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Освен, ако животът е чудесен
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* * *

  О, дъжд солен! –

  звезди солени, плакали за мен...

Дъждът е скитникът на моята душа,

нехаен принц в зелените недели,

над планини и пасбища се стели –

дъждът е скитникът на моята душа.

Във нощите, когато аз греша,

в оковите на утрини мъгливи –

блестят тела на жадни самодиви,

дъждът е скитникът на моята душа.

Под стряхата на пойни дървеса

как зверовете своя брат познаха.

И пяха, както те за друг не пяха...

Но пяха ли наистина? Не са.

Днес можех всички ви да утеша...

Луната хвърли звездната си риза.

Над хоризонта гибелно възлиза

дъжд – дрипав скитник – моята душа.

И ако аз от нея ви лиша,

защото тя все пак ще ме напусне –

кой ще накваси сухите ви устни?

Дъждът ли?... Скитникът на моята душа...
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* * *

И ангели със кадифени нокти ще ме вдигнат

над свечерения Созопол...

Над залеза със пясъчните мигли,

над залива – загадъчен и топъл.

 

А някъде далече, сред морето,

делфините за мене ще заплачат.

От самота – до ужас – ще засвети

на мозъка им фосфора във здрача.

 

Ще дойде вятър. Ще разпръсне дните.

И в сенките на старите смокини

душата ми на пръсти ще премине

под шепота уплашен на звездите...

* * *

До днес не мога да повярвам, че пясъкът е моето начало...

Нима вълн²та е облизала с език студен на раменете ми седефа?

С душа, надвесена от моста, надничам в отражението бяло –

това не е, си мисли тя, на моите криле релефа.

Защото вчера полетът ми беше друг, а не надолу –

летят над мене птици и не зная аз какви са –

навярно там, високо в синьото, и мургаво, и голо

ще се откъсне тялото ми с писък...

Ще заблести със вчерашно сияние – по-страшно,

ще свие колене и въздух ще изпълни пак гърдите,

и всеки сам със себе си ще бъде,

                                        за да не види как

                                                  петите прашни

като помътени очи в зеленото политат...



10 11

* * *
  

  В памет на В. Борхерт

Знам вече как се умъдрява:

времето е последният фактор –

чукат по челата ни атоми

като по черупката

                    на реактор.

Зрее тихо

          верижната реакция –

с голи ръце

не се управлява.

Малко преди да цъфнат акациите

в твоята поетична държава,

едно птиче ще тупне

                    в радиоактивния прах

като последен часовников удар.

И чуваш: лети през Вселената

                                        леден смях

към хоризонт, сгушен

                    под крило на пеперуда.

Искам да съм негър

Искам да съм негър, негър в Алабама.
Негър, негър, негър в щата Алабама.
Само че не мога – беше бяла мама,
татко гузно каза: „Във рода ни няма...”

Бяло, бяло семе в костите ми дреме –
в героично време, в братята по племе.
Щур късмет извадих – беличка държава,
беличка държава, звездочела врява.

Все за своя сметка пях и пих – улисан.
И по цели нощи питах: Чий съм? Чий съм?
Ваш съм, думи нямам – негърчето, дето
тъжно ви намига денем през пердето.

Черната овчица в ангелското стадо –
лани от небето паднах. Още падам.
Ще се разпилеят белите ми кости –
няма го злодеят. А народът пости.

От небето тъмно капеха звездите.
Взираха се в гладни, взираха се в сити.
И от черна завист пукаха сърцата –
толкова сърцата, толкова позната.

Паметник не искам от Карарски мрамор.
Искам да съм негър в щата Алабама.
С белната усмивка щедро да ви лъжа:
колко съм нещастен, колко съм ви длъжен.

1988 г.


