема от Е. Стоянов/

  „Любовта си замина експресно
  в деветнайсет и трийсет и шест…“
  Но това е отдавна известно.
  Ново е, че изпрати ми вест,
 
  че изпрати ми тя телеграма
  със печални и верни слова:
  „Ти прости, но изглежда че няма
  да се върна с обратния влак.“

  Не повярвах. И чакам на гарата,
  неразумен, унил посрещач.
  Всяка сутрин, захапал цигарата,
  аз очаквам експресния плач.

  Тук познават ме всичките служещи,
  не веднъж с тях сме пили кафе.
  Заминават летовници купища
  към доброто пастелно море

  и ми махат, желаят сполука,
  отпътувайки с весел експрес…
  Любовта ми замина от тука
  в деветнайсет и трийсет и шест.
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  На дежурните гарови вечер
  аз разправях каква е била.
  Ала всичко безсмислено беше –
  не пристигна обратният влак.

  Но веднъж /и това е известно/
  старшината отдаде ми чест:
  „Любовта ви пристига. Експресно.
  Точно в седем и трийсет и шест.“

  И подаде ми пощенска бланка
  със щастливи, но верни слова:
  „Аз съм сигурна – още ме чакаш.
  Тръгвам днес със обратния влак.“

       1987
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  Аз, Филип…..

  Аз, императорът, съграждам град,
  красив като предсмъртна мъжка песен,
  не беше трудно, но не беше лесно,
  сега съм стар, а го измислих млад.

  Войните ме изсмукаха до кости,
  от чужда смърт косите ми са бели,
  днес всеки чака моите повели
  и на капризите ми става мост.

  И щом ме видят – падат на колене,
  и моя меч, поетите възпяха,
  но аз разбрах – недалновидни бяха,
  щом искаха безсмъртие чрез мене.

  Аз също исках. И реших тогава:
  ще вдигна град – щастлив, хилядовечен…
  Със неговата сила, не чрез меча,
  ще превъзмогна хорската забрава.

  И ето го, сега стои, възправен – 
  най-верният ми войн през вековете.
  И не ми трябват никакви поети –
  Градът ще ме припомня и възпява.

       1989



11

  Пустинникът

  Оставям ви във присмех и във глума.
  Със себе си останалото вземам.
  Напразни ще са истинните думи,
  дори и да ги изрека навреме.

  Напразно ще е моето величие,
  ако сред вас живея и умирам.
  Безлични сте и безразлични
  към себе си – и към Всемира.

  Ще диря своята пустиня.
  Дано открия в нея някой
  живеещ храбро и осмислено –
  не просто гроба си очакващ.

  На тръгване ви благославям.
  Бъдете все така невежи
  и мъката ще ви забрави,
  защото – радост не сте срещали.

       1998
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 Триптих за тъжния човек

 Смъртта на тъжния човек пристига през нощта.
 Недоловима.
 Той я гости с най-простите неща – 
 с хляб и вино.

 А после тъжният човек заспа.
 На прага,
 Смъртта край него поседя.

 След туй избяга.

* * *

  Душата ми плаче за Мая
  а после я дири нагоре  – 
  където отиват душите,
  а ние оставаме тук.

  Аз зная, че дълго ще гасна,
  ще гасна без край и умора,
  додето душата ми плаче  – 
  без полза и звук.

      1996
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 Щом тъжният човек разбра, че се умира,
 приседна на балкона, пред касата със бира,
 започна да очаква, без страх и без надежда,
 ала смъртта го беше забравила, изглежда.

 Но тъжният човек остана да си чака,
 от празните бутилки изливаше се мракът…

 И бира подир бира, и каса подир каса…
 Тъй тъжният човек в живота си прибра се…

* * *

   Самотен тъжният човек
   седи и пие
   и вперил погледа си тих
   нагоре – вие.
   Оплаква някого ли той?
   Или пък нещо?
   Или пък вика някой свой
   за първа среща?
   Той няма си деца и дом,
   той няма нищо.
   Седи на онзи стар балкон – 
   пиян, излишен –
   изпраща своя странен вой.
   Красив и злобен
   надвиснал над света е той.
   Като прокоба.
       1996
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      Завръща се всеки
          при старото влюбване,
          тъй както се влиза отново
                         във църква.
          И вече не питаш дали ти е 
                                     хубаво,
           защото се свършва – 
              и ето те мъртъв.

      1997
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  33-та година
  от раждането на Христа,
  петък, привечер

  Разпнаха ме. Беше много тъжно.
  Много ме болеше. Но – изтраях.
  Възкресението идва най-накрая,
  да докаже вярната ми същност.

  Разпнаха ме. Майка ми – се влачеше.
  Учениците се комкаха с кръвта ми.
  Много силно ме боляха раните,
  а баща ми от небето – плачеше.

  Разпнаха ме. Болката е страшна.
  Хубаво, че е поне за кратко.
  А кръвта ми – капка върху капка – 
  освещава гладните ви чаши.

  Разпнахте ме. Нямам вече сили – 
  като дрипа вея се на кръста.
  Бойте се – аз после ще възкръсна
  и ще си събирам вересиите.

       1998
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  Богородица скърбяща

  Вечно плачеш, Матер Долороза,
  мълком плачеш, мила моя майко;
  ти така и не разбра защо са
  толкова красиви всички хайки.

  Мъката се стича по земята  –
  бели сълзи върху бяла пепел  – 
  черно е единствено разпятието
  и на него разпнатият свети.

  В твоята утроба е износен
  този свят, увиснал върху кръста;
  беше тъй красив, сега е грозен,
  но остана все така невръстен.

  Вече сме сами и безнаказани.
  Вече сме сами и без Спасител…
  Няма думи, мисли няма даже – 
  сълзите са нашата молитва.

       1998
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  Чудо

  Лазаре, стани!
  Ала не вярвам.
  Аз ще си остана във ковчега.
  Чака ме утробата на ямата,
  бързам за последната си сгледа.

  Чудесата –
  други да ги вършат.
  Аз не съм ви опитно животно.
  Вярата ми вече се е скършила,
  моят хъс отдавна се е кротнал.

  Лазаре, стани!
  Ала не искам.
  Тук е толкоз топло и спокойно.
  Вънка трябва да поемам рискове
  и дори да се държа достойно.

  Аз не ща.
  Но нещо ме привдига.
  Той ми дава част от свойта сила…
  Аз съм жив и ужасен разбирам:
  Господи, та ний ще го убием.
                 
                                                    1998
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  Аз

  Те ще станат утре много рано,
  радостни от моята вина.
  Ще гъргори като тъжен гарван
  мъдрият върховен съдия.

  Те ще искат да им бъда даден;
  нужна им е жертва – за обнова.
  Оскудяха прежните им храмове,
  тесни са им старите окови.

  Те ще ме заплюват със охота.
  Подлостта им ще ми дава сили
  да държа изправено челото си,
  без да скърша вратните си жили.

  Те беснеят долу, там, във ниското;
  слънцето е жълто и прегаря.
  Миг  след миг все повече увисвам
  върху новия фетиш на вярата.

  Много ме боли, но ми е смешно  – 
  бях бунтовник, луд, дори поет…
  а по битието ми на грешник,
  те ще пишат новия Завет.

       1998
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 Възкресение

 Помня:
 стипчиви листа, със черен, гнил дъх
 и далечния вятър на целувка във бъдеще,
 и смутените ласки, които раздава дъждът
 на самотните скитници в събота.

 Помня:
 предчувствах, че ужас ще дойде след миг
 и повярвах – косите настръхват в действителност,
 и разбрах, че човек е самотен, дори
 когато Господ е по петите му.

 Помня:
 крещящия удар на топлата нощ,
 празнотата на всякакви символи;
 и желаната жажда за нечий здрав нож,
 раздрал месата и жилите ми.

 Помня:
 вкус на ръждясала кръв.
 Помня:
 бях от болка изваян…
 Но съм жив – и ще бъда такъв;
 но съм жив и ще бъда – до края.

       1998
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  Храмът

  Този свят е красив и объркан,
  всеки иска по нещо от него
  и дори неизвестните мъртви
  с оптимизъм към бъдното гледат.

  Този свят ще се срути наскоро,
  ала нека това не ни плаши – 
  да приседнем за малко на двора,
  да отлеем по чаша,

  да пожалим добрите надежди,
  своята минала чест да опеем…
  От небето бащите ни гледат,
  а светците са само идея.

  Наште майки ще плачат иконно,
  а децата ни вече не вярват…
  Ние влачим се – слепи и хроми –
  твърде близко в душите е Храмът.

  Който стигне – ще бъде щастливец
  и ще седне до трона на Бога.
  А отсреща ще седнеме ние –
  да се съдим с безжалостна строгост.
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  Поетите умират много пъти.
  Единствена ги гали самотата
  и няма кой да хлопне на вратата,
  и няма даже кой да ги настъпи.

  Поетът  пие вечната си водка.
  Свещта догаря бавно, търпеливо…
  Не знае той, че вече си отива,
  това го знае вярната му котка.

  Във тишината болката звучи
  и запечатва техните зеници.
  Поетите са също като птици.

  Умират със отворени очи.
    
       1999

  И когато присъдата стане
  неделима от нашия ужас – 
  ще убием в сърцата си Храма,
  вярвайки, че ни е нужен.

       1998
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 Пияният майстор стърже с пила,
 реже, наглася, ето – готово.
 Вдъхнал в стоманата жива душа,
 бавно отпива от свойта отрова.

 А в гърдите му огън звучи,
 а зад гърба му подсмихват се снобите…
 Пияният майстор умря призори.
 Най-поле ще бъде напълно свободен.
       1999

   Нека да помълчим.
   Нека бавно отпием по глътка.
   Летят бели мъгли  – 
   досущ тъжни, пияни гълъби.

   Те се вият над нас,
   после кацат по раменете ни.
   Ние нямаме глас
   и ракията в чашите свети.

   Да притворим очи,
   после бавно да ги отворим…

   Вече няма сълзи.

   Ние вече сме ГОРЕ.
       1999
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  Битката

  Армагедон е мястото на битката,
  а по-нататък чака ни безкраят.
  Оръжието ще са ни молитвите,
  за другите оръжия си знаете:

  любов и слово, милост, състрадание,
  свободна воля – тъй сме се родили –
  и жажда непресъхваща за знания
  са нашата несъкрушима сила.

  Врагът ни чака. Срещу него – ние.
  Дори за миг не може да ни сплаши.
  С любов, а не с омраза ще се бием.
  И значи, че победата е наша.

       2009



  Животът 
  Мъдро не забременя
                                                           
  И затова Надеждата не срещнах.
  Така и не се срещнах с Любовта
  А Вярата – изчезна.

      лято,  2012
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