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На жената с жълтите калинки

			

1. Град в равнината

„...вървях и свалях шапка само
на ветровете в този град.“
Атанас Далчев

КАТО ЧОВЕК ОТ РАВНИНАТА

Като човек от равнината живея с разбиранeто, че където и да съм,
слънцето трябва да лумва в три и половина, снегът винаги да се трупа,
мъглата да те сплаши, а по улиците на града –
да чуваш как някой раздига вечерята.
Когато градът ми цъфти, той наново разказва пролетта,
водите стават на люляци и никой никога
не е виждал нещо подобно.
Само големите реки са пълни с истории, сомове и удавници.
Само по тях плават и по тях някой може да пристигне и да си замине.
Само те дават утешения, несравними с планината.
Климатът, който напичал плочите на тялото в детството,
останал в недрата, търси своите отражения.
Това е убеденост, че слънцето не е било създавано, за да щади,
нито реката, само за да бъде гледана.
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СВЕТЪТ СПРЯ ДА РАСТЕ

Откакто научи всичките му
улици, табели и обущари,
светът спря да расте.
Сковал си ги едни със други –
например като свърши тази пряка,
свий наляво,
давай все напред,
докато не стигнеш голата глава на обущаря – и си там.
Така, както за няколко века свършиха
всички континенти за откриване,
за няколко години свършиха всички тайни мостове,
скрити розариуми,
кина
и пусти читални.
Свърши всичко, което можеш да видиш първи,
всичко, на което да се наречеш баща.
Търся начините да разглобя цялото,
да го пренеса, за да го сглобявам наново –
по необходимост същото, но на някое друго място.
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НАУКАТА НА ПОГЛЕДА

Овладял ли си науката на погледа,
знаеш и науката на посоките.
Ако някой поиска от теб да го следваш,
отговаряй, че не сте в една посока,
че твоята посока е винаги друга на неговата.
Дори да не знаеш пътя си,
кажи му, че бързаш.
Град, в който окото има властта
да избира кой да съществува и кой – не,
трудно ще те натъжава.
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ВРЕМЕ И СВЕТЛИНА

Тялото ми е пребивавало в множество
комбинации от време и светлина –
по солунски улици, при славеи в клетки,
в краковски къщи с дървени столове
и в още много други кутии,
и в още много асансьори.
Да, аз положително съм бил.
Протягал съм тялото си в пространства,
крачел съм по тези и онези улици
и сърцато съм говорил тези и онези неща.
Дори и чисто научно погледнато –
светът е комбинация от атоми.
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ПОД ВЛАСТТА НА ВЪПРОСНИЯ ДЕН

Не отричам, че съм до голяма степен
под властта на въпросния ден,
количеството светлина и нейната яркост,
месеца,
годината,
		
века,
			
вятъра,
площадите, през които ще мина
и птиците, които имат да прелитат този ден.
Готов съм да плюя в лицето на основанията,
да не повярвам повече на бялото на орхидеята
и на оранжевото на залеза.
Да застана в центъра на тази стая
и да преповтарям монолога си.
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