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ЧУДЕСА

ЧУДЕСА

Евтини чудеса
три денара на бройка
човекоядци и корабокрушенци
небостъргачи
изчезнали острови
не давам и грош
достатъчно е
да замижа с едното око
да погледна през пръстите
да се обърна с главата надолу
и ще ви разкрия един свят
който е много по-чудноват
от всичко което ви е познато
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ПЯСЪЧНА РОЗА

Израства
може би от вятъра
може би от сенките на облаците
разцъфва на пясъка
ще подминете
без да я видите
невзрачна
не привлича погледите
може да израсте навсякъде
все пак
никой не я забелязал
може би защото
принадлежи
на непотребни тайни
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СТЪЛБИ

Пречупените линии
прескачат сенките
на които децата
седнали в полумрак
отсичат крилата
и ги пускат
след това
да изскачат
между стените.
Когато минавате
те престават
и ви гледат с учудени очи
сякаш пристигате
от някакъв друг
свят.
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КНИГА НА СЪТВОРЕНИЕТО

Този пейзаж
приема нашите форми
както любовта във нас
или както слънцето в плодовете
този пейзаж
има нещо общо с нас –
големите приятели на овошките
защото ние открай-време сме тук
откакто са и тия канари
а може би и по-рано
дори най-старата мида не знае
кога сме дошли ние –
старите роднини на водата
вече десет пъти
се претворихме в облаци
в овошки
и в някакви други неща
каквито са камъните
все пак
ние сме по-стари
открай-време
преди водата и преди камъните
бяхме само лятото
и ние
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ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЧУДЕСАТА

Това лято
не престава да умножава своите чудеса
чудесата от пясък
и малкото чудо на една буболечка
понесла на гърба си план на острова
на съкровищата
и още някакви дреболии
чудесата от сухи треви
имащи също своите чудеса
които се доказват
и тъй нататък
чак до най-малките чудеса
които се съединяват
в голямото чудо на реката
в голямото чудо на небето
в голямото чудо на твоето рамо
на твоето тяло
в които аз откривам отново
всички малки чудеса
на цветните камъчета
и на украсените стави на тревите
и на малките средновековни гербове
на техните плодове
и които аз събирам
с пълни шепи
от теб и от лятото
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НОКТЮРНО НАРЕЧЕНО ОТКРИТИЯ

Преди да заспиш
затвори вратата
макар че котките искат да влязат
трябва
да пътуваме много далече
първо
един малък път
около твоето рамо
и един малък път
до антрето с вазите
който отново откриваме
излизане
тераси на които се сушат плодове
деца под мостовете
трябва отново да се открият всички неща
трябва отново да се открие дъжда
и лятото
може би и любовта
и всичко друго
защото съществува вкусът на плодовете
който се забравя и се открива
всяка година
и съществува
една черна папрат
нарисувана от водата
върху топлия бетон
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