
ТЕСНОЛИНЕЙКА
(куплетен пътепис)

За кратко бягство еднодневно 
от делничното сиво
поехме с теб на път – безцелно
и  затова – щастливо

обзети от предчувствен  пламък
как днес ще преоткрием,
че този свят е свят за двама,
а тези двама – НИЕ



И ето ни! На малка гара
с притихнала чакалня,
с дъха на освежена старост
и с надписи банални,

с часовник – уморен и грозен,
провесен край перона, 

с обрасли, глухи коловози,
претъпкани с вагони,

и с тежка миризма на пара,
каквато се разнася

от всяка овехтяла гара,
забравила за класа.



И с хора, струпани рутинно
пред блесналите релси
едни бъбриви, други чинно 
пристъпващи мълчейки,

притиснати от преумора –
навярно след пазара,

с две думи –  хора като хора
и гара като гара.

* * *

И-и-и... Ние между тях!
Навярно –
единствено обзети
от гъдела, че днес сме само
две възрастни хлапета,

които, ах, кого ли мамят,
та бързат да се скрият
в един вълшебен свят за двама,
но-о-о двамата сме НИЕ!



***
Пристигна влак. По-точно - влакче,
което запъхтяно,
подаде ни със свирка знак, че
отправя ни  покана

За  път  примамлив, път, по който
почти невероятно…
сега за миг ще се завърнем
във времето обратно,

към шемета на дните славни,
когато любопитни... 
попивахме света начално
с оченца ненаситни,

когато всяка чудна гледка
бе с траен отпечатък,
разпалващ страстите ни детски
за крачка по-нататък,

за нов мираж, за нова тръпка,
за брод през Рубикон, та
бе  авантюра всяка стъпка
напред към хоризонта...

***
Напред към хоризонта с влакче
и днес ще се отправим.
Къде и как ще се завлачим,
нехаем, но го правим,



защото във живота няма
по-шеметна магия

от чудната игра за двама,
а днес това сме НИЕ!

                         ***

- 
„Напред към хоризонта, значи?“ 
- сви мигли дяволито
и хукна палавото влакче
без повече да пита,

допълвайки с “Трак – трака...“ само:
„- О-о-о! Колко съм щастливо
да бъда верен гид за двама,
щом двамата сте ВИЕ!“

И важно–важно – с “Трака– трака“
стихийно се залута,
не кон железен бе, а сякаш
подплашена кошута!...

Притича по крайречни урви
безстрашно над водата
И  храбро сто пъти се втурна

    тунелно под земята.

След туй без „Ох!” се закатери
по стръмнините върли,
пътеки кози си намери
и връх след връх прехвърли.



Промъкна се по естакади
над бездни страховити
с  осмици, змейки и с каскади,
пораждащи възхита.

- О-о-о, имам много още, много,
какво да ви покажа! -
изскърца то, забави хода
и хлътна във виража, 

където извести със свирка:
- Ух-у-у! Пристигам, ида-а-а!
Приготвяйте се! Спирка!
                               Спирка-а-а!
Да слиза, който слиза!

А спирките му?!!! Ох!  Такива 
- тук-там по керемидка,

Че чудно – как ли ги открива
горкият горски скитник!



- Ух-у-у! Готови ли сте, хора-а-а?
Че път ме чака, значи!

          Пуф-паф! До скоро, скъпи мои,
          любезни изпращачи!

* * *

А ние, спуснали стъклата,
немеем любопитно,
виденията непознати
попивайки магнитно

с очи, искрящи от захласа -
то бива, бива лудост,
Но влак-турист през планината,
преливаща от хубост?!!!...



- Ух-у-у! - Ох-о-о! - пошепна сякаш
водачът ни чаровник -
Но аз ще бързам. Път ме чака!
Че карам по часовник!“

И  пъргаво се заизвива
 в ждрела и дефилета,
тук-там сумтейки колебливо:
- Да хвана ли шосето?

Пухтя, сумтя тъй катерачът
в клисури непристъпни,
но  ето, че усили крачка
и вдънземи се смъкна, 

за  да нагази във морави
с такава прелест, Боже!,
че видиш ли я – да забравиш
е просто невъзможно!…

  

  Небе – сапфирено искрящо
над  хълмове-гоблени,
обагрили с пана цъфтящи
гърдите си зелени!



Гори - потънали в кристала
на въздух пренаситен
с вкуса омайващ на нектара,
изливан от тревите!

Окъпани в роса ливади –
с дъха на сенокоса,

кошари – с ритлови огради,
къщенца чипоноси!

И  серия картини живи -
стада пасящ добитък,

жени в картофените ниви,
размахали мотики…

Коне, развяващи на воля
прекрасните си гриви,

деца - безгрижни птички божии -
човек да им завиди!...



С  две думи – гледки,  гледки,
гледки! 
Наслада за очите!
Прекрасни! Плачещи за четка
на майстор-живописец!

Или за лирата на някой
Орфей от върховете,
изливащ химни за прослава
с гласа на ветровете!

***
- Трак – трака -трак!
                 Куцук – куцука! -
 не спряха колелата -
- Я вижте тук! И тук! И тука!
И там в далечината!

Не млъкна сладкият бърборко
и някак си купето
от  „тиква” проста се превърна
в препускаща карета,

която, приютила двама,
летеше в бяг стихиен,
подсилващ сладката измама,
че  в „тиквата” сме НИЕ.

***
                   И пак гори, реки, поляни!
                   И път към синевата!
                   Не! Няма как да се обхване
                   словесно красотата,



                    с която пеещото влакче
                    тъй щедро ни обсипа,
                    че чашата на сетивата
                    преля от пренасита.

                    И от възторга ни спонтанен, 
                    че вече сме открили
                    как щом светът е свят за двама,
                    и щом това сме НИЕ,

                    то лесно се създава чудо
                    без сила тилилейска.
                    Как?
                    Просто е – с две дози лудост
                    и с гид – 

          ТЕСНОЛИНЕЙКА!       


