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„Черешата...“ е лирическа философия на историята, българската... Времената заживяват не едно след друго, а едно в друго“.
Светлозар Игов, в. „Литературен форум“, 1997 г.

Селска Коледа

Слънцето прожектира из стаята
битово кино свинско със зеле
прасето заклано касапите вътре
кръвта по ножовете гръмки истории
Помниш ли дядо си Богдан
Бог да го прости мама му стара
арда без филтър блеснали слюнки
мляскане вино наздраве

и някаква стоплена зимна муха
сплескана с длан за поанта

Бащината къща

Котка
върху бялата ограда с турски керемиди. 
Ябълки, 
опалени от залез и за миг узрели. 
Тръни
край дувара – мъртъвци брадати. 
Мрак, 
изкъртил вратните и в стаите налягал. 
Смок, 
под прага се изнизва като стар стопанин. 
кани ме 
 навътре
 със очите
 на баща ми. 

Черешата на един народ

И тази година
черешата е отрупана с цвят
Времето е добро нощите топли
всичко ти казва на берекет е 
виж пчелата се е събудила
и да не чуе дяволът да не стане нещо
до месец до два да пази Господ
да срещнем Великден
да мине Гергьовден
Делото ще пламне и начаса всякой
ще вземе участье в това предприятье
момци ще берат момите ще пълнят
старците ще събират съчки
и ще подклаждат огъня
Голямо правене на компоти ще пада
децата ще пукат с черешови листе
ще яхат хвърковатата конница
горе из клоните
ще гълтат череши с костилките
ще търчат и ще викат
Дядо Дядо 
направи ни черешово топче

И тази година дядовото
няма да има априлско въстание

Роден на 7 януари
(Носталгиите ни)

Носталгия по пощенските картички, които
баща ми е събирал в чемеджето си, 
по техните изрязани сърца и надпис – 
„Щастливи като тези двамата“.

Носталгия по Жан Маре, Лолобриджида, 
по стари руски филми за войната, 
по снимките „На всеки километър“
(аз имам огледалце с Митко Бомбата).

Носталгия по стария креват на село
със изрисуваната табла – турскосиньо,
две лодки в езеро пред замъка, 
а в езерото лебеди (масло).

Носталгия по стенното ковьорче
и Тя, извезана във профил със червено, 
първата жена в живота ми – конецът
на лявото й рамо е протъркан. 

Носталгия по тихите следобеди
и по унесеното бръмкане на уморените
мухи на шейсетте – измрели са отдавна, 
наверно още същия следобед. 

Носталгия по селските ни гробища, 
по каменните кръстове, напечени от август, 
в които меря ръста си и сричам
първите си думи – о... печа... ле... ните. 

И нека новата 68-а разкъса мъката
и озари на Щастието пътя ви...

След седем дни ще се родя и ще забравя. 

Жената на август

Върви по улицата
най-красивата жена на август, 
най-гъвкавата, най-зеленооката. 
Малко е да кажем, 
че дърветата й свалят шапки и корони
и че старците въздишат, без да знаят 
за Омир. 

Тази нощ мъжът й вместо всички
ще заспи във влажните чаршафи 
с точеща се слюнка по възглавницата. 
Тя ще стане тихо и на пръсти
в кухнята ще влезе, после дълго
там ще мие някаква чиния... 

... или с някаква чиния са я грабнали, 
или през малкото прозорче е избягала, 
или поради идващата есен. Тя е млада... 
Това ще се говори утре и ще радва, 
защото най-красивата жена е ничия
и (както се разбра в началото) 
 – на август. 

Из поетичната книга „Черешата на един народ“ от Георги Господинов

Плодовете на уличните лампи

Лейката е малко стара. 
Господинът – също. 

Господине, 
всяка нощ ли ги поливате? 
А се чудех като малък
колко са пораснали 
уличните лампи. 
Как едреят плодовете им, 
наливат се... 
Само кучета се спират, 
вдигат крак и Ви помагат
със каквото могат. 

Лампите превиват клони. 
Господинът свети. 

Образование свише

Господ си има друга граматика. 
В края на нашите приказки 
слага кръстчета вместо точки, 
слага кръстчета вместо подпис. 
Господ, на ухо ти го казвам, 
си има друга грамотност. 


