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1. Кус книжевно-историски поглед

Македонската литература на дваесеттиот век сопствената
физиономија на препознатлива духовна формација, со згустени и
зацврстени тематски и естетски константи и одлики, ја пријавува на
мапата на балканската и европската книжевна генеалогија токму во
периодот на 50-тите и 60-те години кога со своите дела се затекнуваат
и надградуваат современите писателски генерации. Книжевната наука
засега претежно оперира со појавата и физиономирањето на „првата",
„втората" и „третата" литературна генерација, после што настанува
еден полифон тематско-естетски след кога веќе децидно ни една
типологизација или периодизација не се „осмелуваат" да омеѓуваат
цврсти или компактни групи, поетики, пристапи, манифестации на
определени блиски книжевни пристапи.
Во плодотворното затекнување на книжевното поприште на
првата и втората книжевна генерација со нивните носечки
протагонисти (од првата - Ацо Шопов, Славко Јаневски, Блаже
Конески и од втората - Матеја Матевски, Гане Тодоровски и Анте
Поповски) се создава своевидната плејада на индивидуални придонеси
во литературата, посебно во поезијата, при што појавата и постапното
етаблирање на Анте Поповски е факт од историско значење за
изградувањето на посебноста на македонската книжевност, на
нејзината тематска, стилска и естетска димензија, со потврдени и
мерливи еквивеленти на творештво кое токму во истиот период се
поставува рамносилно со книжевните текови и во соседните балкански
земји и во европски контекст.

Ако според мислењето на некои историчари на книжевноста и
проследувачи на книжевните текови периодот на формирањето на
првата генерација, некаде се до 1950 година, е период кој „остава
впечаток на бојно поле, градителски логор, партизанска училница и
фабричка хала"1 или според други поезијата во тој период „ги прави
своите први чекори под знакот на колективните теми и општи места"2
годините што следат, посебно по раскинувањето на тогашната
југословенска држава со идеолошкиот диктат на соцрелистичката
доктрина во идејните и општествените односи меѓу тогашната ФНРЈ и
СССР3, донесуваат клима на една, сепак, дејствена либерализација, при
што шематизираните марксистички пристапи и наметнувања во
литературата им отстапуваат место на се понагласените индивидуални погледи и чувствувања на поетското творештво.
Книжевното проникнување на двете првоетаблирани генерации
во македонската литература на тематски план, заправо, двете
генерации ги спојува негувањето и освојувањето на творечката
комуникација со традицијата, историјата, етно-националното минато и,
што во тие години од општествениот развиток кај Македонците не е од
актуелно значење, туку напротив, е идеолошки систематски
затемнувано, поетските настроенија и нурнувања во сакралните или
религиските теми и истражувања.
Еволуцијата на македонската книжевна историја не може да се
замисли без фокусирањето на квалитативните и кванти- тативните
пројави токму на претставниците на двете стартни генерации. Co сите
нивни белези на зависност од мигот во кој се создава нивното
творештво, односно од општествено-поли тичкиот и идеолошкиот
контекст - преставниците на новата македонска книжевна фаланга,
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изнедрена од македонската почва и од македонските страдалнички
генерации во годините по Втората светска војна, покажуваат ретка
виталност и творечка кондиција за менливост и освојување нови
творечки видици и агли на восприемање и артикулација на погледот
кон животот и кон промените во книжевната мисла и свест.
Најмаркантните преставници на двете генерации (Конески,
Јаневски, Шопов, Матевски, Г. Тодоровски и А. Поповски како и
другите претставници) своите темелни поетски и книжевни дела ги
создаваат во след на две-три децении по нивното генерациско
етаблирање и квалитетно влијаат и врз другите поколенија книжевни
двигатели во македонскиот дваесетти век. Дури, со голема доза на
критичка заснованост и научна веродостојност, може да се каже дека
некои од нив, секако и Анте Поповски, и денес, со клучните дела,
остануваат цврсто да ја крепат градбата наречена македонска модерна
поезија.
2. Лирскиот код на Анте Поповски
Поетското дело на Анте Поповски (1931-2003) во рамките на
современата македонска литература е вреднувано како еден од
највисоките книжевно-естетски придонеси, а истовремено неговиот
лирски опус, со сите свои автентични поетички доблести, ја афирмира
македонската книжевност во европски и во светски размери.
Творечката личност и интелектуалниот профил на Анте
Поповски на уверлив начин се вградени во македонската книжевност
на втората половина од дваесеттиот и почетокот на дваесет и првиот
век,
преку
поетската
продукција,
есеистичките
текстови,
публицистиката што ги има за тема високите културни и национални
интереси на македонскиот народ како и преку бројните преводи и

препеви на видни балкански, европски и светски книжевни великани
кои Поповски ги прибра и приопшти во милјето на македонската
современа книжевност и култура и на тој начин го подигна повисоко
книжевниот углед и естетската штедрост на македонскиот јазик на
поприштето на културите, народите и јазиците. Неговата креативност е
неделива од вербата во можностите на македонскиот јазик и неговото
неисцрпно лексичко и изразно богатство. Во тој темел е вградено и
неговото творечко кредо дека авторот (мајсторот) и јазикот (алатот) се
двата носители на единствениот книжевен процес во кој Поповски,
сепак го фаворизира јазикот (алатот) како потраен чинител во
историската логика на создавањето.
Својата поетска обземеност од можностите на јазикот, во чија
ризница ја наоѓа сета вселена на поетскиот говор, Анте Поповски ја
искажува во авто-есејот „Кон Љубопис" (во стихозбирката „Љубопис")
со карактеристичниот исказ - „Поетот застанат спроти македонскиот
јазик како да се наоѓа пред неосвоивата тврдина на времето: кога ќе си
помисли дека ги отворил нејзините порти - се покажале други, трети..."
Токму во непрегледното поле на македонскиот јазичен простор Анте
Поповски ги пронаоѓа двете клучни тематски позиции - татковинството и сакралноста и во еден специфичен развој на својот
поетопис ги негува се до крајот на својот живот, се до последната
поетска книга.
Македонската книжевен наука и книжевната критика со особено
интересирање, во речиси сите фази од поетското творештво на
Поповски, ги анализираа и истражуваа клучните мотивски пластови.
Кај повеќе научно-истражувачки пристапи се укажува на фактот дека
во центарот на поетската оптика на Анте Поповски е татковинското
чувство, татковинската призма на восприемање на смислата на
постоењето на единката и на колективот.
Матеја Матевски вака ја лоцира поетската фигура на Поповски:
„. .. кога се говори за Анте Поповски, се мисли, пред се на два

суштински елементи на неговата песна: нејзината улога во
откривањето на една модерна проекција на татковинското чувство, на
историскиот и на национално-патриотскиот феномен на кој ќе му ги
посвети своите најбројни и најубави страници и нејзиниот јазик, кој
придружувајќи им се на новите тенденции на нашата литература умее,
врз богатството на народната лексика, на архаизмите, дијалектизмите,
црковно-словенските зборови и на сопствените иновации и кованици
да открие едно поетско кажување што ги идентифицира на посебен
начин и авторот и неговата песна. Меѓутоа, на ова јас би додал и еден
трет елемент: лиризмот, мекоста, топлината на медитирањето и
рефлексијата што тлеат и зрачат од трпкоста и горчината на неговиот
говор и неговите поетски спрегови..."4
Целосното истражување на овој пласт од мотивиката на
поетското творештво на Поповски ќе покаже дека смислата на
творбената авантура на овој наш голем поет е неделива од поврзаноста
на јазикот, традицијата, жртвата за слободата и посебноста на
македонскиот идентитет кој следствено, егзистенцијално и историски
се ополнозначува и со географската, етничката и историската
посебност на матичната земја.
Темелна вредност на поетската филозофија на Поповски, можеме
да ја синтетизираме во следните паралели: историјата
- постојана поетска провокација, националното достоинство
- судбина што се освојува, говорот и јазикот - имагинација во која се
опстојува, татковинските пластови - потпора на поетскиот логос,
индивидуалноста на лириката - сол на колективната мудрост...
Нашите возбудени коментари кон лириката во оваа препорачателна улога во историската едиција Македонска книжевност, од
т.н. татковинска и филозофско-медитативна фаза ќе се потпираат врз
поетските книги Камена, Тајнопис, Љубопис, Сина песна, Ненасловена
и Провиденија..
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Лирскиот кодекс на Анте Поповски кого врсниците и критичарите го нарекуваат поет на човековиот непокор, во творечката
состојба до и во стихозбирката Сина песна достасува до онаа тематска
висорамнина на својот создателски видик кога иманентниот човеков
порив за слобода, за соумување смисла на сето она што е
живототворно е мошне усетно универзали- зиран. Пред се, низ
високата мисловна, асоцијативна, метафи- зичка и сложена изразна
творбеност на неговата лирика.
Една од песните кои лирски и рефлексивно ја потенцира трајната
човекова неспокојност за перспективите на животот и на мислата за
него е „Мајсторот и мостот". Во неа параболич- но се поврзуваат
студениот издив на историските наслаги и устремот на погледот кон
иднината, кон постоењето. Заледени во својата порака и во својата
симболичка струјност поимот на мостот и поимот на мајсторот се
спојуваат во единствената идеја: дека човековиот подвиг се мери и
остварува само низ из- веден, низ креиран чин.
Co необично обемната стихозбирка „Љубопис" поезијата на Анте
Поповски одржа два поетолошки тренда: ја дооткрива македонската
духовна географија и ги истражува и избира највисоките точки на
лирското чувство, а како неизбежен декор суштествуваат чудесните
поетски метаморфози изнедрени од длабоките допири со македонската
лексика. Циклусот „Македонските именки" се темели на сознанија
засновани врз засекот на внатрешните семантички соодноси на
именките и врз нивните асоцијативни споеви.
Зенитот на лирскиот код кај Анте Поповски настапува со книгата
„Провиденија". Поезијата од оваа фаза длабоко задира во битието на
поетот кој со своето писмо, составено од мората и чудењето на сета
човекова и национална историја, слегува во провевот на збиднатите и
недотолкуваните собитија на цивилизациското повесмо и од
просеаната интимна тревога пред помислата за житејското скончание,
слегува со својата благост и мисловна острина, се спушта со трпкавата

размисла којашто секогаш и секого крепи - „да, таков, безбели, е
целиот човеков помин под ѕвездите". Во оваа книга нема излишност
којашто не ќе биде вградена токму таму каде што излишноста на
живеењето е мерка и пример за стварноста. Нема во овие
„провиденија" кои ги најавија следните крупни и крајни епови од
лирската апотеоза на Поповски, ниту поштук од излишноста на малите
и големите мотиви. Тие заедно траат во сопствената судбинска и
временска хармонија, заедно влегуваат во телото на духовниот
земјотрес, се точат од устата на патеписците, рскаат од ударот на
кросното и надалеку го огласуваат големиот наум на разбојот, на
словото, на думата што светли по патот на сите поколенија, по патот
што испраќа и пречекува секоја намисла, животен построј и постоење...
а отаде одново ќе се појави оној жилав пркос на битието што се опира
и прашува:
„... Која е таа длабока причина
која го прекинала нашиот вонсетилен говор
со вселената и не населила во зборот?"
Токму во таа куќа на обитувањето на творецот, прочитана и
согледана во целосниот персоналитет, животен опит и твореч- ко
спокојство, лириката од „Провиденија" ќе остане да ја засве- дочи
едновремено и големата виртуозност на поетската мисла и писмо на
Поповски и на македонската поезија воопшто.
3. Кон божествените и библиските мотиви
Поетиката на Анте Поповски, согледана денес, веќе како завршен
и затворен опус, во крајни консеквенци, е неделива од мотивиката
поврзана со старобиблиската, новобиблиската и христијанската
традиција во најширока смисла на зборот. На тој начин поетската
физиономија и целосниот творечки лик на Анте Поповски се вбројува
во онаа долга врвица од светли ликови во македонската духовна и

културна историја кои не само што длабоко се нурнуваат во пластовите
на библискиот живот, овековечен преку светите книги, евангелијата,
посланијата, хагиографиите, преданијата и сл. (кои се јавуваат во улога
на инспиративен поттик) туку и со самиот свој модерен сензус на
рецепција на историјата и на духовното наследство станува творецсветител, творец-осветлител и продолжувач на великата словенскохристијанска традиција овопплотена како лирско писмо на македонски
јазик.
Фрлајќи светлина токму врз релацијата меѓу Библијата и
нејзиниот удел во поезијата на Анте Поповски, проф, д-р Вера
Стојчевска - Антиќ укажува дека во поетското творештво на Поповски
бил неизбежен контактот со средновековието, со основите на
македонската и словенската писменост, на христијанската
религиозност, зацврстена со појавата на словенската Библија, првпат
преведена на старословенски јазик. Истата авторка прави мал попис на
ликовите, собитијата и книжовните акти на директна инспирација во
поезијата на Анте Поповски и приведува еден мошне инструктивен
разговор со поетот посветен целосно на присуството на библиските
мотиви во неговото творештво. Одговарајќи на прашањето кои делови
од Библијата му направиле посебен впечаток и зошто, поетот одговара:
„Библијата во мене нема сила на заповед. Таа некако постои
поради тоа што - јас постојам: има во неа една Рут, која оди зад
жетварите и ги собира зрнцата од ожнеаните плодови; има во неа еден
апостол Павле кој праќа нешто, некакви посланија до солунјаните; има
во неа еден Езекил; и има уште илјадници светови што можат да ја
вознемируваат мојата свест денес на размисла: навистина ли не постои
начин да се уништи материјата - да постои светот на свеста или
спротивно: судено ли му е на творецот да си создава во една прелага
помеѓу мистериите дека се е убаво во минатото и дека треба се да се
заборави во она што треба да претставува иднина..." Во истото
интервју нашиот прониклив поет и суптилен промислувач на
македонската традиција, преку експресивна екпликација ука жува и на

поттикот што го примил низ своето детство и низ сеќавањето за
народно-христијанските обреди, обичаи, верувања и сл.:
„И се така: доаѓаше страшниот Еремија, доаѓаа Магите, доаѓаа
некои Ѓупци што им ја локаат крвта на дечињата што не се прибираат
до зајдисонце дома, и, се разбира, доаѓаа прекрасните вечери спроти
Коледе, на Коледе, на денот кога се роди чедото Божје, некои луѓе кои
се фрлаа во смрзнатата река и го изнаоѓаа крстот со кој сакаа да го
замолат Севишниот да им ги прости гревовите и одново да го
воскресне чедото Божје".
Главниот и најмаркантен темат на поетското дело на Анте
Поповски, посебно во хронолошката втора и завршна половина од
неговото творештво, заклучно со претсмртните големи поетски
остварувања - епопејата „Света песна" и збирката „Две тишини", е
присуството и градбената позиција на сакралните односно библиските
пластови.
Во големата епопеја „Света песна", за која се напишаа многу
страници и со право и над тоа се изрекоа многу пофалби, Поповски
раздиплува нови светови, го наоѓа својот и нашиот создател во нови
пространства, во домови топли и во предели сурови, среде војни и
помории, меѓу главатари и императорски молк и поетот заедно со него
ја подава својата волшебничка поетска дланка во сојот свој под небото
со јадрите ѕвезди. Во оваа света книга во современата македонска
поезија нашиот граматик Анте Поповски ги воспева рацете, ги
восфалува сите ковчиња на цивилизациите, светите молитви на сите
поколенија кои со божја промисла „невидливото и непостојаното во
видливо го пресоздаваат", а епохите на хаос и стихија во епохи на
недостижности ги престројуваат.
Збрана е сета мудрост на Анте Поповски и сета мудрост на сите
македонски и светски богу мили и немили поколенија во оваа „Света
песна" што се протега од каинавелскиот род до овој миговен пресрет со
овој текст, како одглас за великото присуство на великиот автор во
еден велик и достоен простор - македонскиот.

Α остана збрана во „Две тишини" лириката на заминувањето, на
збогувањето со земниот свет која мошне усетно ја коментира Оливера
Ќорвезироска токму во предговорот кон првото нејзино издание:
„... Анте Поповски во „Две тишини" ги цеди од себе токму оние
капки што ừ недостасуваат на реката да се излее, токму оние капки кои
што се исушиле во мислата пред да се прелеат во зборот.... Сите песни
во оваа стихозбирка, без оглед на нивниот нарав и должина, се
подготвуваат за молк..."5
Остана големиот и гласен лирски код на Анте Поповски кој
долго и по ова издание на маркантите од неговата севкупна поезија, ќе
ја озвучува мудроста и дарбата на неговиот творечки гениј и на
штедроста на мислата и јазикот на неговиот народ.

Бранко Цветкоски
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· А. Поповски, „Две тишини", предговор на 0. Ќорвезироска „Врз крстот на
зборот", Pro Littera, при Југореклам, Скопје, 2003 г„ стр.10-11.

1. Камена

АЛЕЛУЈА

Ни морија ни јота - само една темна песна
Од која да изгори сè за да останат сами
- Амин.
Ни небо ни галица - само глас од далеку што иде
И стеблото што го ниша и тие под стеблото сами
- Амин.
Ни земја ни божјак - само троа месечина горе
И еден крст што да ги покрие сами
- Амин.
И таа забранета јаболка што ја отру душата
И прогонети во времето што не остави сами
- Амин.
Услиши господи душу горких,
Адама и Еву самих
- Амин.

ВРЕМЕ

Ние што пророкувавме да не биде убаво многу
Туку само толку колку за да оздравиме
- Бевме обични луѓе.
Ноќта и нам ни се криеше меѓу трендафили под
прозорец
Земјата ја пишувавме со мала буква
И кубиња стоеја заклучени зад ридоите.
Се молевме кон небото - а гласот ни беше тежок
И паѓаше пак долу на земјата
За да не не чуе ништо зашто немаше кој да нé чуе.
Беше време во какво никој друг да не се роди, Господи.

РАЗБОЛИНА

Доста е сé зашто сé е вљубено до коска
и никој никого нека нема
сам секој своето нека го допреболи.
Штуро е душата себе си да се моли
Разбранета ноќ да ве врати
Низ маслинките земјата кон морето кога трчала.
Легнете далеку еден од друг
И в соне шум на море кога ќе ве разбуди
лека веќе ви нема.
- Be отрула в крви нашата сина Разболина.

РАЗДЕЛИНА

Ви прераскажувам јас што толку долго бродев
што видов нова земја и ново небо што видов
И пак што се вратив одново за да бродам.
Си мислев никогаш во мене не ќе догори свеќата моја – a
догорува;
Си мислев никогаш реките не ќе зајдат - а зајдуваат;
Си мислев дека е веќе крај на сé - a сé одново почна.
Одново бродиш - а неа нигде ќе ја нема
И се што ќе видиш пред да оземјиш, пред да онебееш
Ќе биде сликата:
Си играат две дечиња заборавени крај водата сина
дното уште кружи - другото се вика Разделина.

МАГДАЛЕНА

Кога роси и дете кога си игра на улицата
И мајка од некаде кога го довикува
И златна јаболка во дворот кога се ниша
Излезете на молитва
За вечна да биде таа слика
Зашто по многу време ќе застанеш под прозорец
И гледаш:
Веќе е есен и детето во тебе го нема
И пред тебе и сушата и лисјето венат
И ниту роси и којзнае каде е Магдалена...

ЗА МНОГАЈА ЛЕТА

Од тој петок,
Co години,
Ти во твојата
И јас во мојата пустина
Кружејќи создадовме сонце.
Огреа само в соне, во една замаглена злата,
Кога догоруваше и времето и кога и земјата на прсти се дигна
Скрбно пеејќи врз нашата пепел клета:
- За многаја лета, за многаја лета.

КАМЕНА

Ти излезе од Исток, но, никогаш не зајде.
Сите згаснаа
- Само светлината во тебе гори.
Како и сé друго - и зборот твој во мене се раѓаше
И како се обидов да го изговорам твоето име
Така гласот ми се скамени на усните.
Долго си трепереа таа ноќ гранките крај езерото
A пo брегот си шеташе историјата
Co твоето име и со троа месечина во рацете.

ОЧЕ НАШ

Целујевши всуе всех скверних и скорбних
Α в вселени число неведомое гремит:
Раби твои горјат
и всјаки горјашчиј в солнцу своему горит.
Целујевши всуе сужњеј низвержених
Α на земли число неведомое гремит:
Сожжегло времја, сожжгла вода
И риба на брегу помрела
И душа со душеју прошчаетсја u верх с корњем.
Спаси нас, отче премудриј и безумниј,
Остави нас с стенами исплакнутих дождами древним
И пред погребением нашим заковај вечниј крст:
До небесах, до луни плач
Α полегум отечество мое да лежит.

-

Услиши, отче наш, всех низвержених и скорбних
Душа со душеју прошчаетсја и верх с корњем
Α ти не одвети нам:
-

Где полден наш, југ наш,
И море наше где?

ΠΡΟΚΟΒΑ

Α денот нов кога би народот беше полегнат кај се најде
Зашто на местото на Светото дрво се раздени
Јагленосан труп суши и старост што зрачеше.
И се платеше секој прокоба некоја да не го стемни
И фатен да гледа како го спепелува месечината
И во смил како го престорува:
- Тој што ќе го прескочи Светото дрво,
Се на смил и на гороцвет што личи — ќе управува.

ПРОРОЦИ

Ноќта народот полегна на бреговите на Езерската земја
Α кога се разбуди забележа мирис на изгорено жито
И многу смолница и планина скршена од магли.
Крај реката пророци в коски врежуваа знаци
И кобеа крај на сé до кај допира видот
И на сé до кај вторник по вторникот се повторуваше:
- Кој ќе го прескочи Светото дрво
Тој ќе управува со могилите
И ќе ги спаси блиските.

ПИСМО

Ha брегот се слушаа едни божји свирки
Што довикуваа дожд a се покажа потоп
И по потопот сонце и несреќа многу потоа.
Тие што се спасија се преселија многу на исток
Α откако имаа деца и нив ги поведоа на исток
Зашто оттаму доаѓаше знак дека уште натаму е сонцето.
Беше натаму зашто тој што не ќе го прескочи Светото дрво
Ќе остане на спротивната страна од сонцето
Како писмо издлабеио во камен и така заборавено.

МАКОВИ

1.
Тоа е корален звук на море што надоаѓа
Непознато писмо забележува еп
За земјата што ја разјадува цвеќе.
Прозрачна есен низ маховина ѕвони
Co црквен од и молитва
Се раскопуваш
Соѕидан во долина што гори.

2.
Од ова место не треба да се гледа сé:
Мачете се да ја откриете ноќта
Низ стебло што се суши.
Безутешно ве ниша горчлив молк од распукана земја
И безбожно по секој ваш довик
Се ниша сенка на море.
Во мала постојбина на усамени
Така храбро свртено на југ
стебло се суши...

3.
Воздухот е расцветан
Звуци на запалени бои го опиваат полето
И небото почнува да се доселува
Во облик на ѕвезда во секој заоблен плод.
Ноќ - и сешто ѕвони...
Крвта е изменета,
Денот е засипнат,
Очите трајат...
Окован во виолет
Летопис за едно заборавено балканско цвеќе
Надоаѓа во далги.
Таму, уште натака
Воздухот е расцветан
И звуци на запалени бои го опиваат полето...

4.
Веќе е замаглено.
Над нас прелетува птица
Што фрла сенка налик на Македонија.
Чекаме... Ништо не трепери.
Неколку нови сонца кружат
За да нé изнајдат.
Летото конечно догорува
И ете, тажно, во постојбина родена за цвеќе
Едноставно ќе си умреш лете, квечерина.

5.
Застанувам пред изгорените усни на летото
И тихо, пипајќи низ мракот
Ги гаснам црвените цветови.
Скаменет ја успивам и последната ѕвезда
И храбро го напуштам полето:
- Може за друг црвенеат цветовите?!
Утрото влегува низ свечени портали на плодот
Во сенка на моето дрво самува убавината.

6.
Читајте го ракописот на виолетот
Запишан со звучни јоти.
Сребрени ѕвона ѕвонат слобода што тоне
Во една мала епоха сонатини.
A гope, околу, до измислената страна на светот
Се разложува долината
На поплочена тишина и свечености.
Запишан со звучни јоти
Еве го тој ракопис на макот
Како привидение на разболените.

7.
Летото плови по тихо море
Од тимпани и корали.
Во сенка на измислена палма
Дише црн мрак.
Ноќ нема, брег нема и само земјата чедно
Копа по мраморот довикувања на селаните
по молњи.
Дното е поплочено со ружи
Огромна сува река
Тече неумоливо како раѓање.
Од летото до морето
Co нож меѓу коралите
Гори девојче.

8.
Боите врескајќи
Ја извлекуваат сета топлина на земјата.
Врз растурените ѕидишта на сенките
Во боја на портокал
Летото длаби крај.
Времето заспива во звук на далечна светлост
Вљубени, со жолти цветови во рацете
Тагуваат вечна ноќ.
Така многу го засакав тоа небо
Под кое погласно од звукот на поколението
Осетив нешто горчливо и тешко.

9.
Догорува летото во созвучја на горчлив алт.
Низ поглед на дамнешно време шуми мало море
Изгаснува ноќта и нови пустини расцветуваат.
На она што се раѓа во овој миг — му треба море!
На она што умира во овој миг — му треба
страстната душа на макот
Како говор на запалени бои во црвено.
Догорувам во созвучја на горчлив алт.
Околу... Далеку... шуми дамнешно време
Co боја на пепел и со душа на дете.
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Толку многу го засакав тоа небо
Под кое погласно од звукот на поколението
Осетив нешто горчливо и - тешко.

2. Тајнописи

ЕЛЕМЕНТОТ HA ПИСМОТО

Глас и тишина кога се сменуваат,
кога се покажуваш и пак те снемува
и одново кога те откривам како се криеш
квечерина,
во златната линија меѓу житото и ветрот.
Читајќи се повеќе надоаѓаат зборови во кои
е застапена буквата ο
а твоето ο е знак во кој е заклучена
светлината на сите натприроди,
твоето ο има облик на маминиот глас,
море е
по кое плови лето со црвени плодови.
Сега доаѓа точка, доаѓа крајот
и одново настапува тишината од претсоздавањето
на светот
и јас во таа тишина се гледам
како ги искачувам црвените ридови
на буквите од твоето идно писмо
затворен во густината на некое твое ο
чекајќи те окован со прекрасни синџири
отаде сите огномоли.

ЕЛЕМЕНТОТ HA ТВОЈАТА НАСМЕВКА

Во изгревот на твојата насмевка
девојчиња во училишни престилки
излегуваат од геометријата
И патем за дома си прераскажуваат
зошто реките ја напуштаат татковината
и зошто Адам ништо не вели од земјата.
Твојот збор во пладнето
како млеко од градите на божица
од кои се задоени ѕвездите,
како синото во соништата,
како меѓу две детски прашања...
Залезот на твојата насмевка
се спушта тихо преку многу ридови
...сé до моето Горчливо Езеро.

ЕЛЕМЕНТОТ HA ПЕТНАЕСЕТТАТА ГОДИНА
„Назад ќе ти ја вратам крвта
за да те видам во твојата петнаесетта година
како јадеш черешни".
Усамени - ниту надвор ниту внатре,
за да не постои ништо што да не дели од бога
ќе одиме по копнени и по морски патишта
за да стигнеме во пределот на првиот грев
меѓу јагленосаните облици на нештата
да изнајдеме брег на вонвременска река
од каде толку убаво ќе се слуша
и молитвата на летото спроти големите дождови.
Ќе гледам како трчаш низ полето
и од твојата бела облека кога ќе се покаже цутот
на идното столетие
редовите се потешко ќе се распознаваат
зашто буквите ќе излезат од песнава и како бубачки
ќе наскокаат по твоите усни
за да те видат во пределот на твојата петнаесетта година
како јадеш черешни.

ЕЛЕМЕНТОТ НА КРУГОТ

Тој прв ќе го преведе сонцето,
што ќе ги преземе знаците на житото,
што ќе заспие во лулката помеѓу
жолтата и црвената боја на јаболката,
што ќе му ги појаснува на прстенот
шепотењето на клетките,
тој што ги продолжува големите покојници,
што бдее врз детските болести на внуците,
што го слуша гласот на своите јагленосани ребра
и бара траги од својата земја на земјата
- тој прв ќе го преведе сонцето
и ќе заспие во лулката
помеѓу жолтата и црвената боја
на јаболката во Македонија.

ЕЛЕМЕНТОТ HA БЕСКРАЈОТ

Свеченоста кога се населивме буква по буква и ред
по ред во книгата на нашето убаво исчезнување:
мапите на пустошот,
урнатините на детскиот збор,
беломорјето во брегови од толку убав македонски
тајнопис,
удирањето на пеперутката врз прозорецот
во ноќите на онаа усама како во сон
жив во каменот кога се гледаш издлабен
врзан со корења за својата сончева татковина
и прелагата колку долг се гледа патот
а колку брзо доаѓа утоката?
О, Господи,
кусо траело на веков сé
- недоодлива беше била само тагата
во душата на мојот народ.

СВАДБАТА НА ПРОМЕТЕЈ

На денот на страшното заминување мое
во бела облека ги искачив црните карпи отаде морето
и на глас што да стигне неколку векови подалеку од крајот.
Викнав - Доаѓам!
He боговите туку самиот си пресудив
да биде свршено сé во обична смрт
зашто херојската го покажува и нехеројството земно.
И така - тргнав!
Ја затворив вратата низ која ја напуштив земјата
и тоа беше мојот последен напор
пред да се населам во ѕвезденото време
среде карпите на Кавказ.
Така се ослободив од прогонството на ефемеридите
што распознаваа светлина само ден и ноќ што трае
и проповедаа дека и времето трае колку што трае
нивниот век.
Тогаш си помислив: Оган од боговите!
Огнот нека биде мој и ваш барјак
што ќе се вее во бескрајот!
И сé она што потоа се случи беше само почеток:
со секој нов клун на јастребот во мојот џигер
јас сé подлабоко влегував во овие карпи

така скаменувајќи ја силата и волјата божја
и од семето на иднината во мене
создадов сребро за нова месечина
и злато за ново сонце.
И викнав гласно: не мешајте црвено и бело!
Белото ги оздравува разболените во слободата,
белото е предавство!
Оставете го црвеното само и носете амајлии од
сопствени коски
зашто хорови од некои дамнешни времиња пеат
зад нас
и бескрајно време избива од карпите зад моето тело.
He мешајте црвено со бело!
Тогаш во црни одежди излеговте од Стариот завет
и кога го чувте мојот глас, вие одново
се вративте во светата книга
и во неа преноќивте расфрлани по подовите на црквите.
Така се случи сето тоа и затоа со огнен меч
замавнав во темнината на секоја материја
пред да се спуштиме над ѕвездите.
На денот на страшното заминување мое
си пресудив јас, Прометеј,
да биде свршено сé во обична смрт
зашто херојската го покажува нехеројството земно.
Сега знам
и мојата невеста низ небесата се крие
зашто оган не изведе од земјата и оган во неа ќе нé врати.

ЌЕ СЕ СКРИЈАМ ВО НЕЈЗИНОТО ИМЕ

Ќе ừ напишам писмо и во него ќе ừ раскажам
колку векови во мојата крв
пустоши летото во кое си замина.
Ќе и појаснам како светка нејзиниот глас во ноќите,
како постапно пресушуваат сите води на мапата
и како е безразложно сé крај овие усамени стебла.
Потоа ќе напишам само уште еден ред
во кој ќе се скријам меѓу буквите на нејзиното име,
јас, вечен заробеник во дивната граматика на Марија.

ПЕСНА ЗА ЕВА
На Блаже Конески

Во месеца априлија
Даж да поем молитву жене егда родит отроче
- И да не чуем плач и ридание твое.
Во месеца априлија
Даж да се исправит молитва моја јакоже кадило пред
тобоју
- И даж да не чуем плач и ридание твое.
Во месеца априлија
Остави ме дално од спасенија моего,
Мој камен и телес да се стопит,
Но, даж Дево за веки
Самјатно во печали
- Да не чуем плач и ридание твое.

ПРИЗРИ С НЕБЕСА
На Живко Чинго

Ах, Ти,
Призри с небеса
И никто да не может обратити слнце на луну.
Ах, Ти,
Призри с небеса
Ибо никто не виде как промену учини и даде лета за
зиму.
Ах, Ти,
Призри с небеса
И види как колебам се и метам по снегу
- Јакоже древо в лузе от духа.

ЛИЛИЈА ЖЛТА Β НОШТ ЛУНУЈУ

Лилија жлта в ношт лунују
Житије своје пишет:
Β ношт когда роди се Ева
На свет море велие видех.
Β ношт когда роди се Адам
Земла бе помрачена јакоже пекол.
И ребро Адамово вечно
Ибо крв его плачеше за лилија жлта
Α Ева за јаболко нештастное.

СИЈЕ ОТ МНОГО СКРБИ ПИСАХ

Сије от много скрби
Чрнилом јакоже вечним слнцем
Писах:
Проклет да је кто в жизне прета
И ништ за будуштее не запрета
Β землу.
И велми проклет да је кто не појет
За отроче и метер его
- Землу.

МАРИЈА HA КОРАБЕ ВОДАХ СВЕТИХ

И сино је око от темнаго камена почрнало
Ибо всу ношт луна сијаеше јасно
Само на брег водах светих.
И от кораб што по море пловит
Марија виде да мала ест земја
и небо над земле мало ест
И длг и вечен пат е само
По страданијам отачества своего.
Нештастни вжизне,
Чисти и нескверни, чуха глас идушти от земли
Плачите, ниње и ридајте, без брата своего.
Α кораб подобно облаку темному
По далним странам пловит
Видеештем само чужди небеса.
И око је от чужда звезда почрнало.
Но, слово лјубве человеку в жизни глаголает
Да душа ест нескверна
И око гледаештем слнца не почрни.

ДА ДУШУ СИРОТИМ ПОДЕЛИХ

Легнав в дубрава между древами
Когда приде ми ношт
Α с'н ми не дојде.
Α во с'н да Бог множаше ми нескрб
И злато дожда да землу радујет
И да се раб на жита радујет.
Како легнав видов столб до небеса
От плач и ридание женице мојеј
И пак ми с'н не дојде.
Α в с'н да Бог даде ми сина
И да се заврнех в баштина
Да душа своја сиротим поделих.
Легнав в дубрава между древами
Кога приде ми ношт
Α с'н ми не дојде.

САМО ОТАЧАСТВО ОТ СЛНЦА

И пл'т человект от земле
И мач его и дожд
Само отачество от слнца.
Жих длго во чуждих странах
И видов народи плакушти
Скрб и коб дружи их.
И не златом и чрнилом
Α душоју глаголав молитву
Врати ме, Боже, между кости отца моего.
И отвори, Боже, двер матери мојеј
Где плно слнца во дворах ест
И плно студен - без сина.

И НА КОНЕЦ НИШТ

И разневи се Бог и с'здаде
У человека праведна ребра от кости
A у грешнаго ребра от мрамора.
И разневи се земја - изјаде семе своје
Ибо злат дожда - земја мерит
Α злато меча человек.
И разгневи се море: Видов луна под ногами его И слнце в глубине его
окамени се.
Жих гредеешти по земле И ваистину много видов И на конец ништ:
Остана си земла усама Кога отидов си ја.

3. Љубопис

ПЕСНА ЗА ТРЕВАТА МЕЃУ НАШИТЕ РЕБРА
ИЛИ ПЕСНА ЗА ТАТКОВИНАТА
„...Три меча надолу"
Фан Ноли

Светлина плавна.
Камбана што ѕвони
во коските на селаните
и вземи што шетаат
со вили како огнени крстови
кренати кон небесата
пеејќи: три Марии нагоре
три меча - надолу...

ВОСКРЕСЕНИЕ

Расцутен двор, камбани што корнат еден дрвен крст
И го фрлаат меѓу ѕвездите,
Празничен чаршаф, свеќа што догорува
И твојот празен стол покрај трпезата.

ПРАВТА ТВОЈА

Меѓу илјадници ѕвезди, бубачки, тревки, луѓе
запомна само име-две;
Меѓу илјадници скриени во јавето, цветањето,
молчењето, стравот, сонот
препозна само глас-два;
Меѓу илјадници расфрлани низ жетвите, раѓањето,
плодовите, луњите
си одбра само боја-две;
Меѓу илјадници што патуваа, одминуваа, се криеја,
разболуваа
си одбра само жена-две;
и уште нешто-две,
И толку. Потоа:
Правта твоја - неопходна за да никне житото.

КРАЈ НА ЛЕТОТО

Селаните ги симнаа белите шамии од главите
Добитокот грозно рика запретан во пепелта на летото
И гласот му се престорува во ракопис на дожд.
Девојка погледува во старецот
и го враќа сонцето од него да не заоѓа.
Исушени коњи се влечат како сенки на мртовци низ
полето.
Бојата на изгорените цветови попреку
и гласот на перачките нагоре
прават крст што сени врз изгореното поле.
Сини птици надлетуваат врз доенчето во крошните во
дворот
Пеперутка со часови нешто ù шепти на розата и
заспива крај неа.
О, тоа благословено стебло на јаболка
со жолто лисје на гранките
и опкружено со цветови од градината на Јуда - уште ме чека!
Љубовна луња на усните на млекарката
што пее квечерина и
Одот нејзин што отвора тајни врати низ кои се гледаат
Белата грива на детството
Грозно ронење на твоите години
и ѕвездите што ќе трепкаат врз тебе.

ТАЖАЛЕНКИ НАД МОРЕТО

Извитканите фотографии на кои стоиме заедно со
дедовците на брегот,
Крстот од свето дрво на полицата,
Заклучените долапчиња во гостинската одаја,
'Рѓосаниот меч фрлен во градината,
Мистријата на мајсторот,
Големите барјаци што ги оддиплуваа на свадбите,
Огновите летна ноќ в планина,
Чкрипењето на портите рано во сонот,
Третото венчавање на старецот од соседната улица,
Првата прелага на свршеничкиот прстен,
Пладнето кога заминуваа некаде војските,
Сè, сè некако одеднаш исчезна,
Останаа во свеста само оние три стебла на брегот Како три тажаленки над морето,
Како три крста,
Три меча:
Дење што го милуваат
Ноќе што му шептат
Во која насока заминаа децата
И кога - ќе се вратат.

ЗАПИС ЗА ЦВЕЌАРОТ

Секоја недела доаѓаше цвеќарот, секој празник
Да ги окопува овошките, да ги крои
Да го корне дивиот повит по ѕидовите.
Потоа ќе влезеше дома и долго на балконот
Го полеваше цвеќето, ги забришуваше неговите
листенца
И на крајот ќе седнеше да испие кафе со младата
домаќинка.
На одење ќе застанеше на улица, ќе се свртеше,
My затреперуваше срцето гледајќи ја неа како им се
радува
На омајничето, на ѕвездените, на огнот на лилиите...
Сега кога ќе застане пред таа куќа,
Прозорците затворени, дрвјата во дворот исчезнале
низ времето
И само едно без сенка го нишаат ветришта есени:
Под него стои еден згниен тланик на кој се нафатил
лишај
И му се присторува само сенката на убавата жена
Некогаш што си потпевнуваше во дворот
Тој дури ги окопуваше овошките.

ЗАГЛЕДАН BO КНИГАТА HA РОДЕНИТЕ

Везден ја прелистував книгата на родените
се дури не го пронајдов и оној ред
во кој се препознаваа и буквите на моето име синџирче од глуварчиња што го плетат децата пролети.
Долго стоев врз нив гледајќи ги како трчаат низ летото,
како се кријат меѓу тревките,
како се искачуваат по овошките како се усамуваат уште незаодени.
Кога ми го чуја гласот ме препознаа, поцрвенеа,
а потоа почнаа да ми мавтаат со рачињата
гледајќи низ мене:
како помодрува денот,
како се скаменуваат боските на мајка ми
и постапно како никнува трева
меѓу моите коски.
Квечерина одново кога ѕирнав во книгата
ми се стори дека побелеле, се смалиле,
и позаспале како дечиња во постелата на книгата
- ги покрив со темната покривка на моите горчливи
години.

НЕПРОШТЕНО

Неманци, Сираци, Загорани,
Скрбин, Самотин, Омчан,
- Војник!
Робово, Боишта, Бесилишта,
Крвеник, Могила, Крстец,
- Мртвица!
Дименица, Пепелишта, Вдовишта,
Сениште, Заграчен, Болно,
- Чемерско!
Рана, Костур, Враништа,
Тажно, Црна, Ѕвезда
- Света!

АДАМ И ДАЛЈАНА

Адам - Убожник, Успан,
Далјана - Љубовка, Грешница, Росна...
Адам - Христољуб, Тројкрсти,
Далјана - Ѓаволиште, Прељубие...
Адам - Ратово, Рана, Мртвец,
Далјана - Жалино, Вдовица, Неоли...

ВРТОЛУМ

Неволјани, Опожарени, Прекопани,
Роби, Грешници, Сираци,
Тажни и - Гревни:
Гаврани, Вештици, Бајалци,
Костољуби, Самотни, Скрбни:
Денско - Мирово,
Ноќно - Вртолум!

АДАМОВО И ДАВИДОВО

Адамово: Женско, Денско - Лудово!
Давидово: Ѕвезда, Света - Мирово...
Адамово: Неред, Нестрам - Гревница!
Давидово: Драгово, Содишта - Зеленград...
Адамово: Скрбин, Поум - Грешница!
Давидово: Љубојно, Добрино - Светица ...

ЦРНО КАЛУЃЕРЧЕ

Зорниче - повечерче,
Водарче - камењарче,
Дремниче - вампирче,
Побратче - деверче,
Огниче - лутиче,
Жедниче - повејче,
Сираче - жалниче.
– Црно калуѓерче!

НЕБЕСНА ВДОВИЦА

Латинче - златниче,
Здравче - омајниче,
Војниче - бајраче:
Невен - зеленика
Калуѓерка - јаглика,
Небесна вдовица!
Латинче - омајниче,
Велигденче - летниче,
Срце Богородично:
Невен - вратика,
Крсник - камбанка.
- Солза момина!
Латинче - погорче,
Жедниче - самјаче,
Липка - вечерно
- Небесна вдоница!

ВАМПИРЧЕ

Северче - деверче,
бисерче - орличе,
жолтиче - офтиче,
Солзо момина:
Зорниче - мртвиче,
вечерно - кандилче...

4. Сина песна

ГЛАГОЛИЦА

И сонцето сосема се спушти
и буквите излегоа од зборот
и Исус се симна од крстот
за да те побараат
Α ти, никој да не те разбере,
Како овенато јаболко заборавено на полица,
како осамен монах во пештера,
само си молчиш и сам саме си глаголиш
- некоја црна глаголица.

ЈАГЛЕНАРИ

Раскопавме длабока дупка, насобравме цер,
го сложивме во неа, го потпаливме.
Кога разгоре
се нафрливме на огнот, го запретавме со пуза,
го задушивме со земја и - видовме:
земјата како му ја одзема силата на огнот
и не му дава да диши.
Огнот немаше сила да го догори дрвото –
дрвото немаше сила - одново да раззеленее.
Едното - в раце ја држеше душата на другото.
Тие низ смртта - ние низ нив,
така ја изучувавме љубовта,

така правевме јаглен од себеси.

МОЖНА ПЕСНА

Невозможно е само сродството со зборот
да ме возобновува:
кога да налегне глувотија и коб,
небото сосема кога да ослепи,
реката сосема кога да онемее,
крстот кога да се престори меч
и окото кога демне по другото око,
недостига само една реч
и еден спокоен скок

од

високо!
Невозможно е само сродството со зборот
да ме возобновува.

СУША

Наеднаш се преплашија еребиците, летнаа,
исчезнаа некаде,
се кубеа, сами се откорнуваа тревките,
врескаа, скокаа отаде денот јаренцата,
и јара, јара извикаа, јара надоаѓа.
Притисна некој препотопски оган, се зажари карпата,
се рашири, распука а потоа почна да се цеди од огнот,
да испарува каменот, да се суши. Јагленоса, троа потроа,
се престори: црна грутка згура.
Постапно надојде сушата
за да се нафрли на ораниците, на семето, на крстиците,
за да се нафрли на ветрот, на каменот,
за со свои очи да видам дека животот се престори
во едно немушто житие, сонот во света прав
и за од камен да разберам, дека била душата,
затоа надојде сушата, затоа.

СТУДОВИ

Кога да помислиш дека сè е веќе дамнина,
кога да поверуваш дека од некого веќе ништо
не останало
ќе те разбуди нешто во сонот,
ќе ти се превсени нечија сенка во цибрината
и ќе те полази смртен студ кога да чуеш
како завива ноќе
и смрзнат како штрака со вилиците
еден осамен волк.
Што убаво му се распознаваат кога е ведро трагите
и оној негов порив сам да скита низ темнината
и само да вие и само да завива и буди...

ДВЕ СТЕБЛА БЛАГУНИ

Излегоа од ноќта во големо молчење
едно помало и едно поголемо стебло
благуни покрај реката.
Ветар во зорите го заниша помалото стебло
и тоа му се приближи на поголемото, се тискаше,
ги подаваше гранчињата, се виткаше кон него,
се галеше долго, се тимареше во студот,
се дури не се покажа сонцето, и како се
извишуваше тоа на небото
така поголемото стебло фрлаше сенка врз
помалото стебло.
Една доба, кутрото, се затресе од студови
а квечерина пак се поднаведна, одново клона
кон поголемото за да се потпре, за да се
засолни во него. Но, - не смогна.
Си останаа така, без смисла и без порив за љубов
два осаменика:
ниту во студот - заедно
ниту на сонцето разделени.

ВЕЛИГДЕН

Утринава на прозорец спроти нас
пак се покажа старичката
Се затетерави низ дворот
како детенце кога проодува
и се заниша како гранче чесно дрво
и пак се засолни.
Излегла напролет старичката.
Што ми е убаво на душава,
како Велигден да ми е,
како да воскреснувам.

HA МАКЕДОНСКИТЕ ПАЗАРИ
(според Прадех)

На пазарот имаше да се купи се:
таа македонска есен
земјата зборуваше низ мајките
исправени врз плодовите
што ги попрскуваат со вода,
што ги личеа пред купувачите,
што ги милуваа со рацете
- како дечињата свои да си ги милуваат.
Една старичка седеше осамена на крајот на пазарот
со стомне вода крај себе
и ретко кој ќе навратеше при неа.
Пред себе имаше спрострено многу шамичиња
полни со некои златни, небесни и црни трошки
и вели: потаму има сè,
- јас само семе за цвеќиња продавам.

МАЈСТОРОТ И МОСТОТ

Кога беше готов мостот, кога се извиши,
кога се оптегна лакот меѓу бреговите,
седна мајсторот да си почине,
да му се порадува.
Помисли: ќе го урочам - убав е како птица!
He, рече потоа, убав е - како лет на птица:
птиците исчезнуваат - летот им останува.
Поседе - и си замина.
Некогаш, мостот кога остана сам, почувствува
од земјата, по столбовите нагоре,
како се искачува гласот на мајсторот:
„Што беше било студено долу во историјата..."
„И горе на небото кога не летаат птиците..."
скрцка мостот и се затресе
од студ во зорите.

ГЛАМНА

Саноќ се мачи да догори во огништето
зелено стебло со глуждови на него,
со гранчиња, со ливчиња.
Се стега, се собира, се превртува од болки
во огнот и чиниш заплачува
кога да видиш како го облазуваат
капки што линеат над неговите изгорени рани
сè дури не полета јато искри нагоре.
Душата тогај како да си ја испушта.
Сето во огнови - ќе се преврти уште еднаш
и ќе распука на сите страни
- како срцето да му распукува.
Се допираш себеси. Студен...
Јагленосано дрво во огниште.
Гламна.

ΟΡΟ BO ДВОРОТ

Дури се тискаше народот во црквата,
дури палеше свеќи, дури се крстеше, молеше,
одненадеж, на некој небески глас
Циганче запеа во дворот.
Туку одеднаш ги расфрлаа одеждите, мечовите,
се вознемирија ѕидовите на црквата,
наскокаа, се симнаа од нив светците и ангелите
и за рака се фатија во дворот да си поиграат.

СТАРЦИ НА ПРОШЕТКА

Преку ден, чиниш, ништо друго нема во селото
- само птици и - само птици...
Квечерина пак, токму да засени сонцето,
се покажуваат неколкумина старци,
стокмени во темни облеки
и излегуваат на прошетка по ливадите.
Ним, еден по еден им се придружуваат
и другите нивни врсници
и да се возбудиш кога да ја забележиш
онаа долга, црна врвица од живи, темни знаци,
поредени еден по друг: ту се поткрева врвицата,
ту ќе се зададе лево-десно, се ниша на ветрот,
темнее, горчи врз зеленилото.
Во залезот, потоа, ќе се чуе продолжен крик на птица
а сонцето сосема кога ќе затаи,
кога ќе се смрачи, старците незабележано
влегуваат во ноќта и исчезнуваат во неа.
Туку утредента одново излегле тие
и пак се дале на прошетка
и како покажуваат на птиците
така врз црвенилото на залезот
им се вкрстуваат стапчињата:
ниту како мечови - ниту како свеќи
туку како живи крстови што шетаат по зеленото.

ЦРН ВЕТАР

Што убав ветар некогаш ќе прошета по полено:
Ќе се симне од ѕвездите
да ми ја помилува плочата
ниско - под тревата
високо - над главата
Што убав ветар некогаш ќе прошета по полено...

ДИЈАЛОГ

Едната војска од таа страна
другата војска од оваа страна
на боиштето.
- Позајмете ни малку земја колку да ги
покриеме паднатите,
моли едната војска.
Во битката земја не се позајмува зашто
коските ќе ни се измешаат;
одговара другата војска.
-

Позајмете ни по еден куршум
колку сами да си пресудиме прав и заборав.
-

Во битката куршум не се позајмува
зашто правта трагите ќе ги покрие
-

-

Што да правиме?
Прашува едната војска

Што да правиме?
Одговара другата војска.
Едната војска од таа страна
другата војска од оваа страна
на крстот.

ВИСТИНАТА

Една е и налик свој нема, прилега своја нема.
Ниедно повторување не се доближило до неа.
Скаменета, окостена трае во времето,
студена и бела.
Стои така. Неверник, чиниш, мртваја,
заборавена, исчезната: во дамнините ли,
зад нив ли... Туку одеднаш ќе и се покаже трагата
сенка не е! Над времето е!
Студена и бела - ти вглобен во неа
кричиш ко смрзната птица,
ко мртваја,
ко волчица.

ЧОВЕКОТ И РЕКАТА

Што убаво си играте:
Ти наваму - таа натаму,
ти умееш - таа не умее да се враќа назад.
Што убаво се криете:
Ти низ себеси - таа низ други,
ти се делиш - таа се составува.
Што убаво се распознавате:
Ти само - на својот сопствен пат
таа само - до утоката.
Потоа исчезнувате:
Ти во темнината - таа во морето,
ти во дамнините - таа во безобличноста.
- Земјата само ќе се сеќава на вас.

СКАМЕНУВАЊЕ

Сам си се заборави на каменот,
молчиш и само си - молчиш.
He им обраќаш внимание на ветрот,
на птиците низ него,
на бубачките околу тебе;
ја изгуби смислата
да го одгатнуваш гласот што те допира;
постапно оладуваш, белееш,
некакви жилички пушта каменот низ тебе,
некои влакнести листенца
те озеленуваат, те покриваат,
и како те одминуваат луѓето
- твоето молчење се пренесува на нив,
ка еден, на друг,
па забележуваш во себе
како замолчело наеднаш сè
а само до пред малку немаше ниту трага каменот во душата ти.
Крај?
He!
Ќе се удриме камен од камен
колку да светне искра во мракот,
колку да се види
каков облик на исчезнување си има каменот
и колку долго памети тој.

ВОЈНИЦИ

Сега ние сме тревки и нам ни е убаво тука,
во дамнината. Само на оние –
пожолтените, изгорените стракчиња меѓу нас,
кога би можеле да им помогнеме:
дење-ноќе, невините, будни се и само бладаат
и само си ја довикуваат татковината си...
Ах, вие живите...
Кога би знаеле во какви болки
пресвиснува коската вземи,
зашто таа нема сила да си стане
и да си појде таму
за да си гние меѓу своите...

5.Ненасловена

ДРВО ШТО КРВАВИ

Некој стои качен на древен ѕид од црвен керпич
и гледа пат како излегува од морето
и во насока на друго море како продолжува.
Патот е зарамнет и знае сè за себеси.
Копитата тапкани едно врз друго и во круг
имаат своја геометрија, свое паметење, свој ветар,
тоа не се траги на крупни и гледани коњи,
тоа не е кас на римски освојувачи, на крстоносци,
на ислами со бајраци и полумесечини;
тоа се траги на боси и непотковани копита
на наши коњи и крај нив траги
од непорочен допир на човечко месо и земја:
тоа се босите нозе на мојот народ.
Си велам: и робовите оделе боси...
и Исус одел бос...
Само босите оставале траги низ историјата...
Ни стебло, ни ѕвезда, ни луња.
Ништо друго не е запишано врз земјата.
Само овие траги на осамен народ
на кој сè може да му се одземе
освен - сеќавањето.

ЗАПИС ЗА КОВАЧОТ

Небаре Каин,
ковачот не им обрнуваше внимание на намерниците
туку страсно му се предаваше на поривот,
го засилуваше огнот,
го вртеше металот низ пламенот,
и кога ќе го усвитеше
продолжуваше удирајќи со чеканот
да го издолжува, да го обликува:
ножот што го коваше...
Кога беше прикрај со работата
тој го запраша селанецот седнат крај него:
- Α што работиш ти и од кои краишта си?
Низ долго искуство животот го поучил него
да ги распрашува своите муштерии
од каде се и што се. Тој убаво знаеше
дека ножовите се како и луѓето:
за повисоки врвои - поостри ножови...

КАМЕНО ОКО

Co векови само молчи
една кула, едно камено око:
Ниту страхува од нешто - ниту се надева на нешто.
Мов покрива некој 'рѓосан меч
- и тоа е сè. Дури се забивал - блескал мечот.
Преполовен од друг меч сега е само прав
во правот на рацете што го држеле.
Никој не ја забележува таа кула,
тоа камено око. Но, таа убаво памети
како се покажуваа, како надоаѓаа деца,
како играа околу неа, растеа и обелуваа...
Замолчуваа...
Co векови само молчи
една кула - едно камено око.

ОРЛИЦА, ОРНИЦА, OPTOMA

Bo Речникот на македонскиот јазик
три збора стојат едно под друго:
Орлица, само гледа и само памети,
наизуст ги знае имињата на сè
што било загледано нагоре.
Ги претскажува летата и ветровите,
ги наслушува ѕвездите,
прекрасно ја чисти земјата од мртовци...
Орница: свртена кон сонцето слуша
Орфеј уште им пее на ѕвездите!
Ракопис според кој ниту живите
им се враќаат на мртвите - ниту мртвите
имаат друга земја освен нивната!
Камењето и билките се живиот епитаф
на се она што допрва ќе гори...
Ортома: меѓу орлица и орница шарена змија,
стебло со рани и засеци. Зборовите
низ неа се престоруваат блиска рода
на згниените мечови и коски. Глас
на епските ѕвона што се слушаат ноќе,
во зол час:
високо - орлица,
под неа - орница,
на ортома меѓу нив - Ти!

ЕСЕНСКА ЗА НАС ДВАЈЦАТА

Да се молчи,
да не се засилува огинот со железо,
да не се загризува неначнат леб,
да не се оди по главни друмови,
да не се гледа во ноќното небо,
небаре непознати,
како никогаш да не се виделе,
како никогаш да не се допреле:
сега сме два живи камена,
некогаш само ветар меѓу нив
ќе се провира и пишти...

СВЕШТЕН СТРАВ

Понеделник, вторник, петок...
И одеднаш некоја глупава исповед:
ми летнаа деновите...
Водици, Пречиста, Божиќ...
И одново таа исповед:
ми летнаа годините; остаревме...
Господи! Α да не остаревме?
Па зошто тогај таа возбуда
кога смислата е во тоа да се исчезнува?
Зашто не ние него - туку, тој, животот нас нè изневери.
Тоа е барем јасно.

АНАЛОГИИ

Е-е-еј... Е-е-еј...
Мојот довик ги надлета зорите,
се префрли преку планината,
таму го позеде друга планина,
трета, петта...
Квечерина, поцрвенет од сонцето,
со бело шамиче околу вратот,
се покажа откај планината
нечиј глас со златни минѓушки,
се спушти низ ливадите,
се искачи на мојот чардак:
Е-е-еј... - Е-е-еј...
Ништо не исчезна во животот
па сепак останавме сами:
себеси и семе и - плод.

ПРЕСУШЕНО MOPE

Една птица бела полетуваше во зорите,
кружеше над морето, го препишуваше врз себе,
небесносина во залезот се враќаше.
Ќе ти помогнам, му откликнуваше таа
на еден осамен човек,
и дури сонуваше крај него.
Тој низ неа го препрочитуваше житието на морето,
ја впиваше неговата синина,
па одново бела полетуваше во зорите
сè до капка одново дури не го препишеше морето
и дури не ги јагленоса
ѕвездените мапи на неговите кораби.
Еднаш, кога се врати птицата во залезот,
не го најде осамениот човек па долго надлетуваше
над неговиот двор, прошета низ пирејот,
и не можеше да го препознае човекот,
цел живот што ја препишуваше земјата врз себе,
ноќе што го препишуваше морето од птицата:
тој стоеше потпрен, речиси - исправен
пред својот дом, скаменет, спокоен
- сам себеси син епитаф.

ПАЛИМПСЕСТИ

Се враќам таму.
Во права линија оттука е таа планина
и во планината народ сосе крошни, сосе ноќви,
сосе секири. Талка низ камењарот,
бара нешто низ мовта, низ јагликите,
во трагите од дивечот,
влегува во пештерите, ги ослушува знаците
по ѕидиштата, го одгатнува стенкањето
на коските вземи,
и дури татне луњата пали огнови,
запишува нешто по ридовите,
зашто секоја негова стапка е некоја тајна
и некој збор. Само оди и само бара,
само оди и само бара нешто
без свршеток.
Се враќам таму.
Триесет години пределот е невин,
без допир: и птици само го надлетуваат.
Раскажувам и барам:
коска в коски, збор во зборот.
Слушам: не барај ги нив
- барај го она тие што го бараа.

ЈИДИШ - МОЛИТВА

Сите со столетија кои влегувале и излегувале
од пештерите на Адам; од мигот кои правеле
вечност и од вечноста, миг; од древности
кои собирале ѕвезди во пустината
и сушеле месечини по планините;
сите кои се пресоздавале во камења што летаат
и кои никакви значења не им придавале
на своите страдања
- се раѓале со молитвеник в рака.
Секој ѕид и секој камен го престориле
во молитва и писмо и сега коленичат
пред нивниот најмлад Бог Молоховски
пеејќи му:
О, милостив боже
за извесно време
избери си друг народ
зашто ние сме веќе
изморени од смрти
и трупови
и немаме веќе молитви
наш милостив боже
за извесно време
избери си друг народ!

ВЕРОЛОМНО ПИСМО

Трпезата на ѕидот во црквата беше поставена со леб,
со риби, бокалче вино. И седеше тука
осамена светица - млада и очајна.
Co векови таа го чекаше да се покаже зографот
а кога сфати дека тој безнадежно отпатувал
таа само ја допре неговата четка обесена на ѕидот
и некаде пладнето крај неа оживеа русокосо момче
со пеги на лицето. Го препозна, го погледа,
го поведе за рака и го - бакна!
Тоа беше сета одмазда за сите патила во осамата.
Така таа врз душата на Бога
втисна очајнички печат,
запиша вероломно писмо...
Така ја искова својата изневера.

АЛЕЛУЈА

Она сум што не постои.
Помислата на незнајно
- точно во тоа ме пресоздава.
По што друго да копнеам?
Што да чекам,
на што да се надевам?
Ги распознав веслата
што го означуваат местото
кај што сега лежат Аргонаутите,
јазолот од три јажиња
околу вратот на татковината
му го принесов на Александар Македонски.
Го успивам Одисеј на жолта
еднокрилна птица над Троја
и со македонско писмо
се оѕивам во тревата
над мојата глава.
По што друго да копнеам?
Што да чекам?
На што да се надевам?

ЦРНО ΟΡΟ

Над нејзината постела
стоеше фотографија.
На неа: Таа и Тој.
Смири го, синко, радиото, замоли,
јас не знам да ти појаснам зошто
ама секогаш кога го свират Тешкото
Татко ти излегува од фотографијата
и со црвена шамија во рацете
заигрува и скока та се затресува куќата,
- чиниш се урива чардакот...

ЦРНИОТ АНГЕЛ

Тоа лето во Света Софија Охридска
утринум влезе
некоја млада црнкиња
Момето отпрво си постоја среде црквата,
потоа се допре до ѕидот, се загледа нагоре,
и не се помрдна веќе:
земјата незабележливо ја поткреваше нагоре
и среде неосквернавената свеченост и мир
ја наведна главата врз светецот на ѕидот,
и ги склопи рацете на молитва
и се насмевна. Црн ангел се скри меѓу редовите
на Песната над песните и не се симна веќе...

ДОВИКУВАЊА

Ги исековме стеблата, рекоа,
и навистина: стеблата беа исечени
во нивните долги сенки уште се распознаваа!
Од стеблата останале само три трупци,
три столчиња за духовите. Можно ли е,
прашувам, еден осакатен труп
да фрла сенка долга до црквата?
Сенките на пресечените стебла, рекоа,
се возобновуваат од гласот вопијушт на камбаната
која нè довикува!
Слушаш ли како се издолжува сенката?

ЕДЕН ОСАМЕН ЧОВЕК

Еден осамен човек
жив отпечаток на каменот.
Побрзо ѕвезда ќе паднеше
отколку тој да изусти збор.
Мислеше: секој збор
може да биде последен!
Човек - по човекот!
Мислеше: душа е зборот
која патува низ вечноста,
семе кое не гние.
Каква светлина оставаш зад себе?
Во која пустина се населуваш?
Каков ветар заповедаш да дува
по морињата, ο ти, Збор,
што може да биде твој последен,
Човек по - човекот?
Ти молчиш - ѕвездите те прераскажуваат:
о, молчењето на љубовта –
молчењето на смртта!

КАМЕНА ПРИКАЗНА

Нежна мушичка,
заробена од смолата
што линее долж стеблото на борот.
Се мачи да се одлепи, невината,
го поткрева главчето, прпелка со крилцата,
и секој обид одново да погледа кон сонцето
- е нова казна: стежнува нејзиното тело,
сè подлабоко и побезнадежно
само се заробува во смолата...
Некогаш, по многу векови и студ,
заедно ќе се скаменат мушичката и смолата.
И никој тогај нема да помисли, никој да поверува
дека некој го следел нивното вљубување
и го запишал: неговото писмо ќе биде
прекрасниот килибар кој ќе блесне
на градите на идните девојки.
Подарок негов за чедноста на случајот
пресоздаден во љубовен порив:
килибарот ќе се сеќава на борот –
девојките ќе вишнеат кон него!

АРХЕОЛОГИЈА

Имаше едно осакатено и исушено стебло
веќе сраснато со земјата и едно друго,
здраво и високо уште од пред Исуса.
Го заградија просторот околу нив,
го забранија пристапот, и со години
тука истражуваа археолозите, мереа, кружеа,
сè дури не открија траги на возрасен човек
со секира крај себе
и скаменето новороденче крај него.
Од возрасниот се насетуваше само прав од коските.
Малечкото беше вертикално положено и свртено
кон сонцето, со свиткани рачиња и ножиња,
небаре во мајкина утроба.
Археолозите подоцна заклучија дека
најмалку три илјади години пред Исуса
биле умрени човекот и детето
па го чекаа професорот да одгатне
чија смрт е постара:
на возрасниот или на малечкото.

- Без двоумење, рече професорот, секој човек
исчезнува заедно со своето стебло и со
својата сенка. Очигледно е дека ова скаменето
и немушто битие
немало сила да ја крене секирата
и да го осакати своето стебло. Практично:
детето е живо. Тоа кружи со сонцето и прашање е само
на час кога тоа одново ќе прошета тука.
Во залезот стеблото навистина фрлаше сенка
одвај да го покрие само скаменетиот костур на детето.

ПРВО ХОДОЧАСТИЕ

Стариот ковчег, во распеани бои,
со цвеќенца, со иницијали,
паѓаше в очи зашто стоеше
како камен-темелник на нов дом
кој почнуваше да се ѕида.
На одење таа го отвори ковчегот
и од него извади шамиче,
здиплено и порабено со срма.
- He, не . Тоа треба таму да стои.
- He, не. Тоа не е за таму. Тоа е
за да го тутка машка рака...

Ѕвезден вез. Ситно писмо,
чиј ракопис умее да го одгатне
само огнот на првото ходочастие,
таму далеку, чиниш - во древности...
Сега: ти некаде - таа некаде.
Две потопени есени...

6. Провиденија

ИСТА РЕЛИГИЈА

He може да се препише летот на птицата
но ти продолжуваш тоа да го правиш,
ти тоа го сакаш. Α дрвото сака да гори?
Одново погледнуваш нагоре:
идеално точно птицата ја препишува
твојата душа врз синината.
Утре заедно ќе летаме...

ЖИВИ ЛУЃЕ

Стоеја пред стотиците статуи на своите предци
изделкани од огромни блокови камен.
Кога ги прашаа: како ги кренавте овие карпи,
како ги донесовте тука,
тие одговорија:
не се тие камен, тоа се живи луѓе,
камењата некогаш знаеја да се движат сами...

ДАЛЕЧИНИ

Безмалку ќе си отидев со прелага
дека бесконечно далеку од мене
биле пештерите од камената епоха,
опсадата на Троја, сината змија
со пеги црвени како крв,
угаритските епови...
И цел живот ги барав по пештерите,
низ книгите,
Патрокле и Александар Македонски,
Цезар и Исус - а не помислив
дека тие се тука:
одвај метро-две под мене...

ЗАБОРАВ

Цел живот гледам моите коски, мојот разум,
поривот мој, телото и видот, сè од кое сум создаден
како се преобразува во зборови,
долги и куси, жолти и сини,
израмнети како под преса,
без возвишенија и без рабови
за листовите на книгата
природно да налегнуваат еден врз друг...
Така се преобразив себеси
во земја преведена на македонски
врз која ќе шетаат ветровите...
He барав идеја за одново да оживеам
- добро ми е во заборавот.

ПОБОЖНИ ПТИЦИ

Птица слетува врз камбанаријата,
друга на кубето над олтарот.
Ја слушаат молитвата a јас гледам во нив:
птиците и јас имаме иста вера –
прераскажуваме молитви од нашите разговори
со ѕвездите.

ГЕОГРАФСКА ΚΑΡΤΑ
Ha Петре Бакевски

На географската карта не можат да се видат
помрачувањата на сонцето и на месечината,
во неа ништо не се кажува на какви постели
сонувале предците, кои песни ги пееле,
не се гледаат ковачите и мевоите кои ги разгорувале,
на неа ништо не може да се одгатне
за ѕидарите на црквите, за тоа каде
и во кои пештери се криеле Богомилите и
пустиножителите, со какви билки
се хранеле тие, какви цветови цветале околу нив.
На географската карта не се гледаат
водениците и валавиците, трлата и нивјето,
коњите и стожерите, месечината над гумната;
на картата ги нема дождовите и калта,
знамињата зад кои оделе војските; на картата
не можат да се распознаат соништата
ниту на мртвите ниту на живите;
географските карти не знаат да кажат
чие продолжение биле оние кои веќе ги нема.
На географската карта препишани се само
високи, стрмни, опасни планини,
создадени од камење кое гледајќи нè
израстуваат уште повисоко - како со најбрзи крилја.
Ние, грутка во картите на Македонија,
само таиме, само молиме:
дај боже да имате сè но никогаш
о, вие потомства, да не се скамените:
планините имаат смисла доколку некој се искачува по нив.

ОД СИНА ТИШИНА ЗБОРОВИ

Од сина тишина создавав зборови
и од зборови Те создавав Тебе
Те поведов низ младоста, низ цел живот
една по една да ги собираме трошките
на кои постапно се распаѓавме.
Сега, легнувајќи во самите корени
на новиот век
се загледуваш во мене
и ги згаснуваш една по една
ѕвездите во моите очи.
Така, обезѕвезден, влегувам во предел
на света бессоница,
во предел на морничав студ.
О, поезијо, девојко со вкус на вечност.

ΚΑΚΟ ТЕ ВИКАА?

Кој ли си ти, ο камен?
Кои беа оние околу тебе
и макаа леб и ѕвезди како на трпеза?
Ο ти, кој ниту презираш - ниту осквернуваш,
одрони само еден збор,
кажи како те викаа?

СТРАВ
(провиденија)

Ветрот прошета низ гранчињата
на младото стебленце
тие шумолат, го молат:
страв ни е ноќем да бидеме сами
замоли ја, шепни ù на птицана од она стебло
при нас да преноќи...

ПОЕТОТ И ЗБОРОТ

Го поучуваа да не се загледува во битието на зборот,
да не ги погани неговите праискони,
бегај од него, го молеа, остави му го на Бога,
не предизвикувај го, пушти ја судбината негова
само да ги открива и да ги одгатнува нештата
- сам како што владееш и ти со немоќта.
He прекорувајте ме, рече, и му се предаде на зборот:
твоја објава сум, од тебе создаден - ќе создавам и јас.
Присобра сè што е неопходно за да создаде песна:
судбина, душа, грев, оган, печал, и легна
врз тајната постела на зборот како врз клада:
веруваше дека низ песната ќе ја превозмогне
силата на зборот и ќе ја открие тајната
зошто зборовите согоруваат во песната
та таа останува без нив?
Влезе во душата на зборот,
го запали однатре,
го разгоре огнот во него та зборот почна да крцка,
да офка, да светка, да лета, почнаа да му се
расчинуваат коските, почна да исчезнува низ пламенот,
и гледајќи во зборот тој не забележа
дека и самиот пламнува а заедно со него
и сите други нешта зашто и тие беа
од збор создадени: и плодоносните
стебла и тревата и камењето, кандилата и црквите,
залезите и реките, птиците и соништата;
сè во него и сè во зборот и околу нив заедно сè
гореше пеејќи - пееше говорејќи...

Поетот, со врзопче луња во раката
кога тргна сам кон својата Голгота,
во мигот пред да пламне, во мигот
кога почувствува дека се пресоздава во збор,
одгатна некои гласови кои му го споменуваа името:
чесно дрво, света пепел, тој е оној кој
од својот мрак направи свое засолниште...
Оние скраја зборот му ја собраа пепелта
и му ја завиткаа во неговите свитоци
врз кои тој пресоздавајќи се во песна
- сам се запали: гореше бавно, на тих оган,
ја преповторуваше судбината на сите
што го знаеја.
Вљубен беше во умна земја, велеа,
се движеше побрзо од нејзината крв
и бидејќи знаеше дека крвта повикува крв
извикуваше: не недела - туку дела!
Некогаш, одново кога се врати низ потомствата на зборот
тој виде: огнот од неговата песна уште гореше.
Свето дрво, велеа, никогаш не догорува,
и пеејќи ја неговата песна
и додадоа само два свои збора: Алелуја... Алелуја...
а тој им одговараше од под земјата:
им благодарам на секое гранче и на секоја тревка
што ја носат мојата крв и низ постојано растење
ме продолжуваат.

ЕЛЕНИТЕ НА ДЕТСТВОТО

Погледнуваш нагоре, се искачуваш,
- повисоко од тебе - куќата,
погледнуваш нагоре, се искачуваш на неа
- повисоко од тебе - стеблото,
погледнуваш нагоре, се искачуваш на него
- повисоко од тебе - карпите,
погледнуваш нагоре, се искачуваш на нив
- повисоко од тебе - ѕвездите...
Навреле по неколку ѕвезди на роговите
и се растрчале, се разиграле,
палавеат, светкаат над мене
белите елени на детството...
Ах, тие елени
повисоко и од ѕвездите
по кои залудно и со години само 'ржам и само лајам...

ОДМАЗДА

Тоа мора да е некој божји знак:
ги поткопуваат планините, ги уриваат,
ги товараат на камиони, во вагони
и ги носат некаде
Група блокови камење на мрднува од место
се чипчи за земјата,
вришти и пишти,
бара правда:
што народ е ова;
нас, камењето и планините ќе нè доизгризе?
Ако се молиш за земја - нема таков закон,
ако се молиш за закон - нема таква земја,
закон е: прво ние неа
потоа земјата нас да нè јаде.
Сами себеси да се јадеме...

ТИШИНАТА
Ha С. Бекет

Лежиш среде оваа тишина
и му се исповедаш на сè околу тебе
кое навидум молчи.
Те душка дивеч и те одминува,
мравка со зрнце леб на грбот
те полазува и те напушта,
уште малку врз тебе ќе врзе корен
и првото зеленилце.
Лежиш, значи, среде оваа тишина
и полека привикнуваш конечно да бидеш нешто.
Сето тоа воопшто не е тешко
и чекаш само лисје овенато да те покрие
... но тоа шушка...
Каква е таа тишина, молам,
кога и листот не пожолтува
без тоа да го почувствува целото стебло.
Но ти си друго. Ти си тишина
ти си под лисјето
Твојот мајчин јазик е тишината

ЕВОЛУЦИЈА

По долго скитање низ невреме, низ луњи,
конечно се враќаш дома...
Но тоа не си ти. Тоа е
твојот предок од дамнините,
со копје в рака и мртов елен преку рамо,
се враќа во својата осаменичка пештера.
О, крви, обележана со ужасни знаци
низ кои скитникот осознава дека не е сам
и дека стихијата е негово продолжение.

СОЗДАВАЊЕТО

Гулабица полета од духот на Создателот
направи круг околу семирот
и го пораби со светлина.
Така, a nihilo го создаде првиот збор
a no него и времето. Зборот беше
зелен и распеан и правеше
тревата да расте, добитокот да раѓа,
дрвјата да се искачуваат кон сонцето,
небото да пее - птиците да светат.
Сега стојам сам спроти мојот збор
и го гледам: расте сневеселен и тајновит
и со иста боја како и гулабицата на Создателот.

МОЈОТ ТАТКО

Откако тој засекогаш излезе од својата куќа –
веднаш по него и куќата отпатува со него:
темелите, столбовите, скалите, покривот,
тргнаа по неговите траги и исчезнаа.
Куќата беше составена од неговиот глас,
од неговото чисто шамиче,
од неговиот поглед и неговиот ớд,
и јасно беше дека не можеше да се случи
тој да замине - куќата да остане!
Денес, само ние, неговите деца
можеме да го одгатнеме тоа чудо:
на среќниот мој татко куќата му беше
единствена црква во која тој се молеше
и целото наследство што ни го остави
е сјајот во неговите очи дури се крстеше
и ја глаголеше молитвата на трпезата.
He можеше да се случи:
ангелот да замине - црквата да остане...

СВИРКАТА САМА ЌЕ ЗАСВИРИ

Низ потомства, како божји спомен,
допрена на полица над огништето
стои една свирка и сè памети.
И има мигови кога во голем порив,
вдахновена од некои свои сеќавања,
свирката сама да засвири,
да скрцкаат и гредите и скалите,
да се затресе чардакот...
И, осамен тогај во дедовиот дом,
да поверуваш дека вечноста
никогаш немала деца
и дека по твој двор шеташ како на месечина.
Ах, сега од некаде кога би светнал
гласот на строгиот учител,
гласот на твојот дедо
кој те успивал со свирката
а ти од големи радости,
за голем срам,
си го подмочувал...

ВЕТЕРОТ И СМРТТА

Стариот златар од крајот на нашата улица
соѕида ограда околу својот дом. Co месеци
одбираше мазно камење по реките,
надонесе купишта во дворот, го соѕида,
го натокми ѕидот и полека почна да ја везе
шарата со металот. Почнаа да се распознаваат
стилизирани обетки со цвеќенца, со плодови,
со крстови. Стариот мајстор убаво знаеше
дека и Исус носел обетки и она што го правеше
на оградата го правеше според привидот
на неговите обетки. Така тој го искова
својот најубав орнамент. И гледавме потоа
квечерина во дворот како ги полева цветовите:
од радост тогај прво се занишуваа
обетките на оградата а потоа се слушаше
и глас на жена што надоаѓаше од далеку,
отаде ѕвездите. И отпатува потоа стариот златар
по трагите на тој глас и остана само таа
Витменовска ограда
низ која сега се провираат само ветерот и смртта...

ВОЛКОТ НА ДЕТСТВОТО

Во полноќи се буди волкот во крвта,
кружи околу осаменото стебло
никнато во оваа песна и саноќ завива:
о-у-у-у... О-у-у-у...
Се крие подмолно меѓу овие редови,
демне и разгневен се загледува во ѕвездите,
се мачи да ги открие трагите што ги оставило
некогаш детето во нив и само завива:
о-у-у-у... О-у-у-у...
Ќе почека уште малку, ќе прошета низ песната,
и некаде пред зори, со раскрвавени ѕвезди меѓу забите
одново се враќа во топлите дувла на моите жили:
о-у-у-у... О-у-у-у...
Гледа детето во сето тоа,
го распознава својот скаменет глас во студот,
ги слуша морничавите химни на стравот
и покриено преку глава в постела
детето го буди волкот - волкот го бара детето,
дотрчува од ридовите, штрака со забите
и саноќ завива:
о-у-у-у... О-у-у-у...
Ти си волкот вистински!
Го надживеа оној со ѕвезди меѓу забите...

КУЌА

Секој на земјата:
кој на стари - кој на нови темели
си направи куќа,
ù се радува, ја благослови...
Јас се искачив на највисоките врвои
на планината од детството
и се загледав нагоре, во небесата:
таму, во нив, сосем осамен
соѕидав дом, широк и топол,
со многу врати, со прозорци на сите страни,
ништо не фрла сенка на мојот дом,
стеблата во дворот расцутени
со илјадници ѕвезди место плодови на гранките...
Седам спокоен на чардакот во мојот дом
и гледам: илјадници птици со крилца
од македонски зборови, со сонца во клунчињата,
ја напуштаат Азија, надлетуваат векови
и мориња, застануваат на оградата спроти мене,
што си се заградил, ме прашуваат,
на наша совест не лежи ниту педа туѓа земја,
биди птица, велат, кој друг освен нас
ќе тропне на вратите од твојот дом?
Ги слушам птиците,
ја слушам низ нив крвта на својот народ:
глас кој доаѓа од дамнините и поучува
како да не се раздевиш...

НАСЛЕДСТВО

Птица
во чиј отклик
се распознава родниот крај:
- љубовта...
Единствено наше наследство
што им го оставаме
на потомствата.

СВИРКАТА HA МАЈО

Никогаш не сте ја чуле свирката на Мајо?
He сте чуле ниедна негова езгија?
He сте го виделе на ниедна свадба?
-

Секое дупче на неговата свирка
гнездо полно славејчиња...

Во недела, пред да се венчаат младите,
Мајо оди на гробишта
да ги покани и мртвите на свадба;
тогај се корнат стеблата, се поткреваат карпите,
мртвите стануваат да го слушаат,
земјата престанува да расте...
Си отиде Мајо: во црвен минтан - во црно ќепе...
He берете гороцвет на мијачка земја,
не прекинувајте ја свирката!
Сега сонцето е само бледа свеќа за неговата свирка.

МОМЧЕ CO ЦВЕЌЕ НА ЗБОРОВИТЕ
На Радован Павловски

Мртвите воини копнеат по своите живи другари
но - молчат. Стеблото можете да го исечете,
да се спепели може тоа од гром, но никогаш
нема да се помрдне ни чекор од земјата
- камо ли да проговори!
Тој сето тоа го гледа! Тој сето тоа го знае!
Заклучува дека зборовите летаат, гинат, плачат
- но не се множат и затоа верува
дека тие се подолговечни од нештата
што ги именуваат.
И сеедно што зборови му го движеа телото
- тој боледуваше од јазична суша.
Го викаа: младич со цвеќе на зборовите...
И бидејќи тој ги населуваше зборовите а не земјата
- луѓето одеа со саксии зад него,
ги собираа неговите зборови
и ги полеваа со вода.
Подоцна никнуваа светови во кои
сама сушата
го вееше знамето на својата погибија.

ТАЈНО ПИСМО

Тој добро знаеше дека водата е трајна,
времето нејзино и времето негово
дека е исто време. И не Бог отаде ридовите
и отаде небесата, туку неговиот сопствен Бог
скриен во него, го поучил: раскопај браздичка,
издлаби дрвено коритце, соѕидај го во камарка,
пушти го изворчето нека се преточува
капка по капка нека истечува водата
и одново нека се враќа по истите патеки
по кои самиот копнееше и гореше,
направи чешмичка, направи си верен препис
на душата. Некој некогаш
ќе намине тука, ќе те побара во мракот,
ќе голтне капка-две,
ќе го прочита твоето тајно писмо.

ПРОВИДЕНИЕ

Како се случило тоа, зошто се случило тоа
далеку во дамнините
да се прекине врската со природата
која била основа на сè?
Ние тогаш не сме знаеле за зборот
па сепак сме се разбирале со сè околу нас:
со тревките и со ѕверовите,
со стеблата и со ѕвездите,
со ветровите и со морињата?
Која е таа длабока причина
која го прекинала нашиот вонсетилен говор
со вселената и нè населила во зборот?
Тоа е истото провидение и тајна
поради која еден ден и стеблото
ќе докаже самото дека е создадено од зборови.
Еден ден тоа ќе се реши
да го прекине своето молчење:
ќе ви ја подаде раката и ќе ви рече
целивај ја раката што е постара од твојата.

ПЛАСТОВИ

Стојам загледан во одронетиот брег;
убаво распознатливи пластови
во кои се наталожени милиони години,
секој пласт - дневник на безброј поколенија.
Си мислам: откако постои раката
на ова место сонувале луѓе и гледале
реката како влече густи наноси мил
и како го пласти милот едно врз друго
- како годови врз дабово стебло.
Дали според бојата, дали според друго,
пластовите убаво се делат еден од друг
и како свети знаци потсетуваат
како се делеле време од време
и човек од човека како се делел.

КАПАДОКИЈА

Морето кое веќе пресушило и реките кои секнале
се единствените сведоци на големите преселби
на зборовите низ неизвесноста.
Дури го препишувам пустошот кој ме опколува
врз мојата ленена кошула - отсјај на фригиски вокали
прогонети од Македонија.
Сега секој мој збор е со молитвеник в раце:
или успокој ги, господи, или исцели им го гласот
вопијушт на оние кои лежат расфрлани
далеку од нивните татковини.

ПРСТИВЕ МОИ ТЕ ПАМЕТАТ

Ти си мојот грев и мојата Света Недела.
He ми треба никаков призрак,
никаква светлина не ми треба:
твојот глас невин и небесносин
светка и ми го осветлува мракот
и ми ја продолжува мислата
и прстиве мои те паметат.

ГРЕВОТ НА НАДЕЖТА

Рекоа дека ноќва нема да зајде месечината,
ќе прескокнеш, значи, од една светлина во друга,
ќе премостиш, значи, уште еден мрак
и ќе поверуваш дека тој те одминал
и неговиот црн срп дека никогаш
нема да ожнее во твоите синори...
Ах, тој невин грев на надежта...

ЧОВЕЧКИТЕ ПАТИШТА
На Јехуда Амихај

Го рамнеа ридот. Дењем ги сечеа стеблата
и ги носеа во своите дворови
- ноќем стеблата
сами им се враќаа на нивните корени
и се исправаа како ништо да не се случило.
Одново ги кутнуваа и одново стеблата се враќаа.
Само на местото на засекот останаа лузни
врз кои се читаше: о, луѓе,
дури откако ќе се пресоздадете во стебла
ќе осознаете дека
спротивно на патиштата на провидението
- вашите патишта се достижни и кратки.

7. Света песна

ПЕСНА 10
(ВИНИ И ДАМНИНИ)

3525-3528

Меѓу мртвите кај кои немаше чест –
имаше крв
и крв ги поврзуваше страниците
на нивната голема книга...

3566-3568

Влегуваа во античките светилишта и храмови
и откриваа дека во нив е весело и распеано
- како во свадбена постела.

3642-2646

Врз камената плоча што ги покривала,
живите длабеле птица
којаја поткревала плочата
а потоа заедно со неа –
полетувала.

3657-3658

Тие целото море го носеа во себеси
како сопствена урна...

3860-3864

Надоаѓаа како светлина
и низ неа пловеа. За нив не постоеше ноќ
но и натаму постоеја
неизвесни земји и места во тие земји
кои постојано исти се преповторуваа...

4081-4083

Од историјата излегуваа
оние кои њубеа да им бидат метафора
на дамнините кои сеуште не беа збиднати.

3480

Она кое, конечно, можеше да се осознае
од неосознаеното беше:
само еден и единствен човек дека е роден

и само еден и единствен човек дека е умрен
на земјата.

3490

3500

3510

Како што беше залудно да се толкува
зошто рофјата го јагленосала
точно тоа стебло
на кое некогаш сте наишле –
двојно позалудно беше да се толкува
како тоа
само еден и единствен човек да е роден
и само еден и единствен човек да е умрен
на земјата.
И навистина:
насекаде се слушаше само гласот на она
кое никогаш не проговорило:
еден и единствен само е роден
и еден и единствен само е умрен
на земјата, одзиваше и во јавето и во сонот.
Луѓето тој глас го слушаа низ цела историја
и, сеедно, што душата нивна
сонуваше светлосен пород
и љубовни знамиња тие секогаш кога ќе се сретнеа
еден со друг се пречекуваа
со плачот на Еремиј:
- Без него окован сум во тешки вериги,
ограден сум со високи ѕидови,
оставен сум во мрачно место,
пресечени ми се патиштата,
испокршени ми се забите со камења
- само со пепел уште не сум покриен...
- Раната твоја е голема како море.
Кој може сега да те исцели?

3520

3530

3540
3541

-

Се среќаваа и се разминуваа,
се среќаваа и се разминуваа луѓето
и сè повеќе се уверуваа
дека никој не може да ги одбрани мртвите:
ги напаѓаа, ги раскопуваа, ги разместуваа,
им зборуваа и им пееја за оној еден и
единствен,
но мртвите молчеа како навистина –
да беа мртви;
меѓу мртвите кај кои немаше чест –
имаше крв
и крв ги поврзуваше страниците
на нивната Голема книга на мртвите:
низ неа и Ференц Јухас ги гледал нив
недобројни како лежат скупчени на сртот
во исушениот град на коските.
Седат тие сега врз јагленот на ноќта,
под нив светот
и едно напластено воодушевување,
едни големи фосфорни плочи,
големи светлосни држави,
народи со светлосни пипки.
Соништа на градови со пори кои зрачат
крепости - могили на осветлени костури:
го гледаат светлосниот постамент на
семирот,
седни покрај мене во ноќта,
спуштија својата птичја глава
на моето рамо,
кон нас се спушта тешка огнена клада...
Во тебе ли сум вкопан?
Песната твоја тоа ми говори...
Наспроти сè –
никој ниту можеше
ниту пак сакаше да верува во сознанието

3550

3560

3570

3580

дека само еден - единствен човек е роден
и дека само еден и единствен човек е умрен
на земјата:
луѓето се допираа себеси,
разговараа и со себеси и со другите,
распрашуваа и размислуваа,
и, конечно,
одново кога се уверија
дека себеси се чувствуваат
само живи а не и мртви,
и одново откако се уверија
дека не се кадарни да одгатнат
кој е тој еден и единствен и роден и умрен; и мртов и жив;
тргнаа да го бараат тој човек,
таа тишина во која беше пресоздаден:
влегуваа во античките светилишта и храмови
и откриваа дека во нив е весело и распеано
- како во свадбена постела;
влегуваа и во христијански цркви
и гледаа дека во нив е мрачно
- како во гробница.
Едните му беа посветени на животот
- другите на смртта;
не наидоа на светилиште
кое да биде и на живите и на мртвите
и сред нив да се побара и оној
кој е еден и единствен
и во животот и во смртта.
Осознаено од неосознаеното за тој човек
беше само тоа седејќи на бреговите на Тигар и на Еуфрат
дека беше се пресоздал во прва буква
која постапно се обликувала
и во египетски хиероглиф

3590

3600

3610

и во семитски алеф. Знаејќи дека алеф
е првиот знак
со кој би можело да биде означено неговото
име
но и прв знак во кој да се обликувал тој човек, луѓето почнаа да се возбудуваат:
дали, можеби, самиот алеф
не е тој човек, и жив и мртов,
зашто алеф тоа знае да биде?
Доколку тоа не е така,
дали, можеби, тој човек не е лично
Адам, Авел или Аврам, Ахил или Адонис,
Агамемнон или Адонај, Агеј или Агрипа,
Антеј или Антиној, Ајант или Антонај,
Амон или Алкибијад, Апис или Аријан,
Архимај или Архимед, Аристотел или Атина,
Александар Македонски или
Ататаурк или Атинагора? Или илјадници
и илјадници чии имиња почнувале на „A"
и завршувале на - земја!
Како може, се прашуваа и живите и мртвите,
само еден и единствен човек да е роден
и само еден и единствен човек да е умрен
на земјата,
кога милиони и милиони имиња на земјата
можат да се набројат а кои почнуваат на алеф
и завршуваат со –
земја?
И што да речеме за оние
чии имиња започнуваа и уште започнуваат
на бет или на гимел,
на далеп и на хе, на вау и на заин,
на ламед и на мем и се до коф и до реш,
до син и до тау,
и до земјата, најнакрај,
која го покрива сето тоа?

3620

3630

3640

3650

Како може само еден и единствен да биде роден
и само еден и единствен да бил умрен,
кога само градинарите кога биле родени
на ист ден и во ист час
биле побројни од сите тревки
и од сите цветови заедно,
и во толпи сите тие чекале на ред
по својот дел земја
со која би го окончале и би го покриле
своето име –
без презиме?
Како може сето тоа да биде така
кога само од атласите,
од првите вратни прешлени на крстоносците
кои ги крстосувале
пештерите и тврдините на Македонија,
и кои како кученца зад себе
влечкале илјадници клади –
биле соѕидани сите домови
во кои се раѓале и умирале
сите грешни и безгрешни?
Сите тие кога се пресоздавале во земја
врз камената плоча што ги покривала,
живите длабеле птица
која ја поткревала плочата
а потоа заедно со неа полетувала.
Така воскреснувале
илјадници и илјадници ѕидари и неимари,
за да стројат одново нови домови
и нови тврдини:
од посебно окно на тврдините
секогаш може да се следи
како воскреснуваат сенки - а тела нема!
Тоа беа сенки на луѓето

кои го превртуваа светот –
а светот не можеше да ги преврти нив:
тие целото море го носеа во себеси
како сопствена урна.

3660

3670

3680

Така тоа нам ни го појасни Сен Џон Перс
а една друга птица,
со неколку зборови во клунчето,
ноќем слетуваше во дворовите на тие луѓе,
ќе тропнеше на нивниот прозорец и прашуваше:
О, живи,
знаете ли вие што се газите
под вашите нозе?
Го знаете ли коњот на Борхес
во рамница која исчекува од самите понетоци?
Зад последните праски, покрај реката,
еден голем бел коњ со сонливи очи
како да го исполнува утрото.
Co свиткан врат,
како во персиска илустрација,
со густа грива и опашка. Цврст е и исправен,
создаден со големи облини. Се присетувам
и на чудниот стих на Chaucer:
a very harsely horse...
Немам co што ga го споредам
u не сум му близу,
но, очигледно, е многу висок.
Ништо освен тоа што е пладне.
Тука и сега стои коњ,
но има нешто посебно во него,
зашто еден коњ, исто така,
е во некој сон
на Александар Македонски.
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Тоа,
дека историјата е засушена крв,
беше причина живите да поверуваат
дека доколку на земјата
само еден и единствен човек е роден и умрен, тоа некогаш тој човек
не можеле да го изедат волци,
тој човек, значи, морал да биде од нешто
поцврсто и од камен –
зашто и најкревкиот камен
е посилен од волкот.
Ах, тој човек –
и мртов и - жив!
Можеби за таков човек се работи,
од писмо и од камен,
зашто само таков човек
можел да биде и почеток и крај,
истека и - утока.
Само низ таков човек
мноштвото можело да се сведе
- само на еден.
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Други, пак, веруваа
дека тајната за тој човек можеби е запишана
меѓу лицето и опачината на првиот лист
раззеленет на Дрвото на сознанието
во рајот.
Го откинаа тој лист
и со векови го одлубуваа
лицето на листот од опачината,
но ништо не најдоа запишано и таму.
Најпосле сакаа да му поверуваат
на пророк Еремиј
кој поучуваше дека
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тишината само и ништо друго
ќе даде одговор кој човек е тоа –
тишина му претходеше на создавањето –
тишина ќе настапи и по крајот на времето.
Тогај сите живи решија
да патуваат самите кон себеси:
влегуваа од клетка во клетка,
пребаруваа низ зрнцата на протоплазмата,
влегуваа во секое нејзино зрнце,
влегуваа во јадрото, во хромозомите
и во гените,
и само во библиотеката
на еден единствен хромозом прочитаа
дека живите се сенка
што ја фрла телото на мртвите.
Продолжија да пребаруваат во себеси
и низ себеси сè со помисла
тој еден и единствен човек
кого го бараа
- да не би да е точно во нив,
пресоздаден во некоја нивна мисла,
спепелен во некој нивни очај!
Мешаа утринско светло
и одломки од својата душа
и со такво мастило
се бореа против сите пороци,
вини и дамнини.
Кој е тој еден и единствен човек
што се родил и што умрел?
He сакаа и да помислат
дека не можат да го одгатнат тоа,
и одново тргнуваа да го бараат тој човек,
таа осама и тој грев,
таа тишина во која се пресоздал човекот.
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Она кое нив ги обезличи
не беше ништо друго туку очајот:
се допираа себеси, ги допираа другите,
разговараа и со себеси и со другите,
размислуваа, се сеќаваа и изумуваа,
од сон се будеа и будни сонуваа,
постојано, и сонливи и будни
тргнуваа и одново се враќаа,
скршнуваа и продолжуваа,
среќаваа ѕвезди и заскитани метеори,
се симнуваа на дното на ѕвездените рани
на земјата,
патуваа низ сите календари,
низ сите едеквици и низ сите географии
и колку повеќе патуваа поблиску до себеси стигнуваа.
И самите се пресоздаваа во неизвесност
па, сепак, нешто ги храбреше:
се воодушевуваа гледајќи се себеси
како се пресоздаваат во пат:
големи толпи стоеја по крстопатите
двоумејќи се каде да продолжат
а потоа исчезнуваа и не можеа да се најдат:
се допираа - не го чувствуваа допирот,
заспиваа - не знаеја како и кога да се разбудат,
во пауза меѓу две вдишувања воздух
се губеа некаде и се враќаа
два до три живота подоцна.
Така се загатнуваа себеси
само и само
да ја насетат вистината за оној,
еден и единствен човек
кој стануваше и нивно духовно средиште
и најзагадочно од се друго
во нивните соништа:
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Кој е тој човек? Каде е тој човек?
Каков е тој човек?
Доколку се родил,
и, особено, доколку умрел тој,
кои сме ние, овие, другите, што го бараме него?
Намножени сенки на единствениот човек ли сме,
или пак сите заедно
сме првиот роден човек
кој и мртов
сам себеси се вдвојува,
се множи и прогонува?
Еден и единствен
кој можеше да ја открие тајната
мртов a - жив,
беше тој еден и единствен човек
по чии траги,
оние кои го бараа
- ги загубија сопствените.
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И не патуваа само луѓето:
празниците и ветровите, имињата и болестите,
праговите и прозорците, сеќавањата и заборавот,
стеблата и плодовите, јавето и соништата,
- сè заедно и сешто и секој, одделно,
со евангелска љубов и порив,
низ големи жртви и волшепства,
се измачуваа да го откријат тој единствен човек:
се одржуваа проповеди во каменот,
ги одлубуваа лисјата,
проповедаа низ соништата,
излегуваа и влегуваа низ криптите
на историјата,
шетаа меѓу урнатините на дамнините
и на сите неизвесности
кои ги придружуваа,
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седнуваа на трпеза,
им пееја на жетвата и на плодовите
и во голем хор ја пееја молитвата:
земјата беше наша - пред ние
нејзини да бидеме и веднаш потоа додаваа:
еден и единствен само е роден
еден и единствен е умрен на земјата...
Ниеден закон и ниедно правило
не беа од значење за нив.
Во нивната природа беше постојано
да откриваат
од незнајно уште - понезнајно
и од далечно уште - подалечно,
и тука седнуваа на починка,
тука сакаа да заспијат –
меѓу имињата на сите мориња
и големи реки.
Тоа беа единствените мигови
кога беа сами со себеси,
кога влегуваа од крипта во крипта
на каменот и слушаа оргули и низ тие свирки
како исчезнуваат насоките
наваму - натаму,
исчезнуваа разликите нагоре - надолу,
височина - длабочина,
не постоеја знаци,
не постоеше време,
немаше историја.
Кога ќе излезеа од сонот –
како првпат да се раѓаат;
беа прескокнати сите урнатини на
неизвесностите,
првпат се загледуваа во дивото
и разгневено сонце на пустината,
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не знаеја што е свеќа
зашто надоаѓаа како светлина
и низ неа пловеа.
За нив не постоеше ноќ
но и натаму постоеја
неизвесни земји и места во тие земји
кои постојано исти се преповторуваа.
Во текот на тие патувања
тие наидуваа на пустински светци
кои допрени врз залезот
ги листаа своите молитвеници
и читаа:
има страници кои не примаат
врз себе никаков знак,
никаков збор. И има страници
кои во допир само со збор-два
пламнуваат.
Така се разурнуваат сите сеќавања
и така ќе бидат прескокнати сите
сенки на смртта.
Одеа, значи, и секој сам
и во бесконечни толпи.
Одеа со знамиња чија семантика
постојано се менуваше:
час тркалезно - час квадратно сонце,
луѓето брзо се откажуваа
и од сопственото
и од уверувањето на своите татковци
и се приклонуваа кон сфаќањата
на своите сè уште неродени потомства:
го менуваа речникот на плодовите,
во исто време беа и историчари
и боишта и воини,
и Персијци и Римјани и Македонци.
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Едни дури патуваа и слушаа како грмат
пророчки труби од кои се уриваа
ѕидовите и тврдините не само
на времето во кое живееја туку и во
времињата во кои тие допрва
требаше да бидат заѕидани, други,
со камењето на урнатините
меѓу две патувања,
ѕидаа светилишта
во кои, фатени рака за рака,
влегуваа цели планини
сосе дивина и сосе луњи и ветришта.
Па сепак, немаше ништо таинствено
во тоа: минатото не можеше да се одмине
без да се свртат - или свеста или аголот
на светлината која ги откриваше.
Таа светлина појаснуваше дека
не боли старата рана на Октавио Паз,
не пече старата изгореница,
лузна е скоро избришана местото на разделбата,
крајот на откорнувањето, устата од која
зборуваат во соништата смртта и животот,
лузна е невидлива.
Јас не би го дал животот за мојот живот:
друго е моето вистинско минато,
а друго е она по кое тагувам:
како да го откријам
оној еден и единствен роден и умрен
- на земјата...
И навистина не патуваа само луѓето:
На крстопатите, низ пустините заедно
патуваа и ветровите кои секој петок
се пресоздаваа од ветрови во птици
и острови: а во другите денови –
во се друго: во ѕвезди, во камење, коски,
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во празници и во календари,
во гласови и во спомени. И не можеа
да поверуваат во она што го гледаа:
ветровите кои се пресоздаваа во острови
не се враќаа таму откај што тргнуваа.
Засекогаш исчезнуваа во себеси,
а тоа себеси беа островите
расфрлани по морињата,
сами, од ништо се поткреваа лесно
и наједноставно, рееја долго
во светлините над морињата
довикувајќи го оној едниот и единствениот
кој бил роден и умрен на земјата.
Одново потоа се враќаа на своите места во морето.
Се случуваше одделни ѕвезди
заедно да патуваат со луѓето и со островите,
да трепкаат низ нивниот сон,
да кружат по нивните мозочни орбити,
и некаде пред зори,
никој да не ги забележи
се враќаа на нивната небеска татковина.
Луѓето беа сосема уверени
дека сè она што се случува околу нив –
едноставно не исчезнува:
прашинките од она што се случуваше
тие ги вдишуваа, тие прашинки
беа смртоносен отров
кој ги разнесуваше и крвта и сонот
на човекот; тие отровни црнила од распаѓањето
на она што се случуваше
не одминуваа никого туку секогаш
и неповратно ги ништеа духот
и честа на живите и сè во името
на оној еден и единствен
кој се родил и умрел на земјата.
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Ниту педа од небото и земјата
не останаа непребарани, нераскопани:
најгоре - ѕвездите, под нив ветровите,
подолу птиците а под нив –
сите земски созданија:
човекот и тревките, класјето и каколот,
осилките и инсектите,
брановите и островите - вкупом сè,
одеа сами и одеа заедно,
наваму и натаму, угоре и удолу,
допираа сè на што ќе наидеа,
поткреваа грмја и лопуви,
влегуваа и шетаа низ тајните пештери
на камењето, го осветлуваа мракот
во камењето со својата сопствена
светлина,
бараа и само бараа
колку да насетат барем трага
од тој еден и единствен човек
роден и умрен на земјата.
Постапно,
тие сè повеќе доаѓаа до сознание
дека видливиот простор на земјата
е играчка
наспроти нејзината длабочина;
и дека душата на земјата е во неа
а не - на неа...
Други велеа: нема веќе височини,
нема длабочини,
нема ниту историја ниту неизвесности,
има само страници кои врз себе не трпат
ниту збор - ниту знак,
како што има страници кои пламнуваат
на допир само со збор-два...
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Тоа тие кога го размислуваа
немаа мастило, но имаа биографија
која жнееше гласови и бои
од поле и од жетва
кои за очите
уште беа невидливи:
- Е-Е-Еј...
Се вртеа насекаде
за да откријат кој довикува.
- Е-Е-Еј...
Тоа, со едно зелено стракче,
пркнато на каменот,
земјата нив ги довикуваше
Кога тргнаа да го погалат
стракчето се пресоздаде во глас:
- Е-Е-Еј... Е-Е-Еј...
Така тие ја мереа силата на коските
со силата на каменот.
И ништо не измерија:
ја раскопуваа градината,
откопуваа парченца светлина
од некоја дамнешна месечина,
ги допираа лузните на закопаните
кои никогаш не биле родени
и кои немаа мастило, но имаа биографија
која жнееше гласови и бои
на нешто кое за очите, сè уште,
- не постоеше:
невидливото и недопирливото
најјасно распознаваа низ нашите соништа,
најдобро читаа од писмото
од кое сме создадени
и во кое одново се пресоздаваме:
го чувствувам немирот
прстите ваши дури ме допираат –
грутка земја во вашата дланка...
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Барајќи го тој еден и единствен
роден и умрен на земјата,
луѓето почнаа да веруваат дека тој човек
го осмислил и распоредот на ѕвездите,
секое нивно потреперување
дека го именувал со одделно чувство
и одделно име. Знаеја дека тој човек
и никој друг, го запалил првиот оган
дека и мавтал на првата птица и го проговорил
првиот збор, ги оковал првите бизони
и коњи по ѕидиштата на пештерите,
го ископал првиот 'рвеник во дворот,
ја соѕидал првата фурна...
Го бараа оној човек кој го разбирал
јазикот на птиците и кои го поучиле
дека исто како и нив, птиците,
и тој, човекот, ќе се вознесе на небото
со помош на крилја:
перја нему ќе му бидат хексаметрите
пишувани со перо од птица и ликвор
oд духот на Леонардо да Винчи:
Луѓето мислат дека јас ги разбирам
само нивните ликови; тие не знаат
дека јас слегувам во нивните
најголеми длабочини, ним незнајни,
и го покажувам на видело се што е нивно
но невидливо, зашто времето е
тоа што го пополнува пустошот во нив:
само во претсмртен миг, кога се брза
и кога cè, во паничен страв,
се обидува да се спаси бегајќи
и криејќи се низ себеси. Има величини
кои постојано се менуваат
минувајќи низ илјадници непознати предели
и пресоздавајќи се:
бојата во глас, гласот во замок ѕвезден
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во кој ги оставаме своите штитови
и својата надеж. Тоа не е мит преку кој
се одгатнува судбината на сите
туку само на оние кои имаат
две родини - татковини:
онаа, на која се родени, и
онаа, на духот,
- на која ù припаѓаат.
Така тие излегуваа од зоната на пустошот
и се населуваа во зоната на невидливото:
посипуваа прав од својот мит
врз сè она што сакаа да го пресоздадат
во историја, а од историјата излегуваа
оние кои љубеа да им бидат метафора
на дамнините кои сè уште не беа збиднати.
Затоа,
за едни толпи велеа
дека Истокот заскитал низ нивната душа,
и дека и Тигар и Еуфрат
течеле низ нивните соништа,
знаците издлабени во табличките
ја означувале само далечината
сред која можело да се прочита:
О, таблички, о, глино, о, земјо,
во вас ги исповедам сите свои искушенија
и сите свои неизвесности.
Низ овие знаци
му вдахнувам здив на животот
а животот - мене.
Тогај, најстариот меѓу знаците,
стана пред создателот нивни
и воскликна:
Човеку, создателу наш,
ти кој им вдахна живот на зборовите,
повторно кога ќе се родиш -

одново меѓу нас, зборовите –
роди се...
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Други, пак, постојано преповторуваа:
tohu wa bohu, tohu wa bohu, пустош и неред,
пустош и неред, и тврдеа
дека само она што се менува
- вистина е:
Ах ти, Тома,
убаво ги виде сите лузни
на телото мое
останати од клинците со кои бев распнат,
и дури потоа поверува...
Ах ти, Тома,
блажени се само оние кои не виделе
a - поверувале...
Сè има свое првично слово,
своја првична мисла
и свој првичен лик:
пред да го кажеш словото,
пред да ја намислиш својата мисла
и пред да се здобиеш со својот
првичен лик ти беше сон и намисла на невидливото...
Така доаѓаа до заклучок
дека само во неколку зборови
можат да се сожмат столетија и столетија,
дека од крикот на некои самогласки
се запалувал оган во кој гореле
сите жетви и сè друго
што е видливо. Имаше
бесконечни предели низ времето
во кои освен зборови
немаше ништо друго. Боговите
и пророците
тие времиња ги сметаа за најбогатите
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и најблагородните низ севкупната историја
за која знаеја нешто за себеси:
луѓето седнуваа на трпеза
и макаа леб и кришки сонце
кои на допир се ронеа
на светлосни зборови кои значеа:
далеку си од мене
како јагленот
стебло кога бил...*
He постоеше ниту знајно ниту незнајно,
ниту видливо ниту невидливо –
а да не патува:
патуваа кралици и самовили,
монаси и пустиножители, учени и невини,
патуваа човековите соништа и неба,
патуваа плодовите и легендите,
мракот и светлината, патуваше
и патот по кој се патуваше.
Така животот се пресоздаваше во пат
а патот во - живот. Се патуваше
низ пустини и степи, низ мориња и неба,
низ она што се гледа и она што не се гледа,
низ недостапно и недостатно,
сè со цел
да го откријат тој еден и единствен човек
роден и умрен на земјата. Барајќи го него –
тие го бараа и времето
кое во себе впиваше потомства и потомства,
патници и патишта,
сè заедно пресоздавајќи ги во едно
искривено t: крст, чија исправена линија
долу и надесно се свиткува во кукичка
во малечка бесилка на која висело
и завршило сè што постоело.
Тоа е тоа t, тоа време, тој знак
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откопан од Ахирамовиот саркофаг.
Затоа сите беа уверени
дека на таа кукичка, на тоа ченгелче на t
виселе сите човекови искушенија
а во правта под ченгелчето на t
ги среќаваа Хомера и Едипа,
ја среќаваа божицата Ма,
тврдеа крстопатите дека се епифаниски места
и дека на ветровите врз нив
се потпираат големите блокови светлина.
Под таа светлина одеа и пееја луѓето
и се што беше на небесата
и по земјата и по морињата –
и заедно ја пееја Хомеровата тажаленка:
Ахиле, Ахиле, подобро питач на земјата
отколку владетел
во царството на сенките!
Патувајќи тие постојано слушаа
неразгатнати довици и звуци
и никогаш не открија
од каде надоаѓаат тие,
но го открија нивното значење:
O, вие кои низ патот
исчезнувате од немило до незнајно,
ќе се сетат ли синовите ваши и ќерките ваши,
чија помисла е и чие вдахновение
е коските да си ги собирате
како одломки на скршено стомне
низ пустината?
Нашите синови и ќерките наши
ќе се сетат на нас, одговараа,
зашто живи не ги дадовме
туку жив оган од нив запаливме,
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им ја собравме пепелта во паниче
и им ја однесовме на цезарите:
ова е данокот
што во оваа земја им го плаќаме
на туѓинците, рековме,
и си ја вративме пепелта назад:
таа ни е единствениот доказ
дека сме –
живи.
Се бараше тој еден и единствен
роден и умрен на земјата,
зашто втор не постои и друго нема:
тој сам се создаде низ создавањето,
почеток беше себеси и на сè друго
- и почеток и крај. Се покажуваше одненадеж:
во мугрите и во залезот,
во преминот меѓу расцутеното и овенатото,
меѓу блесокот на рофјата
и духовното просветление.
Се загледуваа во тој непознат глас
и извикуваа: еве го, еве го...
Трчаа, потоа, кон гласот,
застануваа загледани нагоре
откај што надоаѓаше гласот
коленичејќи на молитва:
О, гласу, на оној еден и единствен,
ти благодариме за твојата ненадејна посета,
еден ден и ние така ќе ти навратиме
неочекувано при тебе,
кон она што е и почеток и крај,
о, гласу, о, море,
севремено и сеимено, разбранувано и невидливо,
о, гласу,

сите лица и сите глаголски времиња
и заедно и одеднаш...
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Тоа беше најблискиот миг кога можеше
да се допре гласот, но тој
во истиот час се распадна
прво на букви а тие –
во светлина и дух,
сред кои одново се вееја
само знамињата на знајното и видливото.
За да се најде тој еден и единствен
значеше да се влезе во самата душа
на словото во гласот: гласот е нов блесок
и просветление на силата на словото
зашто писмото го убива подвижното
и променливото во него: писмото го скаменува
митот на времето во кое се запишува тоа,
битието на словото.
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Затоа се бараше тој еден и единствен
роден и умрен на земјата:
тој умее да го зароби времето со писмо,
тој ќе ги оживее мртвите,
тој ќе ја ослободи материјата,
ти, без сенка и без облик,
о, едно и единствено зашто друго и не постои,
самото си совршенство
или пак, сенка на совршеното сме ние
кои те сонуваме и те осмислуваме?

ПЕСНА 16
(КАМЕНОТ - НАЈСТАРИОТ МЕЃУ ЗБОРОВИТЕ)
6429-6432 Тоа беше танцот на една скаменета историја
која меѓу каменот и зборот се мачеше да ј а открие
онаа точка во која Исток u Запад - не се споделуваат!
6455-6460 ...Во зборот
u во каменот - како најдревен u најпочитуван меѓу
зборовите можеше да се открие трага на осамен народ
на кој му беше открадната и –
осамата...
6481-6486 Нивната крв имаше поинаков ракопис
од се друго: некои од нивните зборови
имаа тркалезни ијадри форми како плодовите,
други беа издолжени како азиски ножови
или пак извртени како клучеви, но ниеден збор
не страдаше од обични човечки болести.
6502-6504 Сам зборот не е надарен
на стеблото кое догорува во огнот
да му го опише вкусот на неговите први плодови.
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Луѓето од Долината беа упатени во тоа
дека и најскапоцениот камен е презаситен од Бога
и дека со него не владее никој и ништо
освен зборовите. И на јаве и на сон
луѓето се распрашуваа себеси и се мачеа
да одгатнат зошто каменот не го поднесува Бога туку зборовите?
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Едни тврдеа дека секој камен има своја ѕвезда
која згаснува истиот час кога ќе згасне
зборот. Тогаш камењата стануваа гневни
и подивуваа од страв: во смртта на зборовите
камењата го насетуваа своето обезѕвездено небо
а себеси тогаш се чувствуваа
како јагленосани остатоци расфрлани
низ ужасните студови на Судниот ден
кој веќе се покажуваше.
Други, пак, веруваа дека зборовите се најголеми
каменољупци, составени од истите честици од кои
беа составени и камењата. Зборот, тврдеа тие,
и дише и се храни и мисли низ каменот:
колку поцврст камен - толку повозвишен збор,
посеопфатен - позамислен и снужден,
преплашен и заробен во каменот уште од
древности;
единствено наследство од предците.
Како и да е, луѓето од Долината,
каменот го поимаа како збор на зборовите!
Конечно беше само она кое ќе го пресудеше
каменот: тој ги храбреше и штитеше зборовите,
ги поучуваше како да ја откриваат својата
промисла и како да се преобликуваат
во клучеви кои ги отклучуваат
сите затворени врати. И првата поделба
на зборовите: на тукуштоокотени и заскаменувани
беше промисла на најстариот меѓу сите
камења.
Од преголема почит и чест кон зборот,
луѓето од Долината со остри камени српови
ги жнееја летните луњи и громови
а потоа педа по педа ги пребаруваа
своите дворови и ги бараа прашинките од нивниот
празбор пеејќи:
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љубете го зборот
зашто тој ќе ни биде единствениот
сведок на Судниот ден...
Луѓето пееја а зборовите уште истиот час –
кај од радости - кај да не им се устаи крвта –
почнуваа да танцуваат сами со себеси:
танцот на зборовите - беше најубавиот сон
виден во Долината.
Во волшебна сообразеност,
на самиот раб меѓу разумот и заумното –
наваму-натаму, налево-надесно се нишаа сенките на нозе покрај нозе
и на очи спроти очи: ниту се пристигнуваа
ниту се разделуваа.
Животот и зборот
на каменот му завештаа големи богатства:
наталожени пластови граматички родови,
машко во прегратка на женско;
пласт мајки - пласт деца.
Тоа беше танцот на една скаменета историја
која меѓу каменот и зборот се мачеше да ја открие
онаа точка во која Исток и Запад –
не се споделуваат!
Никогаш луѓето од Долината
меѓу себе не се обраќаа со ист поздрав:
секое утро, секоја вечер - нивните поздрави
беа поинакви. Утринум, некој ќе поздравеше со
добро утро црвено камење, или со
добро утро распеани ластовички, или со
добро утро бистри води...
Тие никогаш не го оставаа зборот на
нечие име да смрзнува само од себеси
туку му го избираа неговото потрајно име
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за да навикнува на него. Така појасно
се распознаваа меѓу себе луѓето
зашто во Долината невидливо се таложеше
и едно поинакво камење: секаде наоколу надлетуваа зборови
пресоздадени во птици
кои пееја само свој внатрешен пев;
лазеа суштества кои сами од себе се срамеа;
- неповратно истечуваа или пак стоеја
заедно со луѓето и покрај луѓето –
позамислени и морови води.
И во најпогубни времиња, луѓето од Долината,
не ги напушташе надежта. Знаеја дека во зборот,
и во каменот - како најдревен и најпочитуван меѓу
зборовите, можеше да се открие трага на осамен народ
на кој му беше открадната и –
осамата...
Затоа, на
намерникот кој ќе навратеше тука во злодоба
не му беше неопходно да знае македонски
зашто овој камен тука ги разбираше сите јазици.

6470

Луѓето од Долината не ги напушташе надежта:
знаеја дека ги мирисаат истите цветови
кои ги мирисал и првиот предок во Долината
и дека ги гледаат истите ѕвезди што ќе ги гледа
и последниот потомок и сето тоа
ги охрабруваше и ги правеше спокојни.
Во времиња кога недостигаа и камен и збор
тие со сопствени коски и надежи ѕидаа
богомолни, со широки дворови и конаци
и со чардаци кои беа и во духовно и во крвно
сродство со сонцето. И тогаш, кога се навестуваше
само погибел и крај на сè -
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луѓето од Долината имаа таен излез
кој водеше кон нешто кое не било дотогаш
ниту видено - ниту чуено - ниту допрено: Зборот!
Нивната крв имаше поинаков ракопис
од се друго: некои од нивните зборови
имаа тркалезни и јадри форми како плодовите,
други беа издолжени како азиски ножови
или пак извртени како клучеви, но ниеден збор
не страдаше од обични човечки болести.
Затоа: нивниот збор или беше - или не беше:
Конечно за луѓето од Долината, беше само она,
што ќе го просудеше зборот!
Машките зборови доаѓаа со ноќта: потаинствени од сè друго и потемни;
женските, пак, беа прозрачни, невини,
и кога се соопштуваа на глас - гласот
нивни прилегаше
на големото љубовно платно на зорите
врз кое првата жена ги запишала
и својата прва молитва и својата - осама...
По сè она што го слушаше и гледаше
Тој постапно осознаваше дека тука, во Долината,
зборовите, сами по себе, ништо не изразуваат
и дека нивното битие е –
човекот. Сам зборот не е надарен
на стеблото кое догорува во огнот
да му го опише вкусот на неговите први плодови,
ниту пак да види дека секавиците се единствениот
печат врз ноќта врз која
јасно се распознаваат оседланите ветрови
на кои јава историјата.
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Зборовите, сами по себе,
не беа во состојба да го појаснат дури и тоа!
Знаеше Тој дека во постојаните битки за победа,
цезарите, пред да им се обратат
на своите војници,
говорницата ја попрскувале
со крвта на отсечените глави
на нивните непријатели
извикувајќи:
моите војници живот не примаат на подарок
туку животи - подаруваат,
а потоа ги ваѓале прстените
од рацете на загинатите
и со нив ги украсувале своите прсти
и не помислувајќи
дека ставајќи го туѓиот прстен –
тие ја населуваат во себеси
и судбината на мртвите:
во иста таква ноќ и самите да бидат
прободени и со истата кама
со која бил прободен нивниот непријател.
Така еден по друг
стигнуваа сите во Пределот на Блажените
кај што сонцето ни зајдват - ни угревјат.
Луѓето од Долината го слушаа тоа
што го говореа цезарите и нивните војници:
но тоа не ги возбудуваше многу
зашто не во заканите и стравот
туку во љубовта тие откриваа
најсигурен штит со кој се бранеа себеси
од времето.
Тогаш се сети на Старците:
Ќе видиш, кралу, две стебла: „Стебло на сонцето
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и Стебло на месечината..." и се согласи со тоа
дека не е можно оние кои ќе бидат мртви
да бидат од оние кои ќе бидат живи.
Застана под Стеблото на сонцето и се вслуша:
Камбаната престанува но гласот нејзин
сè уште се слуша во мирисот на цвеќињата.
Залудно продолжуваше да довикува: Оницура,
Оницура...
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Веруваше Тој и во она кое никогаш не поверува
во него:
стори сè што можеше да стори,
даде сè што можеше да даде
и одново поверува –
не тој на животот - туку животот нему
му должи:
вистинското мое потомство е потомството
на зборот, помисли, - па зборот нека ми биде
и возврат и - искушение.
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И кога молчеше и кога разговараше со себеси,
гласот негов се извиткуваше во непрепознатливи
форми и се запишуваше како хиероглиф
врз се околу него. He постоеше нешто
врз кое не се запиша: врз воздухот –
врз стеблата - врз душата...
Птиците ги чувствуваше како свое продолжение
па беше уверен дека преку нив
пишува и врз небото: отсекогаш и низ
сите времиња,
своето волшебно писмо
птиците го запишуваа опиени од ритмите
и танцот на ѕвездите.
Тоа, всушност, на нивното писмо
му даваше сјај на вечност.
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He сакаше Тој ниту на сон да помисли
дека писмото и зборот можат да бидат бездомници
и дека и тие на своите стари коски
го насетуваат и чувствуваат
мешањето на жешките, случајните ветрови
на летото
со студените ветрови на историјата!
He! He сакаше Тој во тоа да поверува
па постојано доаѓаше до едно исто
и банално сознание: светот дека постојано
се множи само на крај и на заборав
и дека само писмото на каменот го зачувало
својот човечки здив!
Писмото на каменот, помисли Тој,
единствено тоа писмо меѓу писмата,
има сила да се возобновува со евангелистичка
дарба која постојано им го прераскажува
на луѓето
обликот во кој незабележливо
и самите се пресоздаваат...
И тоа го восхитуваше него
зашто и неговите копнежи
беа од далечна и незбидната ера.
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Многу гробишта и многу мртви а само
една и единствена молитва!
Низ сите времиња! Можеби затоа, помисли Тој,
знамето што се вееше над неговиот народ
имаше големо сонце
и боја на Исусови рани.
Стоеше под тоа знаме а му се молеше
само на каменот! Каменот имаше ракопис
кој ги оживуваше зборовите! Co тие зборови
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кога би се обидел да напише стебло –
зборот уште недонапишан стеблото почнуваше во исто време
и да цути и да шуми и да зацрвенува
од натежнати плодови.
Се наведна и го бакна каменот:
грев не е, шептеше, зашто љубејќи те се љубам и себеси утре. Нема да биде можно
да се стори тоа тогаш.
Долго се допираа усните и каменот.
Така започна неговото вистинско скаменување.

8. Две тишини

ИЗЛИШНО ПИСМО ДО БОГА

Им благодарам о, Боже, на птиците
кои со својот лет ги препишуваат
моите соништа врз небото.
My благодарам о, Боже, на морето
што ќе остане да ја следи
преселбата на моите зборови низ неизвесноста.
Им благодарам о, Боже, и на тревките
и на ветровите и на дождовите
и на изгревот и на залезите
кои ми беа сведоци за сè.
Но, господи, бидејќи сите тие
се многу постари од тебе
зар не е залудно да се пишува писмо
до тебе наместо до нив?
Ами Ти, сè уште си невина рожба човекова
создадена за да бидеш вечен и да паметиш
бидејќи тој е минлив; ти сè уште
си невино детенце кое не ги распознава
дури ни буквите, не знае ништо за зборовите,
не чита песни Ти, едноставно си - Бог!

РАСФРЛАНИ СЕ МОИТЕ МИСЛИ
На Драгица и Георги Старделови

Расфрлани се моите мисли денес
како развеани листови
од некое старо евангелие
и небото над нас смрачено и тешко
и светлина нема,
барем себеси
уште малку да си се погледавме.
И јата птици само надлетуваат и грачат
и сам си
зашто и бог - господ кренал раце од себеси
и заминал некаде бесповратно.
Кого да молам,
кој да ме поучи
како да се живее без себеси?
Расфрлани се моите мисли денес
како пожолтените листови од нашето
домашно евангелие.

СЕКАВИЦА
Ha брат ми Вељо

На една од своите трпези,
со десетици имиња на монаси издлабени
врз трпезата,
во зографскиот манастир на Света гора,
седат монасите,
дрвена паница велигденска чорба
и бокалче црно вино пред секого
и откако ќе ги испеат сите молитви
и удри камбаната
за да ги здружи морето и ѕвездите
на прозорецот болснува секавица
колку за миг да се види сенката Исусова
додека воскреснува.
Добро се гледа сето ова
и од Париз.

НАШЕТО ЦРВЕНО ЖДРЕБЕ

Нашето црвено ждребе,
нашата улава стихија,
кога би се сетило на овие ливади
и на оваа месечина ноќва
- тоа со еден единствен скок
би ја прескочило високата планина на времето
која нè дели,
би ги прескочило сите ноќи, значи,
и сите одминати години,
и би се покажало од некаде,
би се растрчало и потскокнувало,
би виштело од радости,
и не знаејќи
дека со своите тенки копитца
тоа тропа на вратите на сите
кои растеа и трчаа заедно со него,
заборавени веќе и покриени
со крвавото руменило на залезот...
Ноќва, од пределите на детството,
би стигнало нашето црвено ждребе,
за да го помилувам и кршејќи залаци леб
да го нахранам, за потоа одново да се разигра
виштејќи и потскокнувајќи
и своите тенки копитца
натопувајќи ги во месечината и со нив
ставајќи златен печат врз детството.

ПРОПОВЕДНИКОТ
Ha д-р Ѓорѓи Зафировски

Никогаш и никаде Тој не спомна нешто
што ние живите го поимаме како време,
и ете, во суштина, ние
се разликуваме од Проповедникот
не сакавме или пак не можевме
да сфатиме дека нам не ни одминува
времето туку –
животот.

ЗЕМЈАТА HE БИ МОЖЕЛА

Одново кога би се случило
земјата да му се врати на нередот,
да му се врати на својот колосален хаос,
на бесконечноста и на пустошот
од што потоа пак би одекнал
големиот big-bang,
во таа повторна експлозија
воопшто не е веројатно
дека одново би бил создаден човекот:
земјата, сепак, не би можела да ја издржи
таа голема реалност бесконечните човекови страдања...

ME ДОПИРА НЕШТО
Ha Михаил Ренџов

Me допира нешто
но јас не знам да одгатнам
што е тоа. Ми шепоти:
доаѓам од кај морето а Хелен
уште чека на брегот
шета во залезот и копнее:
на секоја самогласка
од песната што ја пее
свитка по една ѕвезда
а на нејзината коса
еден славеј чека да изгрее месечината.

***

Чудно е зошто Анакреон
молел да му се наслика неговата
возљубена со нејзините црни плетенки
и уште молел,
доколку воопшто можело да се изрази тоа
да биде насликан и мирисот на миртата
што ја опкружувал. Чудно е зошто не замолил
да биде насликан нејзиниот глас
што момчињата го носеле
како молитвеник во рацете.

ЅВЕЗДЕН КОРЕН
На д-р Никола Силјановски

He можеше да издржи гледајќи
каква тага го измачува каменот
кога не слетува птица на него.
Се наведна и го бакна и она со кое можеше
да му помогне беше да издлаби
птица врз него. Кога веќе убаво
се распознаваше птицата
- таа ги рашири крилјата, запавта,
се подисправи, откликна
и полето заедно со каменот:
мал остров пловеше по небото
- птицата сонуваше да ја превозмогне смртта
- каменот копнееше да го допре
својот ѕвезден корен...

РИДАНИЈАТА НА РАХЕЛА
На д-р Цвета Толевска

Долго се мачев да одгатнам
зошто и како се случуваше тоа
секогаш кога ќе ја земев в раце
древната Библија
од долапот кај иконите
- Библијата сама да се отвори
на истата страница на која
и претходно се отвораше...
Α како да не се отвори:
на таа страница
во болни риданија Рахела
ги оплакуваше своите деца
а дедо ми, наместо свеќа,
тука оставил стракче мајкина душица
кое во голема тага се сушело низ вековите
и сочувало сила само
тешките и позлатени капаци на Светото писмо
да ги подотвори толку
- колку да се чуе ужасот на пискотниците
од Витлеем.
O, Господи,
кој направи толку гревови во животот
за да заслужи секоја вечер да умира?

***
-

Тома?
- Нешто слушам - ништо не гледам.
- Me слушаш мене и ме гледаш мене:
Целиот во лузни од клинците
со кои бев распнат.
- Нешто слушам - ништо не гледам.
- Невернику, блажени се само оние
- кои не виделе - а поверувале.
- A јас, Тома,
не ù се приклонив на ниедна вистина
туку на убавината. Сам себеси - светец,
сам - анатема.
- Α тајната книга, Тома?
- Ништо не слушам - ништо не гледам...
- Тома?
- Во Тајната книга е Тома...
-

НИКОГАШ HE СУМ РАЗМИСЛУВАЛ ЗА ТОА

Никогаш не сум размислувал за тоа
па никогаш нема и што да изустам.
Ќе таам во себеси за се што се случи,
гледајќи и натаму како згустува ноќта
и како чемреам да почне да расте
денот. Време е, само, да се прашам
зошто на својот живот
му подарив само нешто свое –
а на смртта сè...
Од денес натаму, о, Кавафис,
престануваат да значат што и да е
лажните сознанија за некаква си
света должност кон татковината
а без себеси, зашто вистина е
дека на животот му подаривме
само нешто свое а
на смртта - сè!

***

Hè сними момчето седнати во истото бистро
во кое некогаш тука седел и Пол Фо
и не забележавме колку невино
и безгрижно се населивме на фотографијата
од која веќе никогаш нема да излеземе.
На фотографијата обајцата молчиме
загледани еден во друг и скаменети веќе
сами во себеси преповторуваме:
Верно, животот, можеби, не беше добар
но беше убав...

***
Ha Гане Тодоровски

Една црвена тркалезна самогласка
утрово ми се препречила како коска
во грлово и сега само аам и еам,
само иам и оам,
само уам...
Сите тие аам-и и еам-и,
се некои кревки ластарчиња, витици
кои потеруваат
самогласките Aво мене
за да ме потсетат дека јазикот,
наспроти нас,
е долговечно битие
кое не престанува да потерува младици
и низ постојана возобнова
да го запишува и нашето име во нив.
He постои ништо што не е збор.
Дури ни вечноста, дури ни минливоста.
Жив остаток од епохата на создавањето
зборот продолжува да создава живи светови
наспроти пустините во душите ни.
На едно око спијам
со другото се мачам да го здогледам
тој збор, испоснички сув,
во кој е овоплотен животот
кој се пресоздал во корени
и историска скрб...

ЈАС, АНТОНИО
На внук ми Анте

Јас, Антонио, поет и отец,
христијанин и Македонец од Александрија,
ги изучував градбата и поредокот
но бестелесното и сите болести
ги одгатнував според
болестите на словата и на зборовите.
И кога дојдов до сознание
дека зборот стои повисоко од честа
и откако погледнаа во моите свитоци
рекоа дека тоа не се божји зборови
и божја мисла,
та на Собирот во Константинопол, 553,
ме осудија и фрлија анатема
и врз мене и врз моите свитоци.
И најпрво кога ги фрлија свитоците на клада
- по нив се фрлив и јас за да ги спасам.
Но тогаш одново патријархот извика
анатема! Анатема! И заповеда
од мене насила да ги симнат
крстот и расото!
Тогаш, низ пламен, јас сам во пламенот
ги фрлив и расото и крстот
но приграбив дел од свитоците
кои се уште не беа зафатени од пламенот
и легнав врз нив,
јас Антонио,
сега стракче трева
изгорена меѓу дамнините и заборавот...

ПРЕДЕЛ
Ha Ефтим Клетников

Има еден предел во кој
секому душата е море
и каде никој не пие вино
и каде никој не знае што е правда
и неправда што е никој не знае
ни што е добро - ни што е зло –
ниту пак знае сведок што е
и обвинение што. Тоа е таму
ѕвездите кај што се под тебе
и каде што секој секому
семе за стракче трева е.
Во тој предел пустошат ветровите
на Мандељштам. Во тој предел
еден црн ветер
расфрла ветер
пренесува ветер
таму ветер го однесува некаде
и донесува ветер.

***
Ha Петре Бакевски

Петтиот христијански собор,
553, во Константинопол,
го осудил и му фрлил анатема
на Македониј, монах од Лихнида,
поради самогласките во неговите зборови
кои испуштале долги воздишки.
Од неизвесности составен и од осама,
Македониј ги изучувал градбата и поредокот
на бестелесното и имал дарби
да разговара само со она
кое се случувало векови и векови потоа.
MARAN ΑΤΑ, кога извикал патријархот,
Македониј си ги собрал солзите свои
во крпчето свое и рекол: одново згрешивте
- ме проколнавте, но ме возгордеавте
и сега ќе ме замени следниот
кога веќе никаде не е оној
кого само вие го гледате насекаде.

***

Ha истото место кај што век и пол подоцна
ја соѕидале Αγια Εοφιχ
лежи султанот Бајазит Втори
кој загледан во летот на своите соколи
подарени од Норвешка
копнеел
качен на бел коњ,
украсен со златни узди и узенгии,
да се види себеси
како влегува во катедралата Св. Петар
и како се упатува право кон олтарот
во кој да го одмори својот бел коњ
и тука да го напои и назоба...
И, Европа дури им се потсмеваше
на неговите соништа
да го испади Исуса од црквата,
Бајазит, со висок турбан и ретки дијадеми
на главата, добро знаеше
дека пропаѓа секоја мисла
која престанува да се движи
и затоа извика: вие, Европјани,
не плашете се од мене
туку од моите соништа
и од мојата упорност плашете се...
И навистина, по многу векови,
Бајазит влезе во Европа и сега
сека ноќ е на прекрасна прошетка
низ дивните џамии на Берлин, Париз, Лондон...

МАСАДА 73

Света трпеза пред пештерите
во камењарот над Мртвото Mope
послана со ленени простирки
и со безброј земјени паници
полни со плодови
риби вино и исушен леб
И птици поседнати на трпезата
и исушени костури на востаници
и мајки деца старци наоколу
кои опколени од римските легиони
немале друг избор освен до последниот
да изумрат но да не се предадат
И врз трпезата на плоча запишано:
Легии, добродојдовте на трпезава
што ја оставивме да ви појасни
дека ние не умревме ниту за вода
ниту за леб туку поради
Честа што се обидовте да ù ја одземете
на татковината ни...

SACRA POPULI LINGUA EST

По големата погибел на Евреите
на Масада 73,
Хадријан пристигна во Атина,
му принесе жртва на својот бог,
ја бакна земјата под Акропол
и извика:
sacra populi lingua est.
Cera, од големата библиотека
што ја изгради Тој
останал само еден изгорен столб
поцрнет и од времето и од огнот
и сенка на голем коњ се ниша
меѓу урнатините.
На коњот сè уште стои неодврзано
седлото на императорот
сосе попрази и сосе узенгии,
и голем свиток стои во торбата –
испишан со ракопис на Хадријан –
sacra populi lingua est.
Добро знаел Хадријан
дека има еден црн ветер
кој доаѓа од една густа дамнина
и кој никогаш не може да го стигне
- животот. Тој ветер раскажува
дека светоста на народот е јазикот
и дека камењето сега раскажува за него.

***

Аларах демне зад Алпите
и чека Римјаните да му го донесат златото.
Насетувам знаци, велеше,
кои повикуваат на песна. Запејте!
И запеаја:
високо црвено ѕвоно
што ги ниша Алпите. Пејте,
извикува Аларах и распознава
во подножјето тројца старци
како се искачуваат кон него.
Пејте, извикува одново и тие пеат
сè дури првиот старец не изусти:
Аларах, Римјаните не даваат
ни петаче злато. Милиони Римјани
ќе го бранат градот!
Чесно е тоа, рече Аларах:
колку погуста нива - толку побогата жетва..
И навистина: само по неколку дена
Рим прилегаше на една бесконечна клада
Останаа само неколку коњи на Аларах
и песната на неговите варвари
дури беа живи:
Високо црно ѕвоно скриено во заборавот!

***

Flagellum Dei,
Јас, Атила, Малиот татко на Хуните,
дојдов да ги растресам сите народи,
да ги бичувам сите земји и сите
мориња и брегови,
да ги спепелам сите градови,
да ги разурнам сите мостови,
да ги уништам сите семиња и плодови,
да ги убијам сите жени од мојата Ата почнувајќи...
Јас, Атила, снизок и со голема глава,
со ситни очи, со ретка брада
и со сплескан нос,
не знам ни да читам ни да пишувам,
но војните, ограбувањето и огнот –
многу ги сакам. He сум изгубил ниедна
војна, не сум изгаснал ниеден оган,
не сум простил ниеден грев, сеедно
што за семе на моите гревови
ме сметаат мене.
Јас, Атила,
собрав над петстотини илјади војска,
кој од кого посуров и побезмилосен,
испозаклав стада и стада животни
на кои им беше одрана кожата
за илјадниците тапани
и со години и години цела Азија
ткаеше платно за знамињата,
потреперуваа под моите нозе Алпите...

И се сурнав потоа на Sirmium,
на Singidunum, на Naisa, Sardica,
а од тука и - Константинопол
и уште копнеев и Троја да ја видам.
Α луѓето како луѓе: веруваат дека
варварите доаѓаат ноќем
или пред да падне мрак!
Вратите затворени, козите прибрани,
децата растат низ нивните соништа.
Доаѓаат со бајраци и со труби и
преповторуваат:
сите ние веќе по трипати бевме мртви...
Висевме на овие стебла, а Земјата
има големо сеќавање и на мене
и на моите војски. Мене ме паметат
по гласот: искри светкаат
кога ќе заповедам ова да се направи,
она да се ограби или разурне.
И јас сега сето ова ви го кажувам
вам, зашто веќе само вие останавте
и нема други на кои да го раскажувам
сето ова. И јас сега, навистина,
не можам да сфатам
што е хоа толку страшно
ако се изгуби животот од Атила?
Атила за тоа е и дојден на земјава
и за ништо друго. И во право се оние
кои тврдат дека луѓето веќе
навикнаа и не можат без нас,
не чекаат сонцето како што се чека,
да го запалам огнот
зашто не паметам еднаш кај и да било
да се раздени, a јас да не запалам

оган на кој да не горите
повеќето меѓу вас. Пожарите се мои
зборови, мој говор, зашто нема ништо
почесно од огнот! И единствена
вистина е сето ова,
единствена жива вистина чекори
меѓу вас како виор и како ноќта
што е мрачна наметка
на мојот порив.

ОДГОВОРИ

Откако засекогаш го избриша она
што го запишал во песокот пред себеси
го прашаа што напишал а Исус
им одговорил: јас ништо ниту запишав
ниту избришав! И тоа што е избришано
најпрво било запишано во вашите
сопствени пустини
та одговорот во себеси побарајте си го.

МРАМОР 1

Оваа светлина која поучува
како најотворено да се разговара
со себеси,
упатува на оние карпи, на оние камењари
кои доколку подолго ги гледаш
ќе забележиш дека и не е така
тешко да се стане и камен!
Дури и - мрамор!
Сè зависи од отвореноста со која
се разговара со себеси
и готовноста
да се восприемаш и како камен...

МРАМОР 2

И без да сакаш ти веќе
влезе во едно грдо време во кое,
загледан во оние исконски карпи
на твојот роден крај, ти осознаваш
дека и не е многу тешко
да се стане камен; бигор и мрамор,
дури. Сè зависи од отвореноста
кои себеси, од искреноста
со која ја прифаќаш или не вистината која те опкружува и која има
големи, крупни очи кои гледаат
и отаде невидливото. Кога ќе се случи тоа
ти тогаш ќе можеш да речеш: камен си,
светот израстува и врз твоите урнатини...

ANNO MMIII
-

Јона, Јона, изгореа нинивјани,
- во пепел се пресоздава Нинива,
дај помогни им на кутрите, посади им
стебленца, за во сенките нивни
да се тискаат, да се подзасолнат луѓето.
-

Стеблата, Господи, што им ги посадив
бујно заврзаа но за час изгореа...
-

Јона, Јона, не е доволно само да ја слушнеш
мојата заповед туку и да сакаш
да ја споделиш љубовта
зашто без љубов на оној што ги сади
стеблата - не траат...

-

Но, чесно говорејќи, Господи,
jас ги намразив нинивјани
поради нивната непослушност...

-

Јона, Јона,
веднаш до земјата на омразата
е и земјата на правдата
и не е твое да мразиш, Јона,
туку да слушаш. Твојата омраза
е немоќна,
божјата, само, има значење на пепел
и црнина...

-

ГРАНЧЕ ЧЕСНО ДРВО
Ha Н. Вретакос

Hè зеде за раце, нè однесе во фурната
и рече: ќе легнувате и ќе се будите
и така ќе растете низ благородната судбина
на лебот. И одминуваа години...
Тој ќе ја наредеше фурната,
ќе ја угореше, ќе го замесеше тестото
и ќе го оставеше да се зори.
Ќе го завиткаше, потоа, во ленено цедило,
а потоа ќе си го земеше пагурчето,
ќе седнеше покрај нас во постелата и ќе си запееше:
прати ми во писмото
малку од твојот глас,
да го носам со себеси
зашто твојот глас е гранче чесно дрво...

ЈАС, ЛУКА

Јас, Лука, монах од Вапа, запишав:
Пред мене, најстар меѓу монасите,
пред легнување застануваа сите монаси
и не толку да ми бакнат рака
колку да видам кој до кое
господово скалило дотерал,
убаво распознавав
кој најбрзо при Господа ќе стигне
и саноќ буден
јас своите соништа на оној му ги дарував
на кој светлината на првата ѕвезда
веќе го допрела.
Пред мене сите монаси застануваа
зашто на земјата
мртвите меѓу живите ги баравме.

ТАЈНАТА HA ПРЕМИНОТ

Два бели коњи, едниот на Буда
и другиот на Мухамед,
и меѓу нив ослето на Исус,
секој оглав врзан за одделно стебло.
Разранети им се копитата
од острото камење
на бескрајните друмови на историјата.
Утринум, ноќем, секој со своја молитва
ја возвеличува смртта или животот,
сè дури Буда не го довика Исуса
да му каже дека преминува
но дека не ја открил тајната
на преминот. По некој век
и Исус го довикал Мухамеда
соопштувајќи му го истото.

ХИМНА НА ЖИВОТОТ

Семето на својот врат си го носи
клучот на животот
кој ќе го проживее откако претходно
ќе никне од себеси
за големите искушенија низ кои
допрва ќе минува тоа никого и ништо не прашува.
Семето добро знае:
ако тргне кон своите - своите веќе
одживеале, ги нема,
за да тргне кон себеси и самото треба да исчезне...
Знае дека никој толку гревови
не може да направи
за повеќе од еднаш да умира.
Стегна заби,
влезе колку можеше подлабоко
да се влезе во земјата,
се накостреши, се наду и - распука!
Ништејќи се себеси и тоа му ја испеа
најубавата химна на животот
во кој штотуку влегуваше...

ПТИЦИ СЕ ТОА

Птици се тоа кои се хранат
со трошки сончева светлина и време
и на Преображение
љубат мирис на печено лепче.
Птици се тоа собрани на миса
- се чита евангелието по Лука,
и на местата пред да се рече Амин
тие заедно и тихо запејуваат.
Гласот им светка со светлина од Создавањето
и слушајќи ги си велам:
He продолжувај никаде,
скриј се во нивниот глас
и низ него
исчезни.
He продолжувај,
доколку господ веќе ставил
точка
на сè.

***

Кон залез на птиците помислувам
кои ја исполнуваат квечерината на Париз
со едно високо це,
со огнена и портокалова светлина
како од времето на Матеја
кога ги пееле псалмите.
И на птиците - еретици, помислувам,
кои слетуваат право во пазувите на жените
и во нив заспиваат
како во библиско горје.
И саноќ само на птиците помислувам
со питагорејски молк:
оние кои никогаш не запеале
во туѓа татковина.
Една од овие птици
чука со клунчето на прозорецот
и вели: ќе си запееме,
заедно ќе си запееме...

***

Одново на птиците, помислувам,
на грлицата, помислувам,
која никогаш на својот возљубен
не му ја засенува честа туку,
доколку се случи низ животот
да остане без него, сама,
пак низ цел живот ќе ја брани
честа на љубовта: таа никогаш веќе
нема да застане на зелена гранка
да запее и никогаш веќе
нема да се принапие бистра вода.
Да се живее со честа
значи да се прави јаглен од себеси
со кој да се рисуваат иконите...

***

Одново на птиците, помислувам,
на полското трнарче, помислувам,
на тоа одлучно и полетно пиленце
на македонските полиња
кое не знае за кафезот.
Доколку, пак, тоа воопшто и се случи,
доколку пилето се најде меѓу решетки
- првата грижа и на неговите родители
- и на сите птици од неговиот род
ќе биде
која од нив побрзо да му принесе
стракче отровна тревка
која да ја фрли во кафезот!
Тогаш јато птици од неговиот род
се собираат покрај затвореното пиле
и дури колве тоа од отровот –
јатото запејува како
хор од древната македонска епоха.
Птиците не ù пеат на смртта туку на својата слобода
и достоинството, и на честа
на своите предци им пеат
кои ги научиле на оваа горда песна
и на сознанието дека во животот
само смртта се мери со честа.
My пеам на трнарчето и си помислувам
на мојот кафез на Edgar Quinet
на Montparnasse: He помислувам на
туку на песна на моите другари, помислувам
- таа можеби да ме оздраве...

***
Ha Вера Кузмановска

И одново на птиците помислувам,
на полската чучулига, помислувам,
која уште при прв допир со болен човек
распознава исцелимо од неисцелимо.
Откако ќе погледне во болен човек
таа никогаш веќе нема да го симне
погледот од оној кој брзо ќе заздраве
и никогаш веќе нема да погледне
во очите на оној на кого му нема спас.
Ах, таа волшебна птица на радоста
која на животот му се свети –
живеејќи го!

МЕТОНИМИЈА
На Иванка

Co години и години и откако го сосекоа
до корен стеблото во дворот
секое утро тука долетуваше птица
и застануваше во воздухот
кружејќи точно на местото
каде што во круната на некогашното стебло
беше свиено нејзиното гнездо.
И долго кружеше птицата,
наслушуваше нешто, се занишуваше
во воздухот како што некогаш
се нишаа и гранките сосе гнездото
а потоа ќе откликнеше и ќе полеташе
во насока во која некогаш
полетуваа и нејзините пилци.
Какво ли тоа завештание
запишал животот во нејзината крв
па сега птицата се сеќава
на песната на нејзините деца
и колве заумни трошки од светата трпеза
на стеблото кое веќе го нема...
Се сеќава, памети птицата
пустошат околу неа сега
кога беше живот...

***

Црно, како од рофја јагленосано
кученце, потскокнува, 'ржи,
слушаш како му зрее семето,
и како му се приближуваш сенката на детето некогаш што си играше
со него - исчезнува. Што се случи,
каде е детето скриено во ова писмо?

ПИСМО НАПИШАНО CO КАМЕЈНА
Ha М. Цепенко

Господи мил, та нели ука Ти немаше
- и нели писмо не знаеш Ти
а велиш писмо ќе ви напишам?
Α како пишуваш писмо, златен Господи?
-

Β рака земам една планина
ја превртувам два-три пати
и ете ти писмо напишано со камејна
кое никој, никогаш, никаде и со ништо
нема да го избрише...

-

КРСТИЦИ СВЕТЛИНА

Острови како храмови
се извишуваат над морето по кое пловам
a јас копнеам само по еден од нив
на кој да се прибере мојот народ
та само бесконечноста, морето и ѕвездите
да му бидат граници
и да гледам утринум
секој со срп в раце
како жнее крстици светлина
зашто само тоа ќе ги израдува моите предци
чија адреса е запишана во Светото писмо.
О, потомци,
островјани на бесконечноста,
љубовта кон вас нè прави неранливи.

***

Немало потреба да се мачиш и да ми
пишуваш, сине,
зашто мајка, како Исуса, писмо не знае!
Но каде и да си и зошто и да си
мајка тоа добро го знае:
на сонот ми доаѓа една убава птица
и само удира со крилјата на нашата
стара порта, само удира...
Сонот ми вели брзо ќе ми се вратиш,
брзо...

НИШТО И - НИКОГО

На сонот ништо и никого
и некаде пред зори, само, гласот
на мајка ми која одново ме поучува –
ќе боли, ужасно ќе боли тоа,
но ти слушај ја мајка:
секогаш боли мртвото кога оживува
тоа мајка убаво го знае.
И низ сонот ништо друго и - никого...

СЕКОЈ CAME

Има една песна што уште никој не ја чул,
има една песна што уште никој не ја знае,
тиха, црна, морничава...
Има една песна што уште никој не ја испеал
но еднаш сите ние секој саме ќе си ја испееме
секој сами ќе си се - отпееме...
Има една песна која уште никој не ја чул
зашто е тоа само твоја песна.

ГРУТЧЕЈАГЛЕН
На Еуген Жебелјану

Еуген, ο Еуген, некогаш
од ова исто бистро се упати кон морето
со искривен чун за да си ја влечеш
сенката зад себе. Погледни ме,
рече тогаш, и запамети ме,
и сè што правеше потоа –
го правеше со рака на срцето.
И кога пишуваше и кога зборуваше
раката цврсто го стегаше срцето.
Погледни ме и запамети ме, рече
би изгорел за да се престорам
во обично грутче јаглен –
но денес и на јагленот не му веруваат.
Од ова исто бистро се упати кон морето
со искривен чун за да си ја влечеш
сенката зад себе...

СЈАЕН ПОТПИС HA ОСТРА ВЕДА

Сјаен потпис на остра веда
на париското небо
а душата ме моли да прошетаме,
да подизлеземе,
а каде, прашувам, каде
по ова невреме, по оваа луња, каде?
Душата моли а ти и телото твое
одбивате да ја придружите,
да прошетате...
И еден сјаен потпис на остра веда
на париското небо...

***

Привршија сите крстопати на земјата
на кои, пред да продложиме, застанувавме
како вкопани пред неизвесностите
што ги таеја тие. Пред најтешкиот
крстопат сега стојам:
оној во мене, кога повеќе
не одлучувам јас! Оттука веќе нема
каде: сите насони се вкрстуваат
во точка отаде крајот:
секое распатје - распетие...

ЗНАМЕ НА ЉУБОВТА

Конзуле, конзуле,
- заробени ни се војските,
одново кренаа глава Македонците...
-

Оставете ги војските
мене од љубов ми полуде крвта
на брегот на ова подивено море
на македонската земја...
-

Конзуле, конзуле,
заробени се војските на империјата,
фрлени нејзините знамиња...
-

Оставете ги војските,
знамето на мојата љубов спасувајте го.
-

ЦРВОЈАДИНА

Bo пролетен самрак
монах ги благослови луѓето кои влегуваат
во храмот во кој, освен светлината
во нивните очи, ниедна друга
не продрела. Друг монах, пак,
ги изделува дрвјата за големиот оган
пред празникот. Гнилите и од црвја
нагризани дрвја ги фрла настрана
зашто не е гордо црв да гори.
Пепелта ја чува невиноста
само во она шхо не е начнато
од подмолни нагризи налик на
црвојадина.
Огнот во нас - постар од сите огнови
донесени од небото, добро знае
дека болното тело оживува
низ огнот кој ништи.
Но на кој оган да гори моето тело
фрлено меѓу дрвјата нагризани
од црвојадина?

КОГА СИ ДАЛЕКУ

Кога си далеку, пролети утринум
се покажуват ветрови кои умеат
да гатаат, ќе те допрат,
ќе те помилуваат,
ќе ми ја поземат раката
и ќе ни речат: еве, сега
ќе ти се јави мајка ти.
Знае таа љубовта кон тебе
дека те прави неранлив.
На Големото заминување –
мали се сите неба...

***

Откликнува птицата,
меѓу отсјајот на секавицата
и есенската грмотевица над Париз.
Одново откликува,
ме прашува каде си, што си
а јас, загледан во неа,
Бог дури ми го оплакува лицето
со неговата света вода,
и возвраќам:
Еве сум, огреав и зајдувам во зборот...

СИ ЛЕГНА CO ЗБОРОТ
На син ми Александар и снаа ми Мирјана

He е тој тука,
замина.
Врз неговата ленена кошула
отсјај на фригиски вокали
и селаните, дењем-ноќем,
уште собираат
остатоци од неговите зборови.
Копнееше своите соништа
да бидат прочистени од уништувачки оган,
му беше допуштено сè,
но тој не допушти
ништо да завладее со него.
Си избра трогателна постела
и си легна со зборот
и сега никој не знае
дали молчи или - сонува.
He е тој тука,
замина.

***

Bo пределот меѓу два збора,
во преминот од едниот до другиот
е крајот. Тишина претходи а потоа
со мојот мајчин јазик
сраснат за мене како близнак
заедно ќе ја паметиме
оваа светлина –
нашето место на раѓање.
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