петко дабевски

четврта
координата

калајџиски
каприча

ЦИГАНСКО ЛЕТО

Во секоја есен долетува
ненадејно и ненајавено
Едно циганско лето
Со крилја и скали искачени
над чардаците и календарите
И од невидениот и нечуениот
тогаш на митски мегдан истрчува
еден разјарен и шарен бик
С# што ќе поткачи до небеса
што крева на рогови
И што не остава
Нели ти реков не допушта
Ништо фрлено нагоре
да падне на земјата

КАЛАЈЏИСКА

Калајџиите калаисуваат
До врв од блесок го подигаат
венериниот метал
Потемнет од патината
Ѕвездата нивна деница!
Со пепел оо песок со благи
раствори од солна киселина
Со вртења во полукруг
Со двете нозе стапнати
среде тепсијата
Со екваторот од телото
околу сонцето зад облаци
Сонцето ваше калаисано!

СОЛИТЕРСКА

Од некаде познат ни е гласот
на птиците небесни
Можеби од двособните гнезда
на дваесетиседмиог кат
на булеварот на Јуриј Гагарин
По лицето без скафандер подадено
сапунлива пена од облаци
Остер потег на жилет од ветер
Навечер сооедот од горниот кат
вози на францускиот кревет
со стопедесет на час
Долу во приземјето касапот цепи
по с# изгледа телешко
Со сатарот по дрвениот трупец

СПРОТИВСТАВУВАЊЕ
Вие нешто како да се буните
Се забунувате во бунењето
Се залетувате од една крајноет во друга
со тежината на аргументите
Го позајмувате гласот на пророкот
на правина жив што го дерат
Се заканувате со одмазда
на некој свет што постои
Викате да! викате не!
Одречувате с# по ред
Замолчувате кревајќи ги рамениците
Кимнувате потврдно со брадата
Кимкате на едно око
Замижувате на двете

ОВНИ
Ги видов издвоени во стадото за приплод
Со камбанариоките ѕвона
што им удираат во земјата
Како пасат на господови виосочини
Како се крмат со сол распослана
на плочестите камења од шкрлец
Наесен над сруменетите шум
им ги доведуваат ѕвиските
По десетина на ден
Ако не сакаат
Или им снеможе душата
Ги тепаат
Со долгиот крлук
по завратените рогови

ПРОТИВНИЦИ
Кога ве најдов
Во небрано
Во разкесување
на алајбеговата слама
Кога ве фатив на тесно
Кога ве затеков
На грчка грмада
Не најдов на ниеден
мегдан од себеси
Доволно цврста потреба
Голтка опојност
Онегулка задоволство
Да ве дотолчам

НАТПРЕВАР
Утре е решавачката средба
финалниот натпревар
И ие сакаме да знаеме за друго
освен за победа
На оваа маса да стои
и брбушка од канализациски стаорец
наместо сребрен бокал со причесна
И ни се рече: натпреварувајте се!
Ние би се бореле ние би ое потепале
Ние би отишле жртва
Ние и Ахиловата петица
би ја изложиле на повреда
За да се добереме до трофејот

ВО МИГОТ
И ноќта во кој,а тонат работите
наеднаш постанува бела
Одвнатре од оонца
Однадвор од месечини
Око во ист час загледано во с#
С# е така јасно и јасновидно
како во чистото пладне на срцето
Сенка од сенка не останува
да ја засенува суштината
И како горделивиот крал за еден за еден
единствен коњ во мигот
И јас за еден бел лист хартија
би дал едно кралство

неправди
кон зборовите

ЗБОРОВИ
И меѓу нив има беззначителни и сиви
мрзеливи и индиферентни
Со некои од нив ортачки се ѕида куќа
Се патува на покривот од светот
и на угорници не ти се фаќа здивот
А постојат и сараџи што расипуваат с#
Само со еден гносн согласник
на растојание што ќе допрат
Што касаат одзади одненадеж луто
како смртно изненадена змија
Чир исполнет и надуен со злоба
Од еден таков веќе не ме фаќа спија
нити под дрво гнездо орлица каде свила

ОДБИРАЊЕ НА ЗБОРОВИТЕ
Ако случајно му појде на перото
со крвта од сопствената 'рѓа
да ги испише последните зборови
неговите одбрани слогови ќе бидат
анџари вертикално опуштени
во босите нозе на робијашите
заточени во нечија лева преткомора
рикање на елен во дворот
на вашиот сосед
урликање на волк
завивање на пес
со мртви стопани
неколку века во куќата

НЕПРАВДИ КОН ЗБОРОВИТЕ
Правејќи им ги овие неправди на зборовите
Ловејќи го начинот во неповторливоста
на гестот внатрешен што се чини
С# ми се чини дека некој непознат
во една ваква или слична неприлика
ги довмкувал ги изговарал во себе
Ги кротел диви и незауздени
Ги испишувал токму нив меѓу илјадници
И не ме фаќаат студени морници
од неочекуваноста на тоа што ќе го речам
а од она што можеби го повторувам
Што можеби нечии зборови како последен касај
откинувам некому од устата

ПОГЛЕД НА СВЕТОТ
И под смртно обвинение за наивност
За обид на самоубиство во руски рулет
со револвер набиен со самозалажување
Важно ми е мојот поглед
на светот да остане
Поглед на лицето од детето што спие
Со одвај чујна струја на дишење
И со здив на рано отворена роза
наместо на рана во срцето
На кое на прсти му приоѓам
Да го препокријам
Дури и тогаш за тоа кога не постои
Никаква вистинска потреба

НЕ ГЛЕДАШ
Не гледаш добро
Не можеш во треттиот обид да го внесеш
конецот во иглата
Да го најдеш патот што ќе те одведе
на вистинското место во вистинско време
Не гледаш начин да се составиш
со неодработени пари и жени
Не умееш од најнепосредна близина
со прет да ја погодиш
првата буква од измамата
Второто лице од задната намера
Не гледаш со години што е тоа
што ое случува со тебе

СИСАЛЧИЊА
Слепи и проѕирни со ѕидови
од меур на течно стакло
Им го набљудуваш зрното од бибер
забркано додека. пулсира
Како да го краде од некого
бројот на отчукувањата
Од мерено како да зема
Жолчката се прелива зад врати
од влажни пајажини
Жал да ти е што ги гледаш
Жал да ти е што ги одмеруваш
Тие живи колоидни топки
посегнати по сисата

ЛАВИЦА
Припитомена јадеше од раката
низ чиј запален обрач се провираше во скокот
Научена да стои на задните нозе
со исправеност на девојка пред огледало
Да го следи со исконско разбирање
погледот и здивот на главата оставена
на милост и немилост меѓу челустите
И еве истата од дното на камените
скали како се затрчува нагоре
поднаведната фаќајќи брзина
Кон местото од каде не ја довикуваш
Со режење без трепет на распознавање
во жолтото ѓуле од мускули

КОШУЛИ
Кошулата обоена со крвта
на непрежалените
Лудачката што ни ја облекуваат
и соблекуваат според пригодата
Кошулата без ракави и петлици
што ја наметнуваме преку глава сами
ежејќи се од студенилото
Позеленетата од студена пот
од кратерите на бичуваното тело
Што ја цедиш увртена меѓу рацете
Кошулата натопена со отров
со која те убиваат бескрвно и бесшумно
Без ниедно зрно барут

perpetuum
mobile

ПРЕСЕК НА ПРАВИ
Патешествието на молекулот вода
од една до друга форма
од втора во ента агрегатна состојба
Поминува низ етапата на твоето тело
рамномерно забрзано што се движи
Со ист момент на инерција.
Околу иста оска
Во будно надгледуван простор
Во пресекот на двете прави под прав агол
Старински речено со крстот
смилувај му се на челото
Од телескопскиот дурбин
на нашинската справа

PERPETUUM MOBILE

На физичарите одамна во неодрсдсн простор
им се загуби и последниот фотон надеж
во постоењето на регреtuum mobile
И патентните заводи не се решаваат
за перпетуумнзум лиценција да дадат
Токму заради тоа цел еден живот
со конструкција на таква а не на друга
направа се занимавам
И ако машина што се движи со Ништо
навистина е невозможна
Не е ли токму тој регрetuum mobilе
Оној вечно упорен терач
невозможното да се прави

ПЕТТИОТ (ОСПОРЕН) ЕУКЛИДОВ ПОСТУЛАТ

Од памтивек постојано оддалечени
На истото меѓусебно растојание
Во драматично динамична рамнотежа
Меѓу нашите глуви довикукања
и ехото на неодѕивот во ноќта
Меѓу докажаната потреба за близина
и стекнатата навика на оддалечување
Да се долови барем нешто од одблесокот
на чистата устременост на двете паралели
во бесконечно што се сечат
Што се среќаваат
Што се наоѓаат
На крајот од краиштата

АСИМПТОТА
Како се досетивте замислен
Роденовиот мислител дека седи
на раб од тоалетна шолја
Со дорскиот столб на тупаницата
под потпрепата брада
Оо врвот од лактот забоден
во сината вена
од натколеницата
Со грчот на асимптотата
од мислата речиси допрен
до конвексната кривина на бескрајот
Тоа камено тело за миг ослободено
од принудата на земните потреби

НАЈМАЛА ПОВРШИНА
Смрзнува пред лицето
и свилената шамија на здивот
Легнат си на осланета папрат
во кондури под воена, спрема
Под покривач од ведро небо
Без знаење и намера
без знак на самосожалување
се свиткуваш во клопче
Во нежна спирала од фетус
во родна постелка
Во тело ограничено
Со најмала надворешна
површина во просторот

КВАДАР
Кој знае по кој пат ми паѓаат в очи
оние исти гестови
Оние автоматски
движења на рацете
при намотување
На долгата змија од јажето
околу едната отворена шепа
На жолтиот конопец
чии четири краишта
ги затегнуваа осум раце
Спуштајќи го дрвениот сандак
во празната теснота на квадарот
од пресна црвеница

четврта
координата

ЧЕТВРТАТА КООРДИНАТА
Еве веќе неколку пати
како се враќам од смртта
О драгоцено искуство
На заминување секогаш си мислев
дека ми недостасува четвртина од векот
една година само еден час
барем еден миг повеќе
Да ги довршам започнатите работи
да ги исправам лошо водените
На повторно враќање да имав
некакво право за надеж
во сè би се заколнал
дека првиот чекор ќе го почнам
Од онаа потпорна точка на четвртата координата
пред очи што ја гледал секој не забележувајќи ја
во прекинатиот дел од животот
Дека животот свој ќе го водам
вдахновено како прва љубов
Со чиста неверојатност на шаховака убавица
чиј блесок не потемнува
под рѓите на времињата . . .
И така по стојано учејќи се
на сопствените непоправливи грешки

ГЕОМЕТРИСКО МЕСТО
Гледаш: Змија!
Во затворена контура свиткана
Нејзиното шарено тело
невеста што се пресоблекува
Геометриско место на точки
во иста рамнина од една
подеднакво оддалечени
Со гола рака пристапуваш
Со показалецот на праведниот
(што не знае за претпазливост)
во строгиот центар
Во сето тоа како да гледаш
потребен доказ и доволен услов
за совршенство и апстракција
За да се плашиш основано
од последиците што не се
пресметани во ризикот

РАДИУС НА КРИВИНАТА
Повеќе пати ни на јаве ни на сон
поминувам низ една иста улица
Со радиус на кривината надвор
од полето на реалните броеви
Со жената и двете деца
доцна навечер по мрак и дожд
на една закривена неосветлена улица
А фаровите на некој камион што не знаеш
дали стои тргнува или се движи
се жолтеат во мрачното теме на кривина
Со свирепост на зеници од рисица
Јас го носам девојчето на раце
закривајќи му го со шака лицето
од капките на дождот
И викам со старателска паника во гласот:
Внимавајте на камионот!

КРУГ И КВАДРАТ

Кругот те наведува да излезеш од него
Од орото во кое за еден грош си фатен
Од бунарот што го копаш и нигде крај му нема
Квадратот би требало да потоетува на закрила
Кај него е с# еднакво право и правилно
Прави му се аглите страните еднакво одмерени
Глава кај да склонат има за четворица
Рамка за која можеш и да се придржиш
со двете раце додека правиш обиди
да погледнеш однадвор или да излезеш однатре
Кругот како да е миг од двенасочно движење меѓу
точката и бесконечноста
Периферија и простор исполнети со совршенство
Дури кога и незадолжително го замислуваш
припаѓаш единствено внатре или надвор
Не можеш да се задржиш на периферијата
Квадратот е ринг по грешка каде што си најден
Кругот еквипотенцијална замка
Со краишта и јазел мечот што не ги сече

ПОТВРДА НА ХИПОТЕЗАТА
Претпоставуваше дека постои
и дека еден ден ќе ја најдеш
Во некое од неосветлените
места на хипотезата
Астрономот со главата преполна
Глетки формули и небесна механика
прво како шТо го здогледува
низ замрсените диференцијални пресметки
неоткриеното тело на небото
и потоа во таа насока го врти
дурбинот на телескопот
така и ти исполнет со небесни претчувства
во секоја клеточна мембрана ја одразуваш
поверна од неволја поубава од формула
сама што мисли и се преобразува:
прстенот астероидот ѕвездата пламната
во вселената од пукот што се раѓа

СПИРАЛА
Зошто раката сама
Само со моливот на белиот лист
танцува по непрешната крива
Со едниот крај во себе свиткана
во некој сопствен прапочеток
Со другиот отворена како намера
да се опаше светот
да се оптрча постоењето
Од каде тоа раководство во прстите
во час на отсутни цели и помисли
да се фаќаат за нејзините кривини
Свиткани како прашалници
безбројно повторувани
Змијата во гнездото на каменот
маглината во конечноста на безмерјето
постанокот во потемнетите светлини

КАЛОТА
Со безмерна маса и забрзување
се појавува за миг
во темето на видокругот
Опфаќајќи н# во полето
на самрачномразната сенка
И се нема време
За чекор настрана и противење
Освен за горки пцости
следени на усните
Главата под доближената тежина
како згазено
јајце од ластовица сторува „паф"!
И од телото и душата
останува одвај само една
единствена дамка
И таа изгорена
Здробена и заробена
под црната калота на каменот

БРЗИНА

Од некакво нескротливо
фаќање брзина
освен со лицето
што го стружеш од сапуница
и го триеш наутро
не можеш насамо со себе да застанеш
на ниедно осамено место да се сретнеш
во ништо на себе не можеш
со вистнски поглед да се задржиш
во сопствените очи да се загледаш
ништо пооебно да забележиш
не ги забележуваш размерите
на асиметријата од зулуфите
на длабочината на брчките
не забележуваш нити колку
и во чие месо се вкопале ноктите од палците
не забележуваш дали ти преостанало
уште некое побелено
уште некој осамотен
катник во главата

РЕМАНЕНТНА ЕНЕРГИЈА

Држиш во раце нож и стап
од непознато потекло
Ножот можеби најден
на губилиштето од градот откопан
од под девет други закопани градови
Стапот исечен од прастарите
шуми на непроодниот страв
Ги држиш рацете прибрани до телото
Склопените крилја од серафим
со столчени дијагонали и поткастрено перје
Од трепетот на твоите дланки да не се подразбуди
непознатата помама, на ножот
непредвидливата похота на стапот
Да не се зарие во доверливоста на првите гради
да не се скрши од собеседниковата глава
Злоупотребувајќи го укажаното гостопримство
на недолжните каинови раце

ЖЕЛЕЗНО
Земјата е црна квачка што клапа
над едно јајце од стопено железо
С# е од руда или легура од железо
И седумте ридови на кои лежи градот
и планината на која се потпира
И пругите и плуговите
И топовите на. нас што ли вртите
И проектилите што ни ги темпирате над главите
И луѓето грам по грам стануваат железни
Со рани полни со железо
Железни овоштија принесуваат до устата
С# е според тоа: од железо
И волјата со железо што заведува
железна дисциплина
И потковицата скришум што ја вкопуваш
во разнишаните темели од куќата
И ние на железни тркала што се движиме
во пресрет на железното време

стари
работи

ПЕС
И да му е непознат таткото
И д,а му е од непозната шума
родословното стебло
То ј не е кучкнн син
Тој не е ниедна вера
во својата лесномисленост
И без благородно потекло
со вродена благодарност
за водата понудена и лебот
За пантомимата на окото и прстот
за интимната фреквенција на гласот
на прагот од дворот стопанов лае
Со доверливост од дете простодушност од старец
И не е капнат плод на случајноста
стариот човек што не е
половина риба половина девојка
Туку педесет насто дете
педесет насто стар пес

СТАРО КУЧЕ

Не го трошат вниманието на излитеното
присуство од старото куче
Само некоја неочекувана клоца
Некоја откачена пружина на подмолност
во слабините
Во собраниот задник
Некој проголтан квичеж како месо со игла
Обеззабено и со ноќ во слухот
Не се граба и дави околу коска
Не го следи лакот од замавот на раката
што го дофрла лебот низ подотворената врата
Старото куче ретко лае
Старото куче не постои уметност
ти да го храниш тоа да те лае
Лаежот на запретано место го чува
Како оддалечениот пливач од брегот
последниот довик за помош

СТАРО МАГАРЕ
Старо е и не може
Да се потпира постојано на ставови
изградени од она што со експеримент
нити може да се потврди
нити да се обори
Остарено не може лесно да ја вари
сламата од половински вистини
Со зрна од јалова над еж не може
од копито повеќе да ги храни
жолтите клунови на разнежените пилци
На глас изустените помисли од гласно
рикање повеќе го ежат
Не може понатаму да врши трње
Да живее од работа на изнаоѓање
десетпотезни комбинации во позиција
под прагот на вториот потег
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СТАРИ ДРТАЛА

Со брзите ритми и пискотливите
звуци на виолините во оро
како во грев се фатени старите дртала
Ги мрдаат сувите цевки
под глуждестите колена
Тешкоповинуваните израстоци
Ги влечат за полопзина милиметар во играта
подишатите стапала над подиумот
Навивам додека ги гледам или мислам
еден век оддалечен на нив
Со сите мои четири тркала што се вртат
по нивната удолница
И без трага завист и љубомора во погледот
го следам копјето на нивниот хорски глас
додека ја надлетува кулата за натфрлување
Раката удостоена со милоста и снагата на Сирма

СТАРИ РАБОТИ
Не гледам слабост или недостоинство
меѓу брчките што ми се скрило едно зрно
на жал за старите работи
од некакво значење
Или од некоја убавина
Што во животот лесно ги одминав
или не ги прифатив како свои
И за жените доблесни
што немав смелост да ги запознаам
како неизбежна судбина
За жените залудно што ме очекувале
на погрешно место
или во непогодено време
И за жените достојни со кои
не стигнав нити да разменам
знаци на заемна симпатија

ДА СЕ ОСТАРИ
Работата ќе почека
Додека не го собереш поленот
на вековното искуство
Додека не стекнеш неопходен
квантум на тајни знаења
И не постигнеш завидно совршенство
во техниката на изведување на работите
Работата секако ќе почека
Доволно додека не остариш
Да остариш доволно за да ти изникнат
повторно забите: умниците
За да можеш да загризеш
Со силина во стисокот на вилиците
од тигарот
И со куршум в срце
што не ја попушта жртвата

