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Звънтящите полета на звука са сухи –
по-сухи от молитвените устни,
невкусили очаквания отговор,
по-сухи от прегърбените якове
тропосали лицето на поднебието
с печалните остатъци от себе си
(и вечно има, има някой, претоплящ
дните си със тях).

Звънтящите полета на звука са ниски –
по-ниски от чело молитвено
разказващо се в бръчките на камък,
по-ниски от прихлупените траектории
на лястовици във преследване на плячка
(и вечно има, има някой, предвкусващ
първа капка дъжд).

Звънтящите полета на звука са гладни.
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Почука вятърът

Вратата хлопва. Проскърцване в крилете.
Събужда думите и дигите на невъзможното
тържествено се срутват, предусетили
безумството на страст за свобода, безбожното
рисуване на лик, тропосано докосване
на залези, звезди и същности, в безбрежие
молитвено дочакало. Без гърч износило
и слабости, и сили, стон и смях, смирение
и поза на завръщане. И преклонение
без прах и крясък. В пясъка – следи
и спомени, подгизнали, се учат
на тайното изкуство как, прегръщащи,
да се облещят срещу слънцето,
дори и да смъди душата...
Подмина, без да влезе,
вятърът.
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Реплика

Мълчанието издува дюните,
посуква мрачните им котви
(ребрата им са само обръчи
отвъд сърцето на желаното,
безмълвен ксилофон за утро,
в което слънцето е ножица,
разпаряща платното нощно –
домът единствен на звезди
и сънища, на стон и шепот).
Мълчанието на пясъка е ехо
на вятъра, забравил да се върне.
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***

Намразих бялото – ми каза рибата.
Намразих пяната под водопадите,
тъй трудно е, когато падат думите,
води и залези. И е така болезнено
във разреденото присъствие; това
приплъзване нагоре, последвано
от хрип на сриване; така безлична
е посоката, а погледът – тъй сляп
от равноденствия. Ах, бялото как
мразя – каза рибата, когато тръгвах.
Не знам дали прочете по гърба ми,
че пяната е празното, което отново
пълни с въздух тъмнината. И мразя
рибата, когато въздухът е кратък…
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***

Двугърби, силуетите на дюните се плъзгат
по съсухрения нос на времето. Претриват
пясъка от спомени, забъркват го с маята на
очакването. Ще трябва време този хляб да
бухне. И капчица вода, която да преброди
брадясалите бузи на мълчанието. И сол…
И сол ще има – тя винаги открива раната.
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***

Съблечените летни дрехи завиха
корените на дърветата. Присвити
някъде в дълбокото и летни думи,
новите ми лудости, и глуми нови
яростно почесваха отлюспващите
се остатъци от слънцето на юли.
Пристъпват риби, преброили до
капка сенките на свойте вирове,
изправени на пръсти, с погледи
вторачени, очакват новата вода,
която ще отрони нови пътища -
тъй лакомо прикътани от лятото.
И аз – във своите пространства –
звънтящо разпнали предела си,
очаквам есенното пълноводие…
Защото бистрата вода е мъртва.
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***

“Много искам да тегля една майна на времето.
Същото, което броди в стихове,
повдигано на пръсти и преливано,
доено и превъзпитавано,
и брулено, косено и даряващо,
но същото – показало деветия си пръст.
Как искам в гърлото му дрипаво
със нокти да гравирам “Има ме!”.
Със същите – които сричат стихове,
почупени или грижливо срязани,
и намастилени, белязани
и с лак, и лик, ликуващи,
но същите – с отсъстващият среден пръст.
Как искам да съм просто бесен!”.
То кротко рече: “Десет.”.
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***

Търпението на думите изсъска
и скъса вървите от сласт и крясък,
прихлупи се небето на мълчанието,
по-пъстри облаците слепота препуснаха
в звънтящите си пасища, тъй дрипави без свян и
горест,
крещящо крепки и протяжно глухи, а там
протегнатата длан на словото
е суха, суха, суха, суха
дълбока бръчка.
И прозорец.


