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Ела! – повика ме Душата ми. – Такива стихове
за тялото ми трябва да напишем (ведно – душа и тяло),

че върна ли се след смъртта – невидима,
или след дълго скитане из други сфери,

отново на другарите си да запея – за бурните вълни, земята,
за ветровете и дърветата,

а после пътя си да продължа доволна и усмихната.
Отново и завинаги да станат мои тези стихове,

и както някога, сега и тук
под тях да сложа своя подпис и за тялото, и за душата:

да ги бележа с името Уолт Уитман.
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На теб

Ако ме срещнеш, страннико, и пожелаеш нещо да ми кажеш, 
нима би имало причина да не го направиш?
А и за мен причина да не го направя би ли имало?
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Не съм създал пестяща труд машина

Не съм създал пестяща труд машина,
не съм направил някакво откритие,
не бих могъл да дам дарение посмъртно
за построяване на библиотека или болница.
Америка не помни мой геройски подвиг;
с ум и талант литературен не блестя
и няма да оставя книга за полицата.
Но песните ми, от които въздухът трепти,
оставям на другари и любовници.
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Дали би дръзнала, душа

Дали би дръзнала, душа,
да тръгнеш с мен към непознатите земи,
без път за следване и без опора за нозете?
Без карта и водач, без да се чува глас,
без допир до ръка човешка?
Лица от свежа плът там няма, нито очи и устни...
Душа, не зная отговора,
нито ти го знаеш – пред очите ни е празно място,
недостижимо, несънувано – там всичко ни очаква.
Едва когато се разхлабят връзките,
без вечните – на Времето и на Пространството,
щом няма мрак и гравитация, и сетива, и други граници,
понасяме се из Пространството и Времето. Душа,
за тях готова си – береш плода на всичко: радостта!
Най-после равна и достойна, за да ги запълниш.
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Потънал в мисли

(След като прочетох Хегел)

Потънал в мисли за Вселената, видях как малкото,
наречено Добро, неотклонимо към безсмъртието бърза.
А пък голямото, което Зло наричат, видях, че бърза да се приобщи,
с което се погубва и умира.
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В градината на този свят

В градината на този свят отново се възнасям;
тук синове и дъщери, мъже в разцвета си, предхождат
и любовта, и на телата си живота, и на живота смисъла – 
те гледат изненадани възкръсването ми от сън дълбок.
Доведоха ме циклите на техния широк размах;
отново са красиви, чудни – зрели, чувствени.
И както винаги, усещам в крайниците трепетен пожар –
по най-прекрасните причини става всичко.
Аз съществувам, взирам се и все така прониквам,
доволен от сегашното, доволен и от миналото.
До мен или подире ми пристъпва Ева,
а и пред мен да е – вървя след нея.
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Видения

Мътна мъгла покрива половината от тези страници;
необичайна е понякога, но ясна за душата: всъщност
всички неща, които са материя, са само замисли или видения –
една несъществуваща реалност.
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На щурвала в морето

На щурвала в морето млад кормчия
усърдно управлява кораба.

Камбана от брега предупреждава –
в мъглата звън печален по вълните се разнася.

Добре ще е да чуете камбаната – тя непрестанно бие, бие, бие,
та корабът да се отдалечи от рифа и от гибелта. 

Моряко, ти стоиш нащрек, внимаваш, чуваш силния ѝ звън;
завиваш, натовареният кораб лети, опънал сивите платна,
красивият и благороден кораб с радост
безценното съкровище отнася в безопасност.

А ти – безсмъртен кораб на неговата палуба,
на тялото и на душата кораб, пътуваш ли пътуваш.



16 |

Яйце ще взема от гнездото на червеношийката

Яйце ще взема от гнездото на червеношийката в градината;
бодливо грозде там расте – от храста стар ще си откъсна клонка
и ще потегля по света да проповядвам.
Ще видиш: няма да се срещна с еретик, нито с човек насмешлив.
Ще видиш как духовниците предизвиквам и обърквам.
Ще видиш как показвам им червен домат 
и бяло камъче, което на брега намерих.


