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на Върх а си най-нис ък

Вървим напред, за да достигнем

високата земя,

и щом сме близо, тя се снишава. 

И ето че тревите є,

изсъхнали през късно лято, 

понасят тежестта еднакво — 

и на снега, и на краката ни.

И ти бе там, и аз,

и ги видяхме;

най-после да са ниски и трошливи,

а ние да сме горди покорители.

Защо тогава гледаме надолу? 

Дали не трябваше да спрем в подножието, 

за да остане онова пред нас голямо?

По стъпките, оставени дотук, 

земята вече се повдига и забравя 

минавал ли е някой и кога. 
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дОгОдина ПО с ъщОтО Време

Стоим насред последната си младост,

която не предвиждахме,

изчакали отново тези дни

по пейките,

под черните корони на липите 

и черешите —

деца на много хора — 

скъсяваме се под прошарените сенки, 

закрили слънцето, което уж очаквахме,

усмихваме се, както можем,

и се обичаме по малко и завинаги,

насядали пред дълги питиета, 

в които падат цветове от клоните 

и плуват тихо и замаяно, 

преди да се сменят сезоните.
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сОфия, сеПтемВри

Как само те обичам вечер,

вървя по уморените ти улици и слушам

самотен телевизор как цъфти 

и гласовете му не казват нищо.

A ние тук сме,

тротоарите не свършват никога, 

от плочките израстват блокове, 

във всеки съм живяла, 

в никой. 

А спомените като прашен хол 

подреждат се в един и същ следобед — 

излизам, мамо — 

от едно дете, 

което оттогава се прибира, 

ти знаеш всичко за това 

и всичко после — 

свидетелят на вечери и сутрини, 

на първата любов и на останалата,

на тайните ми срещи и раздели. 

Тогава бог ли си, или добър приятел?

Аз няма да признавам нищо.

Сега сме тук: 

ти — все по-същият, 

и аз — простила, че след мен оставаш.
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ВреметО е наше

Стояхме на пропукания покрив на живота,

градът отдолу ни заспиваше. 

И идваха при нас по-смелите 

да скочат за „Борба!“ и за „Довиждане!“. 

А ние слизахме за малко и се връщахме

да седнем пак отгоре над света,

по-сигурни от вчера, но обидени, 

че пак не ни достига тежестта 

дори да паднем. 

Но долу всички са —

и нашите родители, сестрите ни, 

и тези, които сме обичали завинаги, 

и всички непознати и дори 

останалите, дето вече не живеят. 

Простете ни за мислите, 

след малко идваме, 

ще легнем и ще гледаме нагоре, 

ще чуваме, че нещо случва се, 

но знаем ли въобще какво е?

Възможно ли е да са стъпките на хората, 

преминали през същото на пръсти? 

Унасяме се тихо и сънуваме 

как скоро всичко ще се срути. 

Невинните ще паднат в жертва, 

телата им ще търсим сред отломките 

докато не викне някой, че невинни няма. 

И пак ще се качим отгоре.

1. 
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Сега сме тук, сега сме всички, 

удари ли часът да си признаем?

Все повече мълчим за бъдещето,

а миналото е все още твърде близо,

за да отгатнем неговия смисъл.

Но още ни е страх да кажем „някога“,

а „някой ден“ е твърде лекомислено,

макар да сме умели във отлагането, 

макар да сме умели да устискваме,

да трупаме истории, които 

едва ли ще засегнат другиго, 

освен ако не седне в публиката,

освен ако не търси истина,

но тя е, както знаем, само мисъл,

която идва със разходката следобед, 

а после отлежава с виното,

преди да се превърне в утешение:

не сме ли го изрекли с думи, 

ще значи, че не сме излъгали.
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2.



Не ни застигна страшно бедствие,

нито пък изгубихме, за ужас, нещо.

Ние просто бяхме тъжни,

пђрите се сменяха с мъгли, 

пред блока котките умираха,

вечер се прибирахме унили, 

разбира се, понякога, съвсем добре, 

поне така би трябвало да бъде. 

Всичко иначе остава някъде,

запомнено дотолкова, доколкото

докато режеш лук във кухнята под наем,

внезапно нещо малко те пробожда,

заровено под мислите за другото,

внезапно някакъв следобед се оказва важен,

не, прости — най-важният —

как седнал си на пейка и броиш

листата, изпопадали в краката ти.

3. 


