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Fides Tua

Говорѝ ми на непознат език, 
кажи ми всичко, което искаш да узная,
говори подробно, до спиране на дъха, говори,
докато издирваш смисъла.
Нека чезна в меандрите между звуците,
в древните бездни на паузите, в угасването 
отвъд безпомощния юмрук на ума.
Говори с глаголи, които не разбирам,
научи някой мъртъв език заради безпокойството му.
Помълчи после с мен.
Със сърце в гърлото, с гонг в гърдите
ще захапем звездите, ще сдъвчем времето.
Няма аз, няма аз, и смърт няма.



	 	 Захвърлен	върху	зъберите	на	сърцето*

    Райнер Мария Рилке

*		Превод	Венцеслав	Константинов	–	Б.а.
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* * * 

Скръбта влиза в живота ти
гола като новородено,
чиста като хирургически срез,
затваряш очи, не знаеш друг начин 
да я направиш незабележима,
криеш я в тялото си – малка рибка,
която не умее да е невидима,
тя е Йона, ти си китът,
историята е библейска, казваш си,
но от това не боли по-малко.
Само неясните очертания
на тялото ѝ предизвестяват:
излиза вятър, стой в себе си.
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* * * 

Да разковаваш клетката на нетърпението,
да се оттласкваш... 
Виж жеравът как се издига безмълвно, без усилие,
той целият е въздух, изящна рана в синевата, 
а сянката му се стопява
до точица, до лекота, до спомен, 
до слънчево петно в окото на момиче.
Светът е рязък, дребен, безутешен
и в гръдния му кош заспива болката,
утихва приютена в старото дълбоко, 
когато се оттласкваш – жерав, 
избягал от дървената клетката на илюзиите.

Най-после цял, безпомощен, отвъд.
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