ПЕТАР Т. БОШКОВСКИ

ВРАТИКА

УВОДНА
ПЕСНА

ВРАТИКА

-Вратико, билко што се храниш
со жилав корен од тврдо тло
токму крај друмје за да браниш
надежни мисли од вест за зло,
ноќи од јанѕа, дни од коба,
копнеж од солзи, љубов од јад,
и ти ли падна под власт на злоба
штом ни го покри целиов пат?
- Не, жими овој цветок мој злат!
Се ширам оти јас пуштам страк
за секој појден од татков кат
со мирис што е зов за назад.
Но тие нејќат овдека пак
со црни грижи пат да газат.

ВОДЕНИ
БОИЦИ

ЗЕЛЕН ВЕТЕР

Брз како светлина
Милозвучен ко љубов
Вреден како пчела
Дојде и ја раздаде
својата сочна боја
на убавината што ја разлистува
пределот се кроти ко куче
кога го гали
омилената рака
Но остана едно дрво
што не може и не може
пролетва да развие
Тој мисли дека е болно за љубов
та дениноќ му дава душа
во исушената зината уста
Со солзи ќе му го препушти
на својот див роднина
што крши и корне без милост
И сепак ќе замине
со широка насмевка
за секое пркнато цвеќе.

КАМЕНА РЕКА

Се облекува и преоблекува
во скапоцените бои
на својот пат од камен
Весело се лизга по мраз
од сафир од тиркиз од опал
де сина де зелена де бела
Сонцето е жолчка што се матка
во збувнатата белковина
на брзаците
Ветерот напаѓа како граблива птица
а таа го пади
прскајќи го в очи
Подолу има водопад
кај што си прави божилак
ко дијадема за кралица
Непорочна заводница
никаде иста
секаде чиста
Таа има и места
каде што ако клекнеш
ќе можеш и да ја бакнеш.

ВОДЕНИЦА

Одново е заземена
зимската скривница
на страшниот дечар
Фатен е тој и затворен
во крепосната приказна
на самите освојувачи
Сега тука господари
еден работлив дух
целиот бел од добрина
Токму тој и ја пушта
онаа камена музика
што мириса на пченица
Нејзините звуци
меки и топли ко душа
ние ги викаме брашно
Прагот го прелетуваат зборови
бели како погачи
тучни како питулици
Зрелината на летото
е таа што ќе го пади
стравот од зимата.

СУВОДОЛИЦА III

Носен од среќна заблуда
да најдам највисок извор
со жица од длабока вода
стигнав да станам
дури и врв
на вишна сиња планина
Над мене врие и се прелева
небескиот бакарен котел
за топење на чисто злато
Невидлива милосна рака
ме плиска ли ме плиска
со ладен лек за омарнина
Со високи очи гледам
отворена зелена котлина
сета под жолта поплава
Изворот на времето
ја преполнува суводолицата
со течно проѕирно лето
И лудо рипаат во неа
едни чудесни ждребиња
родени од светлина.

ПОТОК

Неговата смисла
е запрена во каца
од модар камен
Заробената вода
веќе мириса
на блиска смрт
Со мрзлив глас
и лажна тага
ветрот ѝ пее за прошка
Ама се вмешува огнот
слегувајќи дури од небеса
само за да ја спаси
Тој ѝ го топи
целото тело во душа
и ја искрева горе
а пак таму ја пушта
пак да си стане тело
целата нејзина душа
па тогаш заедно
го прават оној урнебес
со огномет и топови

Види ги мајчините
ти ги сметаш за противници
а тие ти биле ортаци
Нив ги обединува
заедничката одговорност
за одржување на движењето.

СУВОДОЛИЦА IV

Таа е место
каде што зимата прави
мермер од вода
Врз кристални огледала
небото истура златници
за да ги гледа и брои
Напаѓа бикот на ноќта
со северец во ноздрите
бесен што нема поило
Со страв и трепет
бегаат и се прпелаат
сподоби што се без коски
Озгора бела самовила
почнува да сее брашно
што ќе го меси за помен
Врбите со веднати глави
го чекаат младото сонце
да им ги запали свеќите
А тогаш водата ќе докаже
дека е жива и здрава
и кога е затворена во самата себе.

ТОПОЛА

Уште е жива стројната топола
чија заводлива височина
ја помнам ко смртна длабочина
И поблиску е до небото
чија сина убавина
се јазев да ја допрам
Уште си стои гранката
од која го видов светот
ко безумна вртелешка
Ене го и мојот облик
што стои свиткан во крошната
како замрзнат прашалник
И денес пукам од срдба
што за надолу лазев
ко лигав мекотел
Тополата стои
ко извичник
во мојот опит
Не срамоти ја
доблеста на качувањето
со кукавичлак
при слегувањето.

БЛИСКОТО
И
ДАЛЕЧНОТО

ЛЕСНИК
(ПАН)

Во лудата младост, од гори кон плажи
се спуштавме стрвии ко пасмина дива.
Туѓинки од север, со око за мажи,
ги гаснеа со нас вжештените ткива.
Таму кај што дува ветрот маестрал
се вљубив во мома родена за смај.
„Те познавам", рече, „ти си горски крал,
но знај дека јас сум - клета Лорелај!"
И запеа таа со глас на сирена
пој за кого секој живот би и дал.
Но мене, за казна, погубната жена
ме одбра и пушти за гласник на жал:
да страдам и пеам од тагата пленат
за јадот што светот од љубов го збрал.

СЕЧА

Му се заканила сеча
на дабот што тло ни крепел:
врз засек, со црвен печат
му вбиле налог за пепел.
Но дека немале сили
за раст од илјада лета,
не употребиле пили
за илјадагодишна штета.
Тој сега го теши секот:
преполн со желад до врвот,
сè уште семе ќе сее.
Ветрот му гласи на векот
дека останало дрво простум,
по искон да мрее.

ЧИСТКА

Небаре предците ни биле за резил,
старината топтан се урива, фрла.
Се туркаат плевни, амбари и грла,
се редат на клада ковчези и чези.
Чистачите одат од керал до таван
по предмети кои за нив не се требни.
Што ќе им е разбој, што ќе им се гребни,
фурка или бутин, склопец или аван?
Бесчесници шути, тие и се грозат
од она што треба да им биде блиско.
Не им годи патот од стапало ниско,
па го ништат векот на својата лоза.
Само не дај боже да го скршат вратот
пикајќи го в мутли со надеж за злато.

ЖИТА

Има такви места чие старо име
уште иушта мирис на зелена сетва.
Лебот што го кршам, тој мене и зиме
одново ме сели во време на жетва.
Има такви места чија дамна слика
е од златна слама што бранува шумно.
И во глува доба слушам јасна вика
по коњи што вршат на пладневно гумно.
За овие места не се роди племе
кое како стопан повелба ќе земе,
а не да ги трати под власта на трнот.
И пченица бела и јачмен и 'рж
ми шумат сал уште во мојата срж
со опоен мирис на лебното зрно.

БЛАГОСТА НА НОЌТА

Со вжарен опул мракот ме мерка
од еден трунец со шуплив стомак.
Тра-ла-ла, пеам на пат за дома.
Пука од мака лажната ѕверка.
Часот ме носи кон собир строг:
вампири држат вежби за страв!
Со шута шега ги правам мав,
не ми е гребен колец од глог.
Заради благост ноќта е глува,
а за да може мир да ни чува
на небо држи и Голем Пес.
Но нема бел ден за трала - лили
во ова јаве со црни сили,
та ноќе бладам од денски стрес.

АНДРОМЕДА

Се чини од порок врие сето небе:
во ѕвездено млеко плива Андромеда.
Се дума Орион да стане ли лебед
како Зевс што стори да ја фати Леда.
Дали небеснава ко древната земна
си ваби закана завист да ја згаси?
И дали Орион, од канџи што демнат,
ко Персеј со љубов може да ја спаси?
Ти, Месецу, назад! Прости што те падам,
но од мака решив ноќва јас да крадам
од онаа убост во река од млеко.
Кон сводон што дава кат за сите ѕвезди,
врз крилја на мисла мојов поглед езди
по капка белина како лек за веков.

ТАМУ ГОРЕ

Ме мами мислата за други светови
скроени по мера на висока свест.
Сакам и митови за тајни летови
ко да се благовест за света чест.
Но земните вигли откриваат бури –
ветришта од чакал, од отровен прав...
Небесата, значи, мора да се штури –
нов збор ќе ни треба за израз на страв.
Таму нема место за посмртен снокој,
та не била можна преселба на рајот.
Прибери се, душо, немој да ме кориш!
Небото е глетка што ни лаже око
оти до нас, кутри, стига само сјајот
на страшниот оган што сè живо гори.

ДАМАРИ

ПЛАШИЛО

Кој ли го ставил и зошто
она штрчливо плашило
сред неработено поле?
Глава од црпка, очи од јаглен,
труп од парталишта врзан за кол
и две изгризани метли
небаре раце
замавнати за удар.
Така се правеше некогаш
за да се бранат пченките
од гарвани, страчки и сојки,
но зошто сега
кога нема ни посев ни птица?!
Верувам дека ова е дело
на некој принуден повратник
од нашиве заштурени градови
зажелен за исчезнатите глетки.
Да беше од Австралија,
тој ќе ставеше и кутија
навиена цел ден да вика:
Уја! Уја! Уја!

АМБАР

Треба да се смисли нешто
за нова употреба на амбарот.
Во своите прегради
може да прими 100 товари принос,
а веќе педесет години
не сетил мирис на жито.
Бесцелен и обесмислен,
тој станува опасен:
набиен со задушна тишина
може да експлодира
како нагазна мина.
Треба да се смисли
некаква нова
употреба на амбарот.

СВЕТИЛИШТЕ

Даб како свето здание
чиј ктитор е богот на шумите.
Му одиме на поклонение
со очи полни стравопочит.
Неговото теме го допира
дамарот на небото
и ја поврзува Земјага
со ритамот на вселената.
Во телото му струи
музиката на сферите
како јазик на вечноста.
И секогаш,
небаре првпат го гледаме,
не можеме да се начудиме
каков великан
некогаш дамна се криел
во еден дребен желад
привлечен само за свињи.

СЛИВИ

Ке родат ли сливите џанки годинава?
Или ќе ги попари слана во април
како лани, оломнани, ред години?
Ем се шират небаре трње, пустињето,
ем се осетливи ко да се од царска лоза.
Ако не родат - ќе биде добро.
Ќе им се исполни клетвата на бабите
кои со достага ги гледаат стареите
како се силат со ракија окатени, ламбосани, недолични, песосани
отапени за домаќинска обноска,
глуви за неодложната работа.
Да би не пркнале, да би оштуреле, да би гламјосале!
Нема поради џанки да заврши светов.
Многу повеќе тежи прашањето:
што ќе правиме ако родат,
ако се претурат како еднипати?
Душата ќе ти знае што сè ќе треба
додека ги наточиш в срча:
да се копачат трње, капини, шипови
од чиј бодеж срцето рика од болка;
да се очисти натрапливиот глотеж
(а бе, намерно да го сееш не ќе испотера толку!);
да те послужат и нозе и раце
да отстоиш простум на гранки,
расчепатен да држиш прат, да размаваш, да чукаш,

а нослем, абејќи прсти, да збираш разрочкан плипот
и да се трссеш од оси, акрепи и змии
небаре крадеш од нивно;
да рибаш каци, да мешаш комина ко качамак,
да трииш киселина во испуканата кожа,
да опслужуваш казан
што лапа кубици дрва...
Нема кој да те праша дали можеш,
а срамота е за куќата
да ги оставиш сливите џанки да капат
како да немаат стопан.
Да така, една сливова капка
повеќе од злато вреди.
А што имаме ние од тоа?
Ништо! Едино
што пиеме џабе.

МИЛОСРДИЕ

При врвот
на оголената круша
упорно виси пожолтен плод,
оставен да се радува родното дрво,
на својот род, како што велеа нашите стари
чиј глас и денес го слушам.
Најпосле смата ќе му го дари
на црвот
оти и таа знае за душа.

КАМЕН

Живнал мојов познајник –
каменов постар од мене
милиони години.
Се уморив
идејќи да го видам,
но нема да седнам врз него
да не го нагрдам.
Се дотерал
со мониста од мов,
со тантели од лишај
небаре момче за женење.
Блазе си му,
се подмладува со тревник.
А со белава брада,
јас место тој
сега личам на древник.

ЖИВО ВЛАКНО

Во мала вода
големо чудо!
Ха-ха-ха-ха!
Животно со сите нишани
сместени во
конче од пајажина.
Што е ова, господе златен?
Живо влакно
што бара јадење.
Го гледаш како те тера
да станеш и ти
еден созреан мислител сигурен дека знаеш
оти не знаеш ништо.
Хи-хи-хи-хи!

НАИВА
МАГИКА

ВЕЧЕРНА ХАРМОНИЈА

Залезот го сее
сончевото семе
во пурпурните бразди на небото,
а нам усните ни се шират
во пофална насмевка.
Браната на квечерината
ја влачи ораницата
прекривајќи ја со ровка црница.
Време е
за одмор од земјата
со поглед пругоре
во поседот на очите
каде што ноќе
се преселува убавината.
Во гумното нè чека
постела златна
полна со меки звуци.
Сè е подготвено
да гледаме до недоглед
како никнуваат ѕвезди.

ВАДАРКА

Јана иде од градина
пред изгрев
со златен сјај на сонце,
со ведрина на росно билје.
Таа што го напои коренот,
таа е и прва љубов на цветот
и носи негова кошула
ткаена од свежа миризба.
Утрото ѝ клинка по стапките
умилно како куче
што сака да биде пуштено
дома.
Во косата ѝ се преселила
последната утринска ѕвезда.

ДИВИ ПРИКАЗНИ

Од мрачното дувло на ноќта
се гласи морничав рев.
Каков ли ѕвер се заканува
со матна бура во грлото
кај ридот што е над нас?
Се погледнуваме молкум.
Никој да излезе надвор
да не се штукне од умот.
Никој нејќе да праша
поради срам од стравот.
Утре ќе го завршиме
нашиот планински излет
враќајки се весели дома
секој со некоја своја
дива приказна на јазикот
поради која не сме набрале
киски од шумски јагоди.

КОЛИБА

Пак сум во Топлик,
гора каде што најрано излегуваат качунките
и каде што е времето
ветер што дува
одавде кон минатото.
Ме копка замисла
да си направам колиба,
а во неа
миризлива постела од сува папрат
и перница од мов мека ко душа.
На влезот би обесил
гранка од имела
за да ме чува од неоли.
Тука би отспивал
во блаженство на првобитник.
За да си угодам
вакво просто уживање
ми треба само сор,
ама веќе сум одвеан
во живот што не знае за железо,
а јас, дојден од иднината,
сосема сум некабожен
да направам нешто
со гола рака.

ДОЦНА ЕСЕН

Богот на времето
не седи со скрстени раце
гледајќи нè
од висока планина.
Тој денеска запнал
да влачи волна
за да ја снабди котлината.
На гробиштата на ридот
излегле мртвите ткајачки
да предат небесни кадели.
Птиците везат срмени појаси,
дрвјата нижат бисерни мониста,
водите лијат павти од сребро.
И сè се прави во тишина
да не се случи грешка
во оваа света работа
оти сега се готви
зимската китна облека
за божицата на нашето потекло.
На пладне влачарот срка попара
со едно око кон ваганот
со друго кон влачарницата.
Тој не дава
да трпи работата.

БЕЛУТРАК

Скаменет оган
во совршенство
на чиста белина.
Топлина и светлина
што спијат
во едно тело
маѓосани
од својата волја.
Ако ги разбудиш,
ќе ја видиш
тајната над тајните –
голата вистина
за јајцето на светот.

НАИВА МАГИКА

Пролет
Под млада крошна маж и жена
тонат во љубов што нема крај.
Небаре корен пуштило в рај,
дрвото точи божеска пена.

Лето
Се стопил веќе среќниот пар
од чија сладост плодови зреат.
Две славеј птици химна му пеат
на овој нивен љубовен дар.

Есен
Божица Маја е во порфѝр.
Питие прави од зрели сласти
за да го пои со нови страсти
мигот на секој љубовен пир.

Зима
За да си биде како што бива,
две црни врани на гранка гола
станале жреци што се молат
бог да ја врти љубовта жива.

СТИХОВИ
ЗА
УБАВИНАТА

ИСКРА

Гласникот тргна во темнеж.
За да си растера дремнеж
цигара ќе пали по патот.
Клинка и чука ли чука
со огнило по кремен
да удри искра во тратот.
Зората веќе пука
ко оган од црна руда.
Нему му трга од рака:
Пали со весел взор
и брои сал еден удар.
He мисли на прежната мака
ко ни поетот по најден збор.

МАГАРЕШКИ ТРН

За мунѕи беше ти бил
нашиот презрив однос
спрема магарешкиот трн:
го сметавме за заглотувач
на млаките и полјанките.
Им се подбивавме на „рикаловци"
(по кои боцливава билка
го добила името)
дека во изборот на нивните јадења
на прво место го имаат него,
а не сочната зелена трева.
Дури неодамна дознавме
што била работата:
тој ти бил природен иљач
за јакнење на срцето!
Имало правда и за презрениот.
Доаѓа ден кога
штом ќе се открие колку е добар,
ќе се види и дека е убав.
Дури сега можеме да видиме колку е красен
ѓувезниот цвет
на магарешкиот трн.

ОСЛОБОДУВАЊЕ HA УБАВИИАТА

Ο вие аџамии на веков,
гледајте околу себе и со внатрешно око!
Животот е вештерка
што најубавите моми
од завист
ги претвора во жаби.
He одбегнувајте
да ги бакнете.
Ќе видите како вашиот целив
ќе им го врати ликот
буен ко цутна овошка.
Имајте го на ум и ова
кога ќе барате жена.

КРАДАЧИ HA УБАВИНАТА

He очекував толку противење
кога засадував јоргован
на повеќе места
во дворот на старата куќа.
Јас се правдав
фалејќи ја убавината на цветното дрво.
- Oвa е бел јоргован! На врв пο убавина!
- Што сака нека е ако не е овошка!
Така малџиите ме сечеа со збор
правејќи ме неразумен.
My се погоди тлото
и јоргованот почна да тера ко улав:
ем да се виши ем да се шири.
И а ќе дојде Ѓурѓовден
целиот двор ми го полни
со цут од бела светлина.
- Белејца! - викаат тогаш восхитени
истите оние што беа против.
Α не еднаш сум забележал
и дупки кај џбуновите.
Значи, потајум си корнат садници
за украс на своите дворови.
He би фрлил со камен
тоа да го прават и пред мене,
но ме весели и кога
убавината ја усвојуваат
скришум.

ЧЕКОРИ ЗА УБАВИНАТА

Искачувањето по падините
ни го задржува Маргарита.
He заостанува таа од умор
туку од восхит.
Се запира од стракче на стракче
и вика ли вика:
- Леле, колку е убаво!
Подзапираме и ние другите
да видиме што не сме виделе.
Нема што, вистина се неодоливи
овие ситни синолички
со небесна боја чиста ко биљур.
Признаваме дека се чудесни
и мајчината душичка и јагликата
и гороцветот и лутичето
и кукурекот и дрвениката
и петопрстот и синчецот
и млечката и наваличето
и тајането и крваригата
и лапенот и ковилот и смилот...
Секој корен си лачи од крвта
посебна мирисна светлина.
Благодарната уста
ги опсипува со фалби
маѓосниот зов на пролетта
и безмерната волја на пределот
за создавање прелест.

Цвеќиња има
колку и ѕвезди на небото!
Којзнае до каде
ќе стигнеме вака,
но не можеме да се противиме
на еден порив
повисок од врвот на планината:
Вернава роднинка на цвеќето
се носи со онаа дарба што не дава
да се минува бегло
крај убавината.

ЗΑΓΑΤΚΑΤΑ ΗΑ ВИЕНА

Секоја чест на Јан Собјески
кому за стратегиските заслуги
му припаѓа слава со векови.
Co храброст и со вештина,
тој ја ослободи Виена
од задушната опсада
на османлиските освојувачи.
Само, останува загатката
зошто аскерот чекал
да му се предаде градот,
зошто не го зазел силум
со палежи и уривања
како што сетики можел?
Од сите можни чинители
мене највисоко ми стои
заштитната моќ на убавинага.
Која душа, ако се има душа,
би си дозволила безумство
една таква велелепна творба
како градот на синиот Дунав
да претвори во прав и непел?
He, не е ластунка без корен
онаа мисла на кнез Мишкин
дека убавината ќе го спаси светот.

МОСТОТ HA ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ
ВО СКОПЈЕ

Една висока идеја
слезе во животот
како што слегувале некогаш
боговите.
Едно име на надеж
се претвори
во траен лак
меѓу бреговите.
Галебите ја кликтаат
сеопфатната жед
за човековина.
Вардар го благовести
светот
како татковина.

М ИТЕЗИ
И
АНТИТЕЗИ

УРНЕК

Семката на човековата мака
беше ти била во самиот него.
Штом сети дека е цело од нешта,
сфати дека е дарен со сетила
да може да го ужива рајот
со сите благодати божји.
И така му жугна иштав
сè до што е нешто по себе
да биде нешто за него,
сè до што може да стигне,
сè да проба, да вкуси,
па касна плод и од забранетото дрво.
И тогаш веднаш реши
да биде стопан на свое,
та тргна да си направи градина плодна
надвор од рајските порти
ама по углед на рајот.
Α зошто семоќниот Господ
го трпи неверниот човек?
Види ти сега,
секој што сака и сам може да сфати:
сé си било предвидено.
Заводливото јаболко
било наменето токму за човекот
не за да падне во грев

туку за да се крева
со творештво кон бога.
Инаку не му ни требало
дрво на сознанието
на сезнајниот Сесоздател.
Како што таткото не сака
да си ја плаши рожбата
со тешкиот пат што ја чека,
така и Севишниот, бескрајно да е славен,
со привидна строгост
беше го забранил плодот
за итро да си го наведе синот
да вкуси маја за вечни искушенија:
забранетото да му е попривлечно од небранетото,
непознатото од познатото,
невидливото од видливото,
оностраното од овостраното...
Ова може да се срочи и вака:
смислата се вика бесконечна цел,
ама нема бескрај ако нема дел;
урнекот би смислен не за казна строга,
а за да ја вдахне творечката рака;
човекот се стреми не мерејќи мака
и, среќна му нога,
затоа е сакан
и крепен од бога.

СУДБИНАТА HA БОГОВИТЕ

Олимписките богови
се бесмртници што се плашат од смртта!
Тоа го има кај Хомер
кому, инаку, произволно
некои му ги припишуваат како измислица
овие планински жители,
бескрвни оти не јадат леб.
Нивниот страв не е бесмислица.
Тој си има докажано потекло:
нели Зевс го уби татка си, Кронос,
кој, пак, го голташе сиот свој пород!
Значи, во генот божески си влегол запис
за насилничката смрт
како судбина на природно бесмртните.
Посетне и смртните станале нивна закана:
„... He се води бој од Ахајци и Тројанци само,
туку и против богојте Данајците веќе се бијат".
Навистина, кај Хомер нема да загине
ни еден од грчките богови,
ама тој го навестил она
што некогаш ќе им се случи:
нив сепак ги проголтал
предокот Кронос,
лишен од плотта,
но не и од навиката.

СТАРИНСКА БЕСЕДА ЗА
ЦРВЕНАТА СЛАВА

Што ке правиме
со славата на нашата победа?
Добро, загинатите ќе си останат вечно
во фиљдишните кивори
на гусларите. И квит.
Но живите ќе бидат доказ
за успехот на војната,
а ти што го држиш
жезлото на освојувањето
и што се веднеш
пред портата на иднината,
ним си им ти
должник до гуша.
Да, да, на живите!
Ќе можеш ли послем
да ги чуеш дамарите на мирот,
ќе можеш ли со срце и ум
да ја освоиш заднината?
Славата е вода
што навлегува в уши,
а црвените знамиња
ги вапсува црни.
Никој не докажал
дека се наоѓа чаре
за она што ќе се случи назад
по збиднувањата напред.

АНТИКУЛТ

Ич не е асолна склоноста
успехот на освојувачите
да се одделува
од нивната вина за загубите.
Се пее ли пее за походите,
се слават ли слават стратезите,
а жртвите се премолчуваат.
Така се прави од памтивек
со восхит што не е за фалење.
Α за приказ и за темане
е оној умен кошничар
што бил клаен за цар,
ама пак рипнал од кафезот-носило
да набере прачки од врбјак
за да си плете кошници.
Оној е добар владетел
што не е роб на креслото.
Кој не е слободен самиот,
тој не е ни за другите.
Би сакал да видам земја
под знаме со лист од врба.

ПРИЗИВ HA КИРКА

Волшебницата Кирка
е многу попотребна денес
отколку во времето
кога, на враќање од Троја,
оние воини, со измама
го убија разноликиот Протеј
за да го опљачкаат неговиот остров.
Таа, златната,
знаеше да ги претвори во четириножци.
Нека се роди од правта
на древната легенда
штом со милениуми нема
нејзина достојна замена.
Би останал во нејзината постела
да слугувам верен до смрт
и покрај неподносливиот ужас
што би настанал
од масовното
екуменско гровтање.

ФАУСТ

Ми се случува да ме прашуваат
дали постоел Фауст во стварноста
иако и самите се сигурни
дека постоел, постои и ќе постои.
Прашањето би звучело поумесно
да беше за Мефистофел,
оти нив не ги тревожи занесениот научник
туку дрскиот демон
како црн мачор натрапен дома.
Би сакале одговор
дека сето тоа е чиста измислица
за да си седат без грижа
макар што не е можно
творештво без искушенија.
Се опираат да прифатат
дека оиасниот договор меѓу Фауст и Мефисто
всушност се случува во главата на една личност
зашто би излегло дека,
без оглед до кој степен,
такви сме, нели, и самите ние со квас од рајскиот грев.
Да.
Само нека биде на арно,
како, на крајот, кај Гете.

ПРИЛОГ ЗА ИСТОРИЈА НА ЧЕСТА

Ем да видиш ем да не веруваш
дека денес
можело да се случи
и такво нешто:
белци му го исклепале ликот
на вишнебесна карпа
на главатарот на Сијуксите,
Лудиот Коњ,
загинат во борбата
против европските освојувачи
на неговата постојбина.
Го прашале полуголиот скулптор
во екот на исполинската работа
дали тоа го прави
од премногу пари.
- Да имав пари
ќе си купев кошула! гласел неговиот одговор.
Ο каква чест
за храброста на поразените!
Само не ми е јасно зошто оваа вест
место на првата
е објавена на последната страница
од весникот што го читам!

ТАБИЕТОТ
HA
ВИДОВИТЕ

ГАРВАНИ

Дека

за страв од летење знаат и птиците се уверив
уште во раното детство гледајќи како ластовиците
неуморно ги поучуваат своите полетарчиња да павкаат
со кревките опердувени крилца за да се пуштат во
освојување на далечините. Трпението на возрасните
произлегува од разбирањето на зазорот - осет што го
имале и самите при првото напуштање на родното
седало. Сум ги набљудувал со истрајно љубопитство и со
радост за нивниот успех.
Летово, пак, се случи нешто за скомраз. Во мојот
двор се спушти еден голем облак од црни партали. Знаев
дека е истото јато гаврани кое со непрестајна шамата
прелетува над нас, наутро кон селата со пченка, а
навечер враќајќи се во својот конак на север.
He се вознемирив поради она празноверие кое овие
дрски крадливци ги озлогласило како кобници. Мене ме
разјари нивното тревожно гракање на сет глас. Траев,
траев додека не излегов од кожа. Истрчав да ги испадам
ишкајќи ги како кокошки. Првата нивна борбена линија
се повлече како вода при одлив, но веднаш сфатив дека
тоа не го сторија од страв туку за залет. И - леле! - се
нафрлија да ме клукаат в глава. Успеав да им избегам и
да се скријам, за среќа - со здрави очи.

Се затскрив да ги набљудувам оддалеку. И имало зошто
да чекам. Од една грмушка испрпа нивно полетарче, но само
до најниската гранка. Се сјатија околу него. Гра - гра - гра!
My даваат гајрет, по малку го караат, а повеќе го молат да
полета, да им се придружи во походот што за нив живот
значи. Α малото ја ведне главата, се тресе, се собира и не
повтува да мрдне. Станува јасно дека не се може да се
помогне со милум. Минуваат на силум: го кошкаат, го кубат,
го чинат, прават како што знаат и умеат, но тоа се прави дека
не разбира ништо.
Следува едно болно изненадување за нив. Како само да
дебнело дупка за спас, во еден миг реши- телно се дига и
влетува - каде?! - право во нашиот оџак, пустината. Веднаш
по него, ужаснато, се крева и целото јато. Додека трепнеш, го
запоседнува покривот. Гра - гра - гра! - се параат стотина грла
препалени од погибелното безумство на потомчето. Сред
отворените клунови блескоти огнот на нивните пеколни грла.
Потрчувам да влезам дома и да видам дали малото
гарванче паднало долу, во огништето, па да го земам и да го
џитнам далеку колку што можам. Но дури сега нивниот очај
се свртува против мене со сета сила. Me напаѓаат како
истрелани ѓулиња. Готови се да ме распарчат. Мавтајќи со
двете раце, успеав да им се искубам. Се затворам, но угрозата
се засилува. Опсадениот дом го гаѓаат од сите страни.
Разјарените птици лупаат ли лупаат по стаклата.
Лишки! Me фаќа ужас. He можам да верувам во она што
го гледам. Да не е ова грозоморен сон? Се штипам. He е сон.
Ова е грозоморно јаве.

Палам весници во огништето за да го испадам со чад
непоколебливото јато. Џабе, не успева...
Опсадата траеше уште цели два дена. Но како што се
обновуваше така и се разретчуваше.
Кога црните птици конечно се повлекоа, се зафатив со
чистење на оџакот. Од гарванчето што откажа да лета не
најдов никаква трага. И тоа, изгледа, беше станало чад.
Иако во морници, ѝ се восхитував на пожртвуваноста на
гарваните. Каква колективна здушност во грижата за
потомството! Но полетарчето ми остави загатка. Беше ли
разболено, удрено, преплашено или уморено? Едно по едно
отпаѓаа сите мои нагаѓања за да остане несоборливо само она
најстрашното: дека беше прерано истерано од својот рај,
уште некадарно да го крепи добронамерното насилство на
својот род.
Зар не постапуваме понекогаш и ние така насилувајќи ги
незакрепнатите души.

СТРШНИ

Милуваме

лете денски да седиме на чардакот: отворен
простор под сенка, пожелен продув, проширен поглед врз
околината. Одбирај глетки какви што најмногу им годат на
очите.
Но ова е лето на стршни. Врие насекаде. Едно плодиште
има и во некое дувло на чардакот. Полетуваат со грижа за
своето потомство и се враќаат кај своите пити не трпејќи
живи пречки.
Им го препуштаме чардакот на мила волја не од разбор
за инсекти туку заради самите нас. Обидот да се уништи
нивното станиште на вакво место е исто како да ѝ одиш на
смртта в уста. Три нивни убода се рамни на еден апеж од
змија. Α колку ги има?!
И малку им е денското сонце, та сакаат и ноќно. Ни се
натрапуваат в одаја. Просто е да се чудиш како пронаоѓаат
процеп за да се провлечат. Се чини дека може да се провнат и
низ уше на игла. Крстосуваат диво, брзи ко куршуми, бучни
ко дупчалки, вртливи ко вртимушки.
Да се ежиш од страв.
Да пукаш од гнев.
Α баш тогаш тие се за жалење. Далдисани по изворот на
светлината, ќе го бакнат еднаш, двапати, трипати и, жестоко
чвркнати, - губат глава. Можеш да ги турнеш со метла, со
крпа, со весник. И да ги згмечиш на подот.
Летово погубивме можеби 200!
Тепајќи ги како ништо, се чудам зошто не стекнуваат
инстинкт за нивната најголема опасност.
Дали темнината им е поодвратна од смртта?
Или пак, нагонот за живот им попушта пред поривот за
светлина?

ЕЖ

Вечерна летна седенка на освежен тревник.
На нас набасува ноќен скитник, оној од гатанката: Еже,
меже, тутунеже, ти го кажав - не го знаеш. Сепнат од
непожелната средба, скитникот запира за миг како да бара
прошка за својот упад, па продолжува да цапка со забрзани и
нечујни чекори небаре минува преку забрането место.
My се вдаваат децата со бучна радост. Среќни се што им
се појавил на живо оној славен лик од Animal Planet што го
гледале како танчер на смртта во двојка со мамба.
Ја пикнува главата под штитникот од боцки, станува
недопирлива трнлива чичка. Паѓа под ненајдена претерена
милост.
My нудат главна улога во нивниот жив филм. Го канат со
салата и тоник. Го нарекуваат со имего на мажествениот Кен.
My пеат за да игра:
„Ој ларија самба, шишиња од ламба".
Попусто. Нејќе ни да слуша ни да гледа. He е слаб на
слава.
Врз него, како конфети, се ронат галовни зборови. Тој си
останува на своето. Знам дека децата нема да се насрдат. И
нема да го принудат да гледа ѕвезди во смртоносен став. Ќе
го пуштат да си оди со чувство дека се нашол сред чисти
души и вистински луѓе на свстот.
A јас, гледајќи го грдово суштество, барам одговор за
тајната на неговата неодолива при- влечност уште на прв
поглед.

KPT

Излегов

да си уживам во мојот двор, ранливо
пристрасен за цвеќарникот што го правев со мерак имајќи
верба дека човекот самиот може да си создаде блаженство
дури и на терен на пуста пустина. Бев многy горд што и јас,
иако не баш кабожен по фат, можев да бидам сметан како
ревносен негувач на украсно билје.
Така си мислев и утринава воден од сладосни мисли за
човекот како ум и како рака на својата мајчичка природа. Има
ли сила што може да ги раздели?
Излегов и - ο каков ужас! Очи мои да би не виделе!
Пред мене зина пустош. Ноќеска влегол крт и зел
бесмилосно да ора одоздола, да ништи билки од кај коренот.
Целото тло е крстосано со одвратна кртечина. Да ти е жал и
гроз да гледаш. Небаре тоа го сторил по строг налог на
мрачните подземни сили.
Се вели дека кртот нема очи за да може да ништи без
обѕир спрема убавината. Но ништо досега не е речено за
кртот наспрема првобитниот рај. Можеби дека сум многу лут,
чинам дека е јанлаш она со змијата. Кртот е виновник за
напуштањето на божјата градина.
Co скрб до сржта на коските, веднаш се вдавам во работа
гледајќи смисла во продолжувањето, а не утеха во
завршувањето на намерата.

ЛАСИЦА

Една

ведната бабичка ме поздравува со поплака за
снемано пиле.
Во селово живината уште се чува ио старо, без мастрав и
пуштена сама да си се снаоѓа, макар игго дворовите сега не се
слободни како што биле некогаш - врткалишта на стоката. За
да живуркаат од нешто, овдешните самотни старосници си
садат бавчички пред куќната врата, прозаградени со штогоде
праќе. Co весело љубопитство сум ја гледал нејзината квачка
како го учи своето дребно потомство да влегува во
забранетото зеленило за да ги колва црвените патлиџани и
пиперки. Стопаните ги фаќа бес и може да се случи некој да
отепа пиленце, за казна. Знам дека на таквата претерана
постапка мисли веднатава баба што се жали причекувајќи мој
потврден одговор.
При мојов престој овде, ми се смачи од најгрди клетви и
нсовки во караници не поради пакост од коњи, говеда, кози
или свињи кои ги има уште колку за нишан, туку поради
штети од петловото племе кое им се впирило токму на
дворните зеленчукови градини. Тоа е сој што се прикрадува
вешто, клука брзо и тихо, а везден е на штрек за бегство. Знае
што е кражба.
Ја потсетувам старицата, небаре не е тукашна, на орлите,
соколите, лисиците, смоковите, како и на мачките и пцитеалапни за пилешко,-напаѓачи кои, избезумени од глад во
опустениот селски атар.

без страв и обѕир грувнуваат да грабнат плен додека мигнеш.
Таа недоверливо слуша и одречно врти со глнвата. Зиачи, ѝ
бајам за џабе.
Се вмешува самата вистина. Недалеку од нас, во
тревиштата зад јазот, екнува тревожен крич од кокошка·,
(Краааааа! Ужаснатата квачка високо скокна отворајќи се
како чадор и веднаш се фрли наземи гаѓајќи нешто со клунот.
Напразно. Едно секавично пламенче со пиле в уста фати
видвиделија.
Ласица!
Пред малку направив превид. Иако гледам ласици
катаден, поради толку привлечната нивна разиграност по
гранките на дрвјата (о каква радост во слобода!) нивниот вид
не го ни вклучив во редот на грабливците што ги именував.
- Me пустат со ласици! Ете што ми прават моите
душмаики, клетиве селски маѓоснички! - залелека очаена
старицата брзајќи како опалена да ги прибере преостанатите
пиленца, раштркани од страв.
Се води отворена битка за надживување.
А како да се надживее бедата? Таа го цица умот како
вампирот крвта.

КУЧИШТА

Ова

штο се случува меѓу песот на едниот мој сосед и
трите кучиња на другиот, без претерување може да се нарече
битка до самоистребување. Подолго време сум сведок како
катадневно ја водат смртоносната кавга од утро до мрак. Сум
гледал крвави борби за превласт што, сепак, набргу
завршувале со помирување. Трајна закрвеност не настанувала
ни во кучешките свадби. Соперниците пак си се војвале
заедно како да не било ништо. A на овие гадови пизмата им
влегла во сржта.
Единакот е постар, но поголем, повешт и уште силен.
Води сметка дека е еден против три. Знае да залегне на штрек
врз ѕид и да ги окатува страшните заби додека другиве,
скокајќи и фрлајќи загребиње, грчат и лајат дразнејќи го да
избувне, да ја напушти пусијата за да можат да го опколат.
Луѓето излегуваат од кожа и секогаш ќе истрча некој
што ќе ги разбрка размавајќи со ластегарка. Потоа
душманиве се дебнат. Најмалото од трите има баш таков
налог. Се прикрива и варди да го затекне противникот на
место што е згодно за ненадеен напад. Тогаш тоа пискливо ќе
лавне, a другите два ќе се загнат во напад. Настанува вител од
тела фаќани гуша за гуша. Кавтан се прават. Црвени сиџими
од нив се точат.
Ги бркам и се ежам. Омразата е стихија на страста за
самоубивање.

ЖЕРАВИ

Се

гласи јато жерави на пат за југ. Тоа е харфа што
музицира движејќи се по синилото.
Стојам пред влезната врата со поглед што ја голта
далечината. Човек би помислил дека сум излезен во пресрет
по долго чекање на некој што ми е многу мил и драг.
Следниот миг жеравите ми наликуваат на гемија со
привикнат звук за рамномерен двиг на сите весла. Me копка
како зов за поход во зона на чудесноста, но не сум роден за
таков подвиг.
Ο крепосни преселници на својата лепост, имајте малку
разбор барем за вашата глад и жед! Be канам на бели зрна
пченица и слатка жива вода. Зошто толку лесно го изоставате
таговен мојов кат?
Ако сте чуле за убавина од повисок свет, тогаш треба да
знаете како ми е кога ве гледам. Зошто немилосрдно ме
одминувате?
Јас сум тој што останува вљубен,
макар што не бил ни забележан.

ЗАВРШНА
ПЕСНА

HA КРАЈОТ ОД BEKOT
(Глоса)

Co лузни што патем од векот ги збрав,
должен што со камен не му скршив глава,
беше крајно време да надвијам страв
за тешката сметка што сега ја правам.
Должен што со камен не му скршив глава
на векот иод зарек за човечен живот,
а луѓе што нејќат да стапнат ни мрава,
си даваше право да ги гази диво, беше крајно време да надвијам страв
и да удрам ѕвона на тревожен пев:
нема да се смисли спасоносен сплав
за светов што тоне во потоп од грев!
За тешкава сметка што сега ја правам
не сум добил налог на камена плочка;
за пресврт ќе барам лостот да го ставам
врз јатка од совест ко потпорна точка.

