ПЕТРЕ БАКЕВСКИ

НИЗ ЗЛАТНИОТ
ПРСТЕН
НА СОНЦЕТО

I
ВАВИЛОН

ПРЕД ПОРТАТА HA БОГОВИТЕ

Уште еден одминатпоход- да се објасни
смислата на бесконечноста,
Победата се одбележува според невидливите
патеки на птиците,
Во јато, со ширни крилја,
Coзапалени огнови во очите,
Coусвитени копја кон сонцето,
- Да се застане пред Портата на боговите!
Скаменето ли е времето на острилото на мечот,
По магијата на молкот- коњите не‘рзнуваат пред
големото исчекување на светлината,
Полето е стишано во тишината на прашината,
Времето се менува, се менува, се менува–
Додека трае мигот,
Додека трае мигот,
Дишењето на воините е застанато во точката
на историјата,

И- сè е тука,
Пред отворениот сон на Великиот!
Сонува Тој пред Сончевата порта на боговите,
Откинат ли му е сонот од големата планина
на неизвесноста,
Трепери ли пред златниот одблесок на освоеното,
Далина неговото долго копје е изрежана
уште една цртичка,
За попатната станица на времето,
Дали од смирениот меч,
Од златниот штит од Троја,
Потекуваат крвавите рекина ехото од криковите,
Како да ја одмерува болката, тишината, осамата,
Co кој мелем ги заздравува отворените рани
на утрата,
Денот го дели на две распорени половини –
По утрото - кога напаѓа,
И по зајдисонцето - кога победува,
Крваво е пладнето на неизвесноста,
По прашината на бојното поле,
Ја црта невидливата мапа на светот,

Ha својот замислен свет во искрата на надежта,
Во искрата што потајум му ги лекува раните
на осамата,
По небесата,
По небесата ги распоредува воините,
Додека негово е бојното поле издолжено
во сенките на долгите
копја!
И стои тој, Великиот, пред Портата на боговите,
Столб е тоа златест што стои потпрен на сонцето,
По сончевите зраци ја одмерува скротената сила,
Од неговото срце - до сонцето,
Се урива ли златниот замок на историјата,
Или чудата се победуваат - додека трае молкот!
Вели тој, Великиот,
Вели додека во молкотго расpостила сонот
на освоеното,
Вели- историјата ќе ја постелиме со цвеќенца,
Секој поход е нов календар на времето,
Ќе се одмеруваме - според освоеното,
Дотаму- каде што допира ехото на гласот,

Потаму- каде што го разнесуваат птиците,
Иуште дотаму- каде што стигнува одблесокот
на мечот,
Па издолжената сенка на несоницата,
Па пак сонот- растегнат по златните зраци
на сонцето,
Вели тој, Великиот,
Додека зачекорува по патеките на историјата,
Пречекан- со небесни цвеќенца!
Сонува Вавилонво отворените ѕидини
на ранетото време,
Сонува Великиотво отворениот сон на своите
походи,
Далеку се планинските извори на Македонија,
Жуборливите води на реките,
Како ќе ги чувствува Зевсовите грмотевици,
Лутината на луњите,
Како ќе ги одгатнува патеките на светкавиците,
Каква ќе биде силата на молњите,
Во ноќите- како ќе ги претскажува битките,
ако не ги носи скротени ѕвездите
во душата,
О, ѕвездите во душата,

Што се паметат само од постелата на својот
народ!
Сонува Вавилон- сонува Великиот,
Отворен е градотна боговите,
Тие молчат, скриени се во прашината на стравот,
О, инебото е отворено
За широкиот лет на птиците!
Чекори Великиот во ехото на тропотот на коњите,
Патот е послан со небесни цвеќенца,
Откинати ли се од душата, од стравот,
Венеат ли пред огнениот поглед на Великиот,
Илирасцутуваат додека тој чекорикон- небесата!
Цвеќето ја носи тагата, шепоти една ѕвезда
од отвореното небо на сонот,
и- згаснува,
Цвеќето ги носи и боите на есента,
фучиветерчето на одминот,
игизгуснува темните облаци
на болката,
Чекори Великиот во ехото на тропототна коњите,
Чекорикон- небесата!
Цвеќенцата го множат стравот пред освоениот
Вавилон!

ТАИДА
(Опис на љубовта распламтена во огновите
на уништувањето!)

Доаѓа таа од невидливиот облак на прашината,
Co долгите златести коси ги соединува
непреспаните ноќи на воините,
Доаѓа да им го пробуди скриениот сон
на надежта,
Меѓу утрата и залезот - ја растегнува својата
магична насмевка,
И го одбележува денотна победите Походот е заборавен или разгорува огнот
на новите освојувања!
Остануваат само ноќите,
Само ноќите да се победи немирот на месечината,
Зашто таа Чувар на покосеното боиште,
Потајум поткраднува од будниот сон на воините,
Поткраднува -

Од заборавениот збор на згаснатото огниште,
Поткраднува Од топлата постела на љубовта заборавена
во тивките предели
на татковината,
Поткраднува Од тајната помисла на враќањето,
О, остануваат само ноќите,
Останува да се победи немирот на месечината,
Зашто нејзините златести коси
Ја симнуваат светлината
Во - срцето!
Танцува убавицата на светлината на Вавилон,
Во дворецот на исчезнатите персиски кралеви
танцува нашата убавица,
Пред распламтениот оган на Великиот танцува,
Додека тој го мери времето со потскриеното око
на осамата,
Додека на тагата ù црта скриен ликво лицето
на несоницата,
Додека го скаменува своето време во тајните
воздишки на душата,

Додека помислата за љубов му се врти
на сечилото на мечот,
Танцува нашата убавица
Дојдена од невидливиот облак на прашината,
Танцува од пробудената светлина на месечината,
Ги симнува огнените ѕвезди од небесата,
Ги симнува ѕвездите,
Во душата на Великиотги симнува!
Треба да се љубипред отвореното ѕвездено небо
на Вавилон,
Да се заборавина ехото на мечот,
На тагата даѝ се остави тишината на боиштата,
На ветровите да им се препуштат освоените
патишта на исчезнувањето,
Да се заборави на молкот пред тивките зори,
Да не се пребројуваат згаснатите ѕвезди
пред бојот,
Да не се повикува претскажувањето на Хомера,
Ида не се насетуваат криковите на Тројанците,
Сè е во точката на светлината,
Треба да се љуби пред отвореното ѕвездено небо
на Вавилон,

Додека нашата убавица танцува пред
распламтените огнови на Великиот
И г и симнува ѕвездите
Во неговата душа!
Скокнува Великиот- да ја дофати љубовта,
Скокнува по немирната светлина на месечината,
Скокнува да ги дофати златестите коси
на танчарката,
Αод огнените ѕвезди во душата,
Го дофаќа Великиот факелот на љубовта,
По него толпа од воини и војсководци,
Огнени факли во распламтен оган месечината
ја потпалуваат,
Коренотдаѝ го изгорат,
Да ја згаснат отаде ноќта,
Од небесата- во огниште да ја престорат,
Танцува Великиот со факелот на љубовта,
Танцува нашата убавица пред неговите запалени
ѕвезди во душата,
Танцуваат воини и војсководци,
Во палатата на исчезнатите персиски кралеви,

Сè е во ноќта - додека таа се осветли од својата
внатрешна страна,
И сè е во црвените пламени на љубовта,
Додека времето од минатото и времето
од сегашноста,
Се обидуваатда се соединат
Во единствен крик на постоењето!
Треба да се љуби пред отвореното ѕвездено небо
на Вавилон,
Ѕвездите се согорени во душата,
Месечината е запалена и таа догорува
во пламенотна исчезнувањата,
Великиот танцува со факелот на љубовта,
И со една разгорена ѕвезда во очите
Ѝ го предава на нашата разиграна танчарка,
Да ги потпали пердињата,
Да распламти огнот по столбовите од кедар,
Да вивнат златните покривина историјата,
Да ги развее своите златести коси во црвениот
oган до небесата,
Да ја разгори љубовта,

Додека има и земја и небо,
И птици и луѓе,
Додека срцето рамномерно чука имудава некаква
смисла на животот,
Треба да се љуби,
Треба да се љуби пред отвореното ѕвездено небо
на Вавилон!
Седи Великиот во градината,
Седиво изгорената ноќ,
Црвените пламени јазици се вишнеат
до изгорените ѕвезди,
Α од нив, од огновите,
Од светлината,
Излегува убавата танчарка со размрсени златести
коси,
И му ја носи златната флејта на осамата Да се тагува,
Да се тагува,
Додека магичните звуци ја слават љубовта,
Пред запалениот дворец на исчезнатите персиски
кралеви,
Пред освоеното небо на Вавилон -

Враќањата во утринските извори
На татковината–
Се неможни!

ХЕФАЈСТИОН
(Опис на тагата собирана
низ проѕирната прашина на осамата!)

Пријател е тој од битките на небесата,
Една ѕвезда во друга се претопува и меѓу нив
светлината единственпат
осветлува,
Додека едниот- сонотго препушта на тивкото
УТРО,

Другиотво несоницата,
Во тишината стегната во прегратките
на будењето,
Го чува стравот скриен во изгрејот,
Додека на едниот мечот му одмора во ноќта
на сонот,
Другиотго свртува кон светлата месечина,
И во одблесокот,
Во сјајна светлина,

Boиздолжена сенка од окото што набљудува,
Ја одмерува должината на боиштето,
Икога сонуваат- на јаве ги летаат своите
таинствени птици што го одржуваат
небото на љубовта,
Икога се на боиштето,
Едниот ранет- другиот раните ги лекува,
Кога гледаатво сонцето,
Еденизвор ја напојува нивната жед,
Кога оддвата брега на неизвесноста се гледаат,
Coмечовите,
Сред река- во срцето се пресретнуваат,
Да се истрае,
Да се истрае,
Во неповратните походи на освојувањето,
Додека Хефајстион самумира,
ΑВеликиот ја одмерува силата на коњските трки!
Една ѕвезда до половина згаснува,
Другата половина во пламен пламнува,

Потпаленeкоренотна болката во срцето,
Во душата- пеплишта, пустош, молк,
Времето е застанато на врвотна мечот,
Како да се крикне кон зајденото сонце,
Раната е отворена во скршеното срце,
И на неа се нафрлаат јата црниптици,
Колват- да го разнесат молкот
Во живото месо на тагата!
Како да се именува болката,
Воините скаменети на ненацртаната мапа
на светот,
Coтажни воздишки ги бркаат птиците,
Три дни и три ноќи,
Великиотлипа врзмртвото тело,
Ја оплакува едната половина од својата згасната
ѕвезда,
Αво душата си ја одбележува последната
патека на своето
заминување,
Додека есента го менува лицето
Во жолтото лисје на исчезнувањата,

Три дни и три ноќи
Великиотлипа и тагува врз мртвото тело
на својотвоин,
Еден беше мечотшто се остреше на сонцето,
Единствено им беше боиштето на осамата,
И една мисла потајум
Ги разгоруваше нивните огнови,
Липа и тагува Великиот,
Како половина глас на ехото да се враќа,
Αполовина во мртвото тело исчезнува,
Половина земја- половина небо,
Ниту ноќта одминува,
Нитуутротозазорува,
Нитуглас за освоените битки,
Ниту извори да прожуборат од пробудените
планини,
Нитудождецда ја симне прашината
од боиштата,
Ниту грмотевици, нитумолњи,
Ниту огнови да го потпалат големото небо,
Мечотдо половина- забоден крај мртвиот воин,
Идругиот меч до половина–
Забоденкрај мртвиот воин,

Два меча што се остратна сонцето,
Во планината на залезот,
Липаат и тагуваат,
Пред вџарените очи на воините
Скаменети
На ненацртаната мапа на светот!
Тагата се тагува во осаменост,
Станува Великиот,
Над мртвото тело на воинот станува,
Го пробудува утрото,
Сончевите зраци од стишаните извори на тагата
ги извлекува,
Го вади ножот од прободената душа,
И во нем крик,
Да го прободи небото,
Да застане дишењето,Отсекува златна кадраод својата коса,
И низ тажните очина нечујниот ветер,
Да ја разнесе низ сите освоени боиштаДа се тагува,
да се тагува,
Сè во тага да се престори,

Игривите и опашките на коњите да се исечат,
Иптиците во гнездата да тагуваат,
Да се тагува,
Да се тагува,
Додека лоловина ѕвезда оддушата на Великиот,
Во мртвото тело на воинот,
За навека,
Згасна!
Над отвореното небо на Вавилон,Само тишина,
Само тишина!

АНДРОМАХА
(Опис на копнежот- да се дофати сенката
на слободата!)

Исчезнатили се тенките коренчиња на предцитеКога дишењето се стишува во црната мрежа
на болката,
Кога светлината згаснува во трепетливата сенка
на очите,
Кога потајум силата исчезнува во постелата
на ноќната треска,
Кога се преиспитува моќта на зборот,
Или со тежината на воздишките,
Ги соединува буквите распарчени низ патеките
на душатаТогај, Тој, Великиот,
Излезен од немирот на ноќта,
Противставен на белата несоница,
Без да ги преброи згаснатите ѕвезди во душата,

Boсонилина јаве,
Coмижуркава светлина што мами замаглен
поглед
Во тишина, повтор ќе гипокрене тројанските
прашини,
Иод боиштата,
Од згаснатите огништа,
Од искршените копја,
Во издолжените сенки на предците,
Пакќе ја побара смислата на походите!
Дојден ли е крајот на зборот!
Две црни птици скриени во молкот на својот
таинствен лет,
Ја разнесуваат надежта на бојното поле
на исчекувањето...
ВеликиотумираВеликиотумира на зажарениот врв на копјето,
Во невидливата сенка на штитот,

Boтишината на згаснатите ѕвезди,
Во распосланата мапа на светот закачена
на сечилото
намечотМируваат и ветровите и грмотевиците,
Мируваат и водите и шумот во планините,
Мируваат и птиците и ѕверчињата во грмушките,
Мируваати победените и победниците,
Сè мирува на распосланата мапа на светот
Закачена на сечилото на мечот,
Великиот умира...
Каде е зборот од Троја,
Штитот на Ахила,
Магичниот календар на дишењето,
Великиот умира...
Αво неговиот збор,
Сенката на Андромаха,
Жилавото коренче на предците,
Ехото на гласот,
Силата на повикот,

Грч- да се победи болката,
Да се повика надежта,
Да се сонува за уште една победа,
Кога сè е победено,
Да се дофати сенката на слободата,
Кога таа е завиткана во исчезнатиот лет
на птиците!
Изборува Великиот со гласот на копнежот,
Зборува во сонот додека сонот одамна го измина
патот на враќањата,
Кој победува
Кога победата во сон заробена,
Во кругот на ехото,
Повтор во сон исчезнува!
Умира Великиот и зборува,
Co распарчени букви низ патеките на душата,
Зборот го соединува,
И зборува Великиот,
Co болниот глас на Андромаха зборува,
За уривањето на Троја зборува,
За исчезнувањето зборува,
За прашините зборува,
За бесилката зборува,

За мечот зборува,
За ропството зборува,
О, Боже, Великиот за слободата зборува,
Додека згаснатите ѕвездиво душата,
По друг пат,
До друго огниште,
На друго небо Повтор огнотго повикуваат!
Умира Великиот...
Андромаха на бесилка,
Над ширното небо над Вавилон,
Ги врзува ѕвездите
И плови во тишината,
Умира Великиот...
Предците се повикуваат само на умирање,
Умира Великиот...
Среќен никој и никогаш на светот не нарекувај,
Додека не го видиш последниот ден
на умирањето,

Зборува Великиот,
Шепоти Великиот,
Зборува, зборува, зборува,
Шепоти, шепоти, шепоти
Умира Великиот...
Додека зборовите исчезнуваат
И ј а губат смислата
На постоењето!
Предците се повикуваат само на умирање,
Андромаха на бесилка,
Над ширното небо над Вавилон,
Ги врзува ѕвездите,
И плови, пловиво тишината!

CEHΚΑΤA HA ГИЛГАМЕШ
(Гласови οд дамнина - отаде светлината
на Вавилон)

Во постелата на Великиот се населија само ѕвездите!
Дали блескаат или згаснуваат!
Утрата се осамнуваат без певот на птиците,
Во ладните реки водата се мери според ноќната
треска на исчекувањето,
Денот изделен ја бележи горештината
на уништувањето,
Сенките бараат засолниште од спржената земја
пред молкот
на огновите Јуни завиткан во невидливата црна мрежа
на молкот,
Ниту дишењето си го чувствува,
Ниту горештините си ги скротува -

Одбројува Срцето на Великиот,
Во ехо кон ехото на небесата се шири,
Кон сонцето,
По светлината се движи,
Го дофаќа пладнето распнато на крилјата
на жедта,
И ниту на дожд помислува,
Ниту некоја птица во немиротна облаците
да полета,
Врз отворените очи –
Светлината во трепките полека згаснува,
Во сенките на денот,
Меѓу згаснатите ѕвезди во постелата,
Во жедта на усните,
Меѓу исчезнатите зборови,
И меѓу силата што се губи меѓу прашината
на заборавените ветрови,
Една издолжена сенка од небесата,
Од скриената светлина на Вавилон,

Последниот збор на светот го бара!
Гилгамеш, - рече од небесата,
Додека на сувите усни на Великиот се залепи,
Да потшепне, шепототда го чуе,
Од душата - ехото на срцето да го насети,
Меѓу земјата и небото,
Последниот сончев зрак,
Како златен конец,
Да го растегне,
Од мирисот на својата исчезната тревка,
Заборавените мириси да му ги вдахне, „ Трева живот што ветува...!",
И повтор од исчезнатото езеро на животот,
Животот- да го возобнови!
Згаснати се ѕвездите во постелата на Великиот,
Невидливата сенка на Гилгамеш,
Над трепките,
Од згаснатите огнови на усните,
Последните букви,
Од дишењето,

Од ехото на срцето,
Во тишината на светот,
Последните букви од душата на Великиот,
Како златни зрнца на надежта,
Низ надежта на исчезнатите мириси
на вечноста,
Невидливата сенка на Гилгамеш,
Ги соединува и ги вообличува, Смислата повтор да им ја врати!
О, Боже, тоа се невидливи букви,
Безглас, бездуша,
Кревки и скршени во тишината,
Молкот го множат зашто тој застанал скаменет
На усните
И си молчи, и си молчи!
Згаснати се ѕвездите во постелата на Великиот!
Меѓу земјата и небото Се растегнува последниот зрак на молкот!
Буква по буква Згаснува и последното ехо на Великиот!

Фатен ли е летот на последната птица
на дишењето,
Ја имаат ли сенките на буквите единствената
смисла,
Во збор –
Стојно да стојат,
Како построени воини пред очите на копјата,
Или разделени,
По патеките на светлината,
За навек,
Во белата празнина на небесата,
Безнадежно да се бараат Ги нема буквите за татковината,
Исчезнуваат буквите - исчезнува татковината,
Само белиот облакна прашината –
Во раскинатите мапи на походите!
Шета сенката на Гилгамеш,
Од дамнина - сенката на дамнината ја носи,
Татковината се менува, како што се менуваат
сенките,
Отаде светлината на Вавилон,
Светлината во очите ја крие,
Дишењето само тој го чувствува,

и од немите усни на Великиот,
Само тој дишењето го - толкува! „На најсилниот...!"
Шета сенката на Гилгамеш,
Еднаш по сенката на својот пријател Енкиду,
Жив по светот шеташе,
И смислата на вечноста ја бараше,
Потоа со сенката на Енкиду,
Својата сенка ја соедини,
И пак вечноста не ја одгатна,
И пак вечноста не ја одгатна...
Шета сенката на Гилгамеш,
Нема букви за татковината,
Врз згаснатите ѕвезди на Великиот,
Врз мртвата постела на светот,
Додека ги одгатнува
Последните мртви букви,
Во мртвата постела на светот,
И ги реди,
И ги реди,
Во магичната низа на зборот,

„На најсилниот..."
„На најсилниот..."
Повтор му иде да викне,
Во тишината,
Во молкот,
„На најсилниот..."
„На најсилниот..."
- Светот да остане на Најсилниот,
Но, исчезнува,
И отаде светлината на Вавилон,
Вели: - Сè умира, сè умира,
Сè умира Отаде светлината на Вавилон!

II
БОЛЕСТА
НА ЅВЕЗДИТЕ

НОЌНИТЕ ГЛАСОВИ HA НЕСОНИЦАТА
BO МОРСКОТО ЕХО HA ПРОМЕТЕЈ
„Властодршци нови владеат на Олимп..."
Есхил: „ Окованиот Прометеј"

Подмолно го стегаат грлото ноќните гласови
на несоницата,
Ѝ одбројувам на ноќта во скаменетите стрелки
на часовникот,
Дали да го мерам времето –
По чукањето на срцето во згуснатата тишина
на молкот,
Или во мрежата на тенките свилени конци
на стравот
Што се распослал пο пеколните патеки
на моите јанѕи Те барам, те барам...
Во морското ехо на брановите,
Во утробата на ноќга што така невидливо
ти ја враќа силата,

Bo гласотво кој не чувствувам ниту лелекање,
Ниту повик за спас,
Во клуновите на црните птици
Што со изгрејот ја носат страшната болка
на прогонот,
Дали меѓу кавкаските планини и морето
На небесата
Се преселени твоите огнови на постоењето,
Зашто еднаш и само еднаш
Во разгореното срце на крилестите кочии
Се црта ѕвездената мапа на живототТе барам, те барам...
Меѓу хаосот на ноќните гласови на несоницата,
Α од неа Гласот твој претворен во молк
Што се лизга по големата карпа на мојата душа!
Ќе се најдеме ли распнати меѓу денот и ноќта,
Меѓу твоето големо небо што го прободуваш
со вжарени очи
од кои излегува светлината,

И моето разбранувано море на немирот
Затворено во црната кутија на ноќта!
Те барам, те барам...
Ја отворам твојата ѕвездена мапа на постоењето,
Гласот твој низ молкот од дамнина ми доаѓа,
Ехо е тоа од брановите што удираат во твоето
срце,
Ехо е што ги врзува твоите ѕвезди
И на тишината ù дава сила да го одржува
небото,
Α во тишината Да се истрае на остриотврв на молкот
закаченна сребрено синџирче
што невидливо ги отвора
тајните врати на болката,
Да се препушти времето згустено во морската
пена,
И со див шум што ја крие силата на морето
кое во очај удира
во тапаните на сувите карпи,

Да им се потшепне на моите замислени кавкаски
планини,
На врвовите на очајот што копнее во снежната
невиделица,
Како да ја подвикнам пролетта,
Скриеното сонце во кожурецот на камшикот,
Да потечат водите на мојот глас,
Од црната кутија на молкот да полетаат
птиците,
Шарените крилни птици што во клунот го носат
мирисот на оплодувањето,
Низ планините - до небесата,
Повтор' магијата на буквите,
Па зборовите,
Во кругот на животот –
Волшебната хармонија на бројките,
О, човекот симнат од Кавказ
Низ мрежата на ноќните гласови
на несоницата
Во мојата душа!

Допира ли зборот до ледените врвови
на Олимп?
Која магична бројка го скротува ударот
на камшикот,
По громовите ли ќе ја мериме нашата оголена
стварност,
Кожата е затегната - огновите печат,
Згаснува ли светлината распрсната пο небесата,
Птиците летаат заслепени од згустена магла
и споулавени, со искршени крилја,
крвават по есенските ораници,
О, боже, првата утринска слана ги попарува
со отворени очи Умираат, умираат, умираат...
Без надеж дека зимата е само едно годишно време
И дека по ќилимот на времето се мери изодениот
пат!
Тешко излегувам од синџирот на ноќта,
Уште потешко го совладувам дишењето
на времето,

Шетам сам во собата на несоницата,
Од една мисла До ехото на морето што удира во сувите карпи
на Кавказ,
Ќе надојдат ли големите бранови на мугрите,
Ќе се зазори ли низ клучалката на мракот,
Украдениот оган од планината Мош, на Лемнос,
Од вжареното огниште на Ефес,
Ќе те врати ли повтор меѓу луѓето,
Ќе се излезе ли од ноќните гласови
на несоницата,
Зашто - сè се врти меѓу белото кренато
знаменце на предавството
под ехото на камшикот
од ОлимпИли- да се фати утринската ѕвезда
на истрајувањето,
Закачена на снежните врвови на Кавказ!
О, нашите ледени врвови на болката,
Моите смрзнати трпкиво душата што како
грутчиња мраз,

Потоа како шилести мразулци Me прободуваат во срцето!
He го подигнуваме белото знаменце,
Мој Прометеју,
Моја жива несоницо Зашто И снеговите се топат,
И планините исчезнуваат,
Огнот во моето вжарено огниште
- не е згаснат!

АНТИГОНА

Ти си скриена топлина во потта
на ноќта,
Потајна болестна ѕвездите,
Ти си ми журкава светлина што трепетно
ми го осветлува тајниот агол на моето срце,
Скриена си во црната кошула на одмаздата,
ИлиТвоето срце во распламтениот оган на љубовта,
Ми шепоти во ноќната пробуденост на тишината,
Шепоти Дека коренот скриен во огништето на душата
не согорува,
Дека смртта ја избираш - пред времето,
Дека твојот збор,

Вистинскиот глас на твојот збор ширно
ги разлетува птиците,
Дека меѓу небото иземјата се растегнуваат
златните конци на љубовта,
О, сè е на конецотна истрајноста,
За љубов, за љубов си создадена,
Ти осамена птицо на белото небо на прогонот,
Што ми надоаѓаш како скриена топлина во потта
на ноќта!
Сакам да го дофатам,
Во тенките трепкина ноќта,
Твојот осамен крик,
Ги предизвикуваш молњите на молк,
Мечот ја губи силата пред налетот на твоето
развеано знаме За љубов, за љубов си создадена,
Додека од љубовта согоруваш како жарче
што потајум се крие под пепелта
на ѕвездите,

Ја одлагаш венчавката со животот,
На цветот му ја даваш едииствената смисла
и кога тажно овенува,
да пркосп на сонцето,
Таинствено се завиткуваш во зеленпте бршлени
на ветровите,
О, нека дуваат,
Нека дуваат по твоето исчезпување,
Венчавката ја одлагаш за некое друго време,
Коренот не согорува во душата,
Тој разлистува и по небесата,
Скротувајќи ги громовите!
За љубов, за љубов си создадена,
Α мечот те сече,
Α огнот те пече,
Во усвитената планина на гневот!
Треба да излеземе од црните јазли на ноќта,
Me ѕиркаш скришум од белината на твоите очи,
Сакаш да ми подвикнеш - да излеземе,
Да излеземе во белите градини на утрото,
Од смртната постела на мечот,

Од мечот забоден во срцето на љубовта,
Повтор - љубовта даја довикнеме,
Да довикнеме Птиците шир широко од срцето полетуваат,
Кон сонцето полетуваат,
По млечните патекина светлината полетуваат,
О, победена ли е подземната сила
Планината на гневот
Во пепел што ја престори,
Развеана ли е белата кошула на породот,
Отаде времето Co ѕвездите се зачнува животот,
Скротени се огновите,
Мечот мирува во коренотна цветот,
Се оплодува цвеќето,
Магични мириси полето во магија
го обвиткуваат,
Од магијата на полето - излегуваме,
Излегуваме од коренчињата на цвеќенцата,
Од светлината излегуваме,

Bo бели наметки пo небесата пловиме,
Да се заборави ноќта, мечот и смртта,
Времето закопано во правта на урнатините,
Друго време, глеј, оплодува,
Изчезнуваат болестите на ѕвездите,
Ние пловиме пο белите падини на небесата,
Скротен е немирот,
Во тишината - тишина,
Во друго време - друга љубов надоаѓа,
Пловиме по белите падини на небесата,
Α долу, долу во полето,
Од магичните мириси на цвеќенцата,
Еден старец со светлина во очите Светлината ни ја множи,
И кон сонцето нè испраќа!
Ти постоиш,
Ти, осамена птицо на белото небо на прогонот,
Постоиш Ноќта да ја држиш будна,
ИДа ја множиш љубовта!

ПРОРОКОТ ТЕРЕСИЈHA СЕЧИЛОТО
HA СВЕТЛИНАТА

Ми доаѓаш во завиткана свила од молк,
Од долгите сенки на ноќта растегнати меѓу
мракот и светлината што ја насетувам
во твоето невидливо чекорење,
Сонот се оплодува во неоткриените прашинки
на времето,
Ќе пловиме ли пο небесата,
Bo неодгатливото згаснување на ѕвездите,
Ќе исчезнуваме, ќе исчезнуваме, ќе исчезнуваме,
Додека ти ми доаѓаш во завиткана свила од молк,
И го множиш молкот,
Меѓу небесните и земни птици,
Скриени во распнатите пазуви на мојата
несоница!

Се движам пo сечилото на светлината што мојот
немир го разгорува во пламнати
огнови,
Да се гибне во песочната прав на историјата,
Да се пребројат изгниените листови на деновите
загубени во сушите и пустошењата,
Каква смисла имаат јанѕите на ноќта,
Ако потајум не се надеваат дека ќе влезат во бој
со златестото утро на изгрејот,
Се движам по сечилото на светлината,
Птиците одмојата душа полетуваат во потрага
по жарчињата на изгорените букви
на времето,
Летаат, летаат моите птици без враќање,
Тивките ветрови не се скротуваат од стравот
на тишината,
Туку ја бараат својата загубена сила
во пресушените извори на летата,
Ќе надојде ли немирот на облаците,
на грмотевиците и молњите,

Ќе се затресе ли мојата уплашена планина
на неизвесноста,
О, ги делиме, Боже, Водите, дождовите и молкот,
Ги делимеСушите, езерата и мечот,
Ги делиме Ноќите, мугрите и азбуката,
Ги делиме Огновите, леплиштата и гневот,
Ги делимеЉубовта, омразата и вистината,
О, мој Тересие, ми доаѓаш во завиткана свила
од молк,
На сечилото на светлината во моето срце
ми доаѓаш,
Додека ги делиме ѕвездите, птиците и огништата
што згаснуваат,

Во исчезнувањата што не можеме
да ги именуваме,
Во нашата потајна средба во ноќта,
Кога на куп ги собираме буквите од вжареното
небо,
И во будните соништа,
Ги потпалуваме огновите на тајните боишта Да се пребројуваме,
Да се пребројуваме,
Додека во жарот, во срцето, во небесата,
Согорува и последниот крик на надежното
дишење Постоиме, постоиме, постоиме...
Твоето срце скриено во сувите карпи на болката,
Насетува ли,
По златната патека на сонцето,
Насетува ли,
По невидливите патишта на виделината,
Насетува ли,
Распнато меѓу недоумението на молкот
и говорот,

Насетува ли,
Насетува ли, - распетие,
He сакам да зборувам веќе, велиш,
Или ехо е од искинатите мрежи на минатото,
Или глас е твој од скриената тајна на болката,
Или крик е твој од загледаноста во мракот,
Од пукањето на сувите карпи на душата,
Од лепливата пена на устата во која се топат
зборовите,
He сакам да зборувам веќе, велиш,
Ехо е, гром е, светкавица е,
Пред мојата оплодена несоница во кошулата
на ноќта,
Во која стравот ги буди мугрите
И ги растегнува сончевите платна на утрото,
По кои, Ти мој невидлив Тересие,
Тивко одминуваш во белата кошула на денот,
Одминуваш кон магичната топка на светлината,
Кон светлината одминуваш,
Во ехото на молкот одминуваш.

Одминуваш, одминуваш, одминуваш...
Додека на исчезнатиот сон му ја оставам
единствената смисла Co страв – стравот да го победува,
По патеките на белите ѕвездина опстојувањето!
О, боже, можеда се сонува и на сечилото
на светлината!

ПЕНЕЛОПА

Исчезната е сенката на долгото исчекување,
Одмораат вжарените стрелина големата љубов,
Згаснат е огнот во трепетотна последното
жарче на измамата,
Пребројани се долгите деноноќија
на неизвесноста,
Одгатнат е нечујниот шум на морските ветрови
што ја одржуваа твојата душа
во светулката
на надежта Тој - човекот со небесни ѕвезди,
Што ги врзуваше ветровите и морињата,
И со отворени очиги скротуваше молњите,
Седи во квечерината на твојот молк,
И низ мижуркавата светлина на твоите очи,
Без ветерче тишината да ја пробуди,

Си ги толкува Зајдисонцата на својата осаменост!
Морето бранува, се бранува,
Се бранува...
Исчезнаа птиците што ја носеа надежта
на немирот,
Co секое зајдисонце –
Во јата, како издолжени сенки,
Кон светлината исчезнуваат,
Исчезнуваат...
Α ти - загледана немо во квечерината
што невидливо се залепила
за твоето лице,
Во тишината што ги скаменила зборовите,
Во молкот- како свилена пајажина што ги
побелела погледите,
Ти - што на љубовта ù нацрта ѕвездена
мапа,
Ceгa по друга мапа –
Неговата тага ја одгатнуваш!

Сè што мина е - минато!
Морето бранува, се бранува,
Се бранува...
Минуваат зајдисонцата на летата,
Птиците неповратно си одат по светлината
што исчезнува,
Тагата е слеана со тишината,
Ти - старица,
Крај старецот - тагата ја одгатнуваш,
Ја одгатнуваш...
Во сонот - будна,
Знаеш - неговото срце според силата
на брановите чука,
Го има во постелата,
Но душата по морската шир му плови,
Тој повторно е распнатна јарболот,
Од срцето - ветровите ги пушта,
И плови, плови...
На своето последно патување
Повтор да го дофати - изгрејот!

Bo сонот- будна,
Ти - љубовта ѕвездено небо што ја престори,
СегаТагата ја одгатна,
И во неповрат,
Од постелата на твоето осамено утро,
Му мавташ, му мавташ...
Морето бранува, се бранува,
Се бранува...

ХАМЛЕТ
(Ceгa сум сосем сам!)

Претставата е завршена во сенката на завесата,
Во нем крик на душата ноќта ги бара
Зборовите, зборовите, зборовите,
Тие разгорени жарчиња што го распламтуваат
огнот на гласовите,
И го затвораат срцето во невидливата тврдина
на молкот!
Време е, Принцу, сега сум сосема сам,
Сосем сме сами пред темната мрежа
на осамата,
Пред пресеченото време на црната кошула
на лагата,
Ќе го објаснуваме ли измисленото лудило
што како свилено перде ни го закачија
пред очите,
Или - на вжарената карпа на вистината,

Ha работна ноќта што длабоко тоне во ехото
на морето,
Во скриениот зрак што како самјак шета
по таинствените патеки
на душата,
Душата ја осветлува,
О, го гледаш - очајот, измамата,
Тој зрак што ја прави темнината посилна
од денот,
Тој глас што лази по трпките на сонот Сега сме сосем сами и како што сè што е осамено
Се оплодува во осаменоста на гласовите,
Во сенката се оплодува!
О, сенката на гласовите да ја издолжиме
до врвот на молкот,
До врвот на срцето,
Во сончевите пределина срцето да ја издолжиме,
Белки така - ќе излеземе од темните лавиринти
на времето завиткано во шамијата
на очајот!
О, ќе излеземе!

Времето во сеништа скриено,
Сеништата во ноќга скриени,
По невидливите пределина времето шетаат
нечујни гласови,
Сега сме сосем сами, Ти и Јас, Принцу,
Меѓу заедничките исчезнувања
И заборавот на утрото што го брише ноќниот
глас на осамената тајна!
Нишалката на времето е прекината во секот,
Се нишаме на скриена ѕвезда, на остар меч,
Претставата е завршена во сенката на завесата,
Или - треба да почне, треба да почне!
- Само сонот е сенка!
А во сонотСе оплодуваат несониците: една е вистината,
Α друга е - правдината!
Ти ги имаш актерите, зборовите,
Тие - спуштените завеси на лагите,
О, ќе се дигне завесата за нова претстава!
Твојот меч е наострен во огнот на срцето,
По душата ти лазат изгорени бубалки

во пеплиштето на немирот,
Како да се гледа во луѓето, право во луѓето,
Co отворени очи лицето друга насмевка му црта
на денот,
Нели, и дење се сонува,
И дење се оплодуваат соништата,
Ништо заборавот не заборава додека времето
трае, Данска е затвор, а само сонот е сенка Што е со мечот, што е со зборовите,
Зборовите на врвот на мечот,
Мечотво огнот на зборовите,
Сега сме сосем сами, сосем сами,
О, ќе излеземе! О, ќе излеземе додека времето
трае!
Вика немирното море во мене,
Удираат бранови остри во брановите на душата,
Срцето ми трепери завиткано во мрежи
од искинати гласови,
Како ехо го насетувам дека стрелба подготвува
на тишината,
Сакам да крикнам,

Сакам да крикнам во лушпата на крикот,
Осамата да ја развеам како знамето на изгрејот,
Воздухот со меч да се сече меѓудва збора
на љубовта,
Co златен оган срцето да го дарувам,
О, со златен оган срцето да го дарувам Само нека биде вистина!
И меѓу небото и земјата има златни патеки,
Крилните птици слободата од гнездото
на изгрејот
Ја понесуваат,
Лета слободата завиткана во топката
на светлината,
По неа мавтаат птиците во небесата –
О, сè е во небесата!
Стрелбата е подготвена!
Треба да се лета и отаде времето,
И отаде сонот,
Понатаму- молчење!
О, зборови, зборови, зборови,
Сега сум сосем сам!

III
КРАЛИ МАРКО

ВЕТРЕЦОТ СИ ДУВА, СИ ДУВА..

Седам на Марковите Кули.
Ветрецот му ја дава единствената смисла
на времето!
Како да се поткрене големата карпа
во невидливиот молк
на минатото,
По кој сончев зракда се измери магичната
сила на Нашиот Јунак,
Co која жед се опстојува на сувото лице
на жегата,
Каде се притаени водите, дождовите, луњите,
Каде е скриена сенката на овие заборавени
карпи кои колку се поблиску
до небото,
Толку подалечни ги прават белите ѕвезди
на денот,

Bo кое exo да го фатам неговиот громовен
глас,
По кои патеки јавал со белиот коњ
на изгрејот,
Како ги соединувал полињата и планините,
О, Боже, по која магична светлина на денот,
Бдеел врз отворениот сон на татковината!
Ветрецотму ја дава единствената смисла
на времето Α од него Во миг на вжарена светлина,
Додека тишината ги врзува Кулите
со златно синџирче
закачено на пладнето,
Се откорна Голема Карпа
И со невидлива сила,
По небесата - полета!
Леташе - додека отвореното око светлината
ја пресретнуваше.
И додека сенката полето го покриваше!

Јас поитав пo светлината,
По патот на Големата Карпа итав,
По небесата осамен пловев,
Додека сенката на полето го покриваше!
Ветрецот единствената смисла на времето
му ја даваше!
Кога почна светлината да згаснува,
Невидлива сила,
Во недобројни парчиња Големата Карпа
ја здроби!
Се распрскаа мали камчиња по небесата,
И како светлината се распрскуваше,
Така по полето
Паѓаа!
О, Боже, ветрецот дуваше,
Дуваше,
И единствената смисла на времето му ја даваше!
Згасна - светлината!

Јас ce изгубив no беспатицата на небесата,
И почнав безнадежно да паѓам
Во бездната на мракот!
Додека се приближував кон земјата,
Недобројни камчиња
Ми удираа во срцето
И потоа како жарчиња
Се распрснуваа низ полето!
Кога се пробудив од сонот,
На високите Маркови Кули,
Од белите ѕвезди на денот,
Некој глас ми шепна, ми шепна - Тоа беа вжарени камчиња,
за гробовите на јунаците!
Ветрецот сидува, си дува...
И му ја дава единствената смисла на времето!

СЕКНАТИТЕ ЧЕШМИ НА ΜΑΡΚΟ KPAJIE

Три чешми во сувото лице на карпите,
Занемени, свртени кон небесата!
Три чешми - на Марковите Кули,
Co три невидливи ѕвезди што го осветлуваат
каменот испечен
на жегата!
Ниту капка да жугне од чешмурките,
Занемени, свртени кон небесата,
Ниту глас од тишината на вжареното сонце
распослано со жолтата боја
на летото!
Каменот осамен,
Пржи по лицето, на рацете, на нозете,
Кожата ми е растегната како суво платно
што брзо согорува на огновите!

Далечната птица како издолжена сенка ми се
врти над главата, високо,
Ми го врти големото пламнато небо
во очите,
Се вртат ли кулите, вжештените карпи,
жегата околу сонцето,
Или вртоглавица ме опсипува, како рој
бубалки да ме колват
во душата,
Додека од усните ја исцедувам сувата пена
од плунката!
Три чешми во сувото лице на карпите,
Занемени, свртени кон небесата!
Пресушило времето заборавено во распламтен
огнови на летото,
A јас, со светулки во очите,
Co последен здив пред испеченото лице
на жегата,
Co изгубена сила пред сонцето,
Во сенката
На секнатите чешми,
Свртен кон небесата -

Се спружувам Да сум поблиску до покривот на тишината
Да ги дофатам белите ѕвездина исчезнувањето!
Кога Распнат и распарчен, искинат во душата,
Co отворени очи испечени на светлината,
Гледам Далечната птица како издолжена сенка
од височините на сонцето,
Од големата вжарена топка на небото,
Слетува во мојата душа,
ТогајОд сенката на секнатите чешми,
Свртени кон небесата,
Од изворотна жегата,
Од огнот на белите ѕвезди на пладнето,
Потекуваат мразни води,

Гргорат, жуборат, клокотат,
Потекуваат мразни води,
Од сенката на секнатите чешми!
Потекуваат мразните води од мојата душа,
Небото е полно со птици,
Αсал една птица од издолжената сенка,
Во душата ми останува
- На Марковите Кули,
Однебесата, одсонцето,
Од височините на жегата,
Студените води на летото
Гипушта
Птицата на нашиот јунак!
Чувајте ја невидливата птица налетото,
Во душата!

ДОЖДИ, ДОЖДИBO MOJΑΤΑДУША

Ceнасобраа големи води во немирот на душата!
Небесни и земни води.
Каде да потечатВо невидлива ноќ, скриена во осамениот повик
на жедното поле,
Бесполезно
Во сонот ќе истечат!
Се насобраа големи води во немирот на душата!
ПритискаатОд немиротна душата да истечат,
Наутро- од изворотна несоницата да истечат,
Од глувата чешма на молкотда истечат,
Од гнездото на грчот притаен во стравот
да истечат,
Да истечат– како поход на облаците што ги с’ска

кон непознатото лице
на денот,
Од трпките на неизвесноста да истечат,
И во трпките на замаглената светлина
да се слеат,
О, големите водиво немиротна душата,
Како црна птица што подмолно ме колве
во срцето,
Надоаѓаат, бијат, о, Боже, несекнуваатГолемите води- од душата,
Коннебесата истекуваат!
Боже, истекоа големите води од мене!
Дожди, дожди, дожди...
Без престан!
Сега, однебесата,
Од големите и споулавени извори на облаците,
Од исчезнатиот сонво моето тешко будење,
Од коритото на ноќта претворено во црна
наметка на денот,

Од сенката на исчезнатата светлина,
Од нечујниот крик на утрото задавено
во нескротливата сила на водите
однебесата,
Дожди, дожди, дожди...
Без престан!
Иноќга и денот, и утрото и квечерината,
Ипладнето и полноќга,
И сонот и будењето,
И мракот и светлинатаСè во дожд се престори!
Дожди, дожди, дожди...
Без престан!
Надојдоа водите,
Големите води од немирот на мојата душа
надојдоа,
Полето исчезна пред замаглената слика
на невидливото,
О, надојдоа водите
И накај Планината се искачија!

Тогај - се сетив!
Јунака од сон пробудив,
Од сонот бел коњ со јунака кон планината
'рзна,
Поита кон врв планина
И со остра сабја
Планината на два дела ја пресече!
Црна Река кон Вардар потече!
- Α тој, удолу,
Пред Големата Карпа силата си ја сопре!
И пак се насобраа водите од небесата,
Големите води од немирот на мојата душа,
Пред лицето на Големата Карпа!
Потаму, на југ- беспатица!
Назад водите не течат,
Кон небесата повтор' не се враќаат,
Истечените води од немирот на мојата
душа,
Пред лицето на Големата Карпа,
Потаму, на југ- во беспатица!

Дожди, дожди, дожди...
Без престан!
Пак јунака викнав,
Пак јунака со бел коњ 'рзна,
Пак јунака со остра собја,
Големата Карпа на два дела ја расече!
Боже, вивнаа водите удолу,
Низ Демиркаписката Клисура
како низ иглени уши
Зарикаа водите кон плодното поле,
Сонцето блесна по небесата,
И со јарка светлина Водите кон морето се втурнаа!
Ceгa, таму,
Кога чувствувам како немирно море вие,
Знам, тоа водите од мојата Татковина
Немирот во душата го слават!
Надвор врне дожд!
О, дожди, дожди, дожди...
Во мојата душа!

ΠΟ ΜΕΡΑHAЅВЕЗДИТЕ

Седи јунак на врв карла,
Очите, како сребрено јаже од светулки, растегнато
до небесатаПо чукањето на срцето,
По тивките воздишки слеани во тишината
на ветрот,
По ненадејните грмотевици што миговно
ја одземаат светлината,
По неодгатната болка што птиците ја разнесуваат
во далечината,
Небото еугоре, високо, кон златнитепатеки
на сонцето,
Седи јунак на врв карпа,

ИοдгатнуваCoкаква мера да се измери татковината!
Светлината доаѓа во очите и бега, бега,
без даù се дофати крајот,
Во душата се заплеткале свилени конци
И ја лекуваат болката на несоницата,
Утрата се раѓаат без да ја објаснат ноќта, стравот и неизвесноста,
Постои ли мојата татковина,
О, постои ли татковината,
На врв карпа, на остар камен што ја пречекува
горештината.
Што ги смирува ветровите и ја менува насоката
на силата,
Од каде доаѓаат грмотевиците, луњите,
Дожди во сушата на копнежот,
По невидливото лице на татковината
дожди,
Атаа, скротена-

Меѓу несоници и болки,
Меѓу ветрови и светлини,
Меѓу суши и потопи,
Меѓу закопани сабји и заборавени бојни полиња,
Меѓу нем молк и нечуен крик на птица,
Меѓу пеплишта и огнови, ■
Таа - скротена,
На врв карпа,
Во ѕвездата на јунакот,
Мерата на своето време ја бара!
И тргна јунакот по патеките на своето време,
По патеките на Семожниот тргна,
И речеТој ја создаваше земјата, водите и планините,
Тој ги пушташе реките,
Тој нè будеше од сонот,
Тој нè успиваше во магичните мириси на трев
Тој раѓаше и тој умираше,
Тој сонцето го светнуваше,
Тој на дождовите им ја даваше силата
да оплодуваат,

Ο, само тој ги знае патеките на мојата
татковина!
Се симна јунака од врв карпа,
И со силата на својата невидлива ѕвезда,
Од Прилепа до Солуна,
Измери - три дни и три ноќи,
Слеани во еден чекор,
Во едно дишење и во едно чукање на срцето!
Потоа Уште три дни и уште три ноќи,
Измери од Шар Планина до Пирин,
Уште тридни иуште три ноќи,
Во еден чекор,
Над планини, над реки, над полиња,
Три дни и три ноќи,
Така како Семожниот го мереше своето време,
И како што ја создаваше земјата, водите
и планините,
Како што нè будеше од сонот,
И како што нè успиваше во магичните мириси
на тревите,
Како што ги пребројуваше ѕвездите,

Како што ги пушташе грмотевиците,
И како што ги скротуваше луњите,
Како што ги разлетуваше птиците,
И како што го расејуваше семето на љубовта,
Три дни и три ноќи,
И уште три дни и уште три ноќи,
Повтор да се врати на врв карпа,
Над Прилепа,
И од светлината, од сонцетоСедмиот ден да извика Македонија е голема,
Толку денови и толку ноќи,
Колку што на Господа
My требале да го создаде - светот!
Седи јунак на врв карпа,
Очите, како сребрено јаже од светулки,
растегнати до небесата,
Седи јунак на врв карпа,
И ј а чува тајната на своето време,
Ја чува мерата на ѕвездите...
О, кога се создаваше светот!

ΜΑΡΚΟ KPAЛE СЕ СИМНУВА ОД ФРЕСКАΤA
BO ЦРКВАТА СВ. ДИМИТРИЕ СКОПСКО,
XIV ВЕК

Во тишината на пладнето распослано пο жедните
тревки на заборавот,
Избледнетво белиот лишај на малтерот,
Закованво студенилото на каменот,
Меѓу скриен зрак на открадната светлина
што потајум го буди гневот
запретан во правта
на времето,
Молчешкум ми ги откорнуваш кревките
коренчиња на молкот,
Пресечени ли се погледите во заледените трпки
на очите,
Сè мирува, стои, сонува
Дишењето е прекинато во тенката жичка
на крикот,

Тамукаде што твоето исправено тело е рането,
Тамукаде што копјето забодено крвта ја испило
како утринска роса,
Мајсторот на ѕидот,
О, мајсторот на ѕидот,
Coмалтер те зацелилИмеѓу тишината и твојот молк,
Во очите ти ја оставил светлината,
Ти ја оставил светлината,
Да ја оплодуваме во нашето будење!
Се будиме, мојјунаку, во пладнето на денот,
Јас излегувам од твоето скаменето студенило,
Во душата ми е заледен стравот,
Тиневидлив чекориш по зелената ливада
на времето,
Се симнуваш од небесата, од златниот покрив
на сонцето,
О, треба заедничкида го одмериме молкот,
Скриен во долгите сенки на неизвесноста,
Зошто пладнето се клативо потта
на горештините,

Ќе пламнатли скриените огнови,
Ќе ги потпалуваме лидневните ѕвезди
на нашето исчезнување,
Во невидливото лице на тишината,
на тишината...
Која заплашува,
Која заплашува...
Ти шеташ завиткан во златестите конци
на сонцето,
Подгрбавен си остарен си, блед си,

Полето ожеднето и со распукната душа,
Без гласови од птици,
Далечината ја издолжува во копнежотза дожд
Ти гинема сабјата, боздоганот, копјето,
Сèли е исчезнато во трпките на исчезнувањето,
Итака осаменна осаменостаùдаваш единствена
смисла да се скрие
во некое друго време!

Течат водите во сенките на денот,
Твојата последна куќа завиткана во ехото
на водите,
Под покривот, во искинати јазли, ветрот
го чува,
На поилото нитужедна душа да првне,
Си течат водите, си течатводите,
Ти шеташ завиткан во златестите конци
на сонцето,
Се клати пладнето во недоумението на жегата,
Нитусабја, ниту боздоган, нитукопје,
О, остарен лиси, мојјунаку,
Што од твоето,
Во моето време сакаш да зачекориш,
И од молкот и од студенилото,
Од жарот на твојата дневна ѕвезда,
Повтор
Да нè преброиш на мапата на ѕвездите,
Згаснато ли е огништето,
Огновите,

Што само стравотниго оставија,
Стравот- да го множиме,
Меѓу сушите и дождовите,
Меѓу молњите и несониците,
Стравотни го оставија да го множиме,
Додека, Ти, овенат, мојјунаку,
Coзацелени рани во малтерот,
Без сабја, без боздоган, без копје,
Во молк, во заледена тишина,
Од мене, од трпките на мојата душа,
Повтор' се враќаш на ѕидот!
О, невидливото лице на тишината,
Невидливото лице на тишината,
Заплашува, заплашува...

IV
НИЗ
ЗЛАТНИОТ
ПРСТЕН
НА СОНЦЕТО

„ Ако се љубат двајца
светот се менува“
Октавио Паз: „ Сончев камен“

I ПТИЦАТА HA КОПНЕЖОТ ЈА БУДИ
ЉУБОВТА ОТАДЕ ВРЕМЕТО

Од гнездото на срцето полетува,
Од сенката на крилцата
Ги пушта првите сончеви зраци на надежта
Во ледените очи на росата,
Посакува, со трепетен шум во душата,
Да ги пробуди тревките, цвеќенцата Птицата на копнежот,
Од сенката на утринската тежина на планината,
Да ја издолжи светлината,
И низ златниот прстен на сонцето,
Да ги оплоди
Магичните мириси на љубовта О, развеани се нејзините сребрени коси
над долината,

Од една до друга птица во невидлив лет,
Ветрецот го разнесува ехото од немирното
чукање на срцето,
Развеани се нејзините сребрени коси
над долината,
Од еден до друг цвет,
Како воздишка, како нем крик, како шепот,
Како оган што пламнува,
Како оганшто гипотпалува коренчињата,
Таа ги множи боите од ливадата на копнежот,
О, љубовта пробудена
Во будењето на долината на цветовите,
Додекаутрото раскошно ги расфрла белите
наметки,
Исткаени од сребрените коси
На нашата млада убавица!
Икако тревките пламнуваат во запалените
горештини на денот,
Како цвеќенцата во прав ги множат боите
и ги ткаат во шарен ќилим
што се протега
до небесата,

Coраширени раце издолжени до сонцето,
Во свилена кошула проѕирна од светлината,
Како бела крилна птица вивната во огновите,
Која ги обединува далечните врвови на планините,
И во невидливи јазливо небесата
Ги скротува ветровите,
Плови младата убавица во осамениот кораб
на тишината,
Во свилена кошула проѕирна од светлината
плови,
И сè што ѕирка и сè што на виделина душата
си ја проверува,
И сè што во дишењето смислата на болката
си ја наоѓа,
И сè што е скриено во свилениот кожурец
на времето,
Од утрото- росата стравотво жегата го крие,
Будењето заборава дека од црните конци на сонот
излегува,
Иденотпука во тишината без да возврати
со ехото на громот,
И сè што ѕирка и сè што на виделина душата
си ја проверува-

Сè кон небесата е свртено,
Кон небесата Покриена со свилена кошула проѕирна
од светлината,
На небесата
Нашата осамена убавица љубовта си ја бара
И сè кон неаСо љубов возраќа!
Плови нашата осамена убавица во коработ
на тишината,
Плови по небесата и златен извор со ледена вода
бараше,
Α крај извора - крилест еленда ја чека,
Крилест елен - срце в огновида запали!
Се оплодуваат магичните мириси на љубовта,
Денот расте и со жегата венчавка прави,
Долината на цветовите завива во единствен
глас,
Тоа, копнежен глас убавицата од патот кон
сонцето ја возбраќа,
Завиваат тревките, глаголат цвеќенцата,
Долината ги стишува разгорените огнови
на времето,

Златните конци на залезотго пијат денот од очите
загледани во одминот,
Бубалките се пресоздаваатво нова материја,
Исчезнуваат боите и се претопуваат во невидливи
сенки,
Заплашуваат портите на облаците,
Од планините ветровите навестуваат страв
во душата,
Ќе се растегнат ли црните чаршафи на мракот,
Залезот го корне врвот на планината,
И последната воздишка по нашата убавица
од долината,
Е искорната од љубовта на тревките,
По земјата лазат уморни бубалки, колват, касаат,
Ја пресоздаваат материјата на денот во лицето
на некое друго време,
Ќе се истрае ли во долината на цветовите,
Во долината на цветовите што исчезнува,
Додека исчезнуваат магичните мириси
на љубовта,
Додека боите влегуваатво јанѕите на стравот,
Додека големата топка на зелезот,
Отаде планината,
На врзано јаже - ја влече нашата убавица,

Boсвилена кошула проѕирна од светлината,
Од светлината- што исчезнува!
Исчезнува светлината,
Исчезнува иптицата на копнежот,
Изчезнуваат и мирисите и тревките и цвеќенцата,
Исчезнуваат долинитеи планините,
Исчезнуваат и сенките и боите,
Исчезнуваат и бубалките и загледаните очи
коннебесата,
Догоруваат и огновите во коренчињата,
Исчезнуваат и коренчињата на надежта,
Инадежта догорува во огништето на срцето,
Игнездото на срцето исчезнуваво ситните
деланкина стравот,
Ништо не жугнува, ништо не писнува,
На небесата- мрак, темни облаци, сенки
со растегнати стрели,
Затворени се златните порти на љубовта!
Нашата убавица,
Пробудена од утринскиот лет на својата птица,
исчезнува врзана на јаже,
Отаде светлината!

Отаде небесата!
Љубовта е будна!
Отаде времето

II. ЗЛАТЕСТ ЗРАК BO СОНОТ
HA КРИЛЕСТИОТ EЛEH

Тој е самјак што ги држи големите клучеви
на ноќта,
Тој ги пушта ветровите,
По ветровите ги пушта дождовите,
Кога 'рзнува - молњите ги палат шумите,
Тој ги згаснува огновите и повтор ги разлистува
горите,
Кога сè стишува - тој болката на осамата
си ја боледува,
Птиците се кријат во будниот сон на стравот,
Ноќта во урнатините на мракот се крие,
Времето е затворено во голема врчва од молк
Тој е самјак што ги држи големите клучеви
на ноќта,
И додека спие, додека сонот си го одмерува
со невидливите конци на тишината,
Мируваат и реките и водите,

Тишината мирува во трпките на сопствената
тишина,
Скаменет е мигот кога се насетува болката
што потајум кине живо месо
од душата,
Тој е самјак што самотијата за навек си ја самува,
И во невиделица,
Меѓу згаснати ѕвезди,
Единствената ѕвезда на траењето си ја потпалува!
Кога од заклучените врати на ноќта,
Од таинствената проѕирка на тишината,
Златест зрак го осветлува сонот на крилестиот
елен,
Тој скокнува по светлината,
По патеката на светлината полетува,
И во сон сонот си го буди од соништата,
My надоаѓаат морници, му горат крилјата
од потпалените огнови во душата,
Ита во непозната ѕвезда небото на својата
скриена ѕвезда да го дофати,
Насетува Од болката на самотијата излегува,
И на својот извор, сал еднаш што се појавува,
По ѕвездената патека на светлината што јазди,

Ha ѕвездата на својот извор да слета,
На извор со студена вода да слета,
На извор да слета,
Да слета,
Да слета!
Светлината во точка се престорува,
Тој во светлината слетува,
Α во светлината - мразен извор со бистра вода,
Α во изворот - млада убавица во свилена кошула,
Α во свилената кошула - млади пупки
од жарчиња,
Α од жарчињата - извиено млечно тело
што го осветлува ѕвезденото небо,
Α на ѕвезденото небо - отклучена ноќта –
Ниту стравот, ниту молкот јанѕат,
Тишината во изворот потоната,
Α надизворот- со раширени крилја,.
Co пламнати огнови од очите,
Позлатен од ѕвездената светлина,
Скротен и стокмен,
Крилестиот елен пред младата убавица
во свилена кошула,
Пред својот сон

Од кој небото му е вечна куќа
на несоницата!
Тој што ги држи големите клучеви на ноќта,
Тој што ги пушта ветровите,
Тој што дожди и што ги пали молњите,
Тој што ги гори шумите и тој што ги разлистува
горите,
Тој вечен самјак на самотијата,
На крилјата на ѕвездата невиделица,
Тој крилест господар на темнината,
Тој железен чувар на портите на небесата,
Тој стрелец со невидливи стрелби во тишината,
Тој затемнувач на месечината и усвитен ковач
на остри мечеви,
Тој будникво светкавиците,
Тој војсководец на згаснати ѕвезди,
Тој невидлив самјак што си ја оплодува
самотијата со множење на громовите,
Ете ти го, скротен и стокмен,
Co златест зрак во сонот,
Осветленво точката на светлината,
Пред мразен извор со бистра вода,

Пред млада убавица во свилена кошула –
Во куќата на сонот што само еднаш се оживува!
И посакува Во извора со мразна вода да скокне,
На свилена кошула крилјата да ги одмори,
Во сребрените коси срцето да го скроти,
На младите пупки од жарчиња - својот пламнат
оган да го стивне,
Младата убавица во постелата на душата
да ја успие,
Посакува Од извора со мразна вода да полета,
Co млада убавица во свилена кошула да полета,
И повтор по патотна светлината,
На своето небо да се врати!
Посакува Во извора со мразна вода да скокне,
Α во извора Млада убавица во свилена кошула,
Час светлината во оган ја претвора и ликот
си го крие,

Час во јарка ѕвезда одводата скокнува
и кон небото се губи,
Се губи...
Ветрецоткако мразна завеса погледот
му го заледува,
Кога повтор во извора со мразна вода
ја здогледува,
Тогај со сребрени коси развеани на месечината е,
И кон длабочините насмевката ù се шири,
Ѝ се шири...
Па - со раширени крилја во извора скока,
Свилени коси да дофати,
Месечината од изворот да ја извади,
Α таа - во светлина што се намалува,
сè повеќе
кон длабочините
бега, бега...
Збеснет и споулавен, како вжарени громови
душата да му ја тресат,
Тој ги пушта изворите од светлината,
Извори со мразна вода испушта од светлината,
Извори испушта...

Потекуваат изворите од светлината,
Од чешмите на мугрите потекуваат,
Од белата светлина на месечината потекуваат,
Потекуваат водите во заспаната долина
на цветовите,
Во подгорените коренчиња на тревките
потекуваат,
Во магичните мириси на цвеќенцата потекуваат,
Во издолжените сенки на планините потекуваат,
Потекуваат мразни води од извора,
Бистри води од светлина,
Во гнездата на заспаните птиципотекуваат,
Во сонотна бубалките потекуваат,
Потекуваат водите во утринскиот сон на времето,
Во сонот,
Во времето...
Αод небесата,
Од белината на небесата,
Една бела ѕвезда,
Гивлече жолтите конци на сонцето!
Езерото е осветлено во бескрајот,
Во бескрајот...

III.ДОДЕКА ТРЕПКИТЕJΑБИСТРАТ
СВЕТЛИНАΤΑ...

Сè се менува додека трепките ја бистрат
светлината во очите,
Мигот трае доколку се закачи на тенкото коренче
на раѓањето,
Езерото шир широко во бескрајот, во бескрајот,
Тишината не се насетува во проѕирноста
на водите,
Заробени ли се гласовите на молкот,
Каде се скриени златните столбови на ѕвездите,
Зошто сликата на ноќга во лицето на одблесокот
е извртена во огледалото
на месечината,
Сенката на планината е скротена во длабочините
наводите,
Во сенката- ниту птица да летне,

Ниту од гнездото на денот некој пробивен крик
знаците на времето
да ги навести,
Езерото шир широко во бескрајот, во бескрајот..
Α од огледалото на бескрајотКако светулка, седам сам на бреготна езерото,
Во жарчето на светулката седам,
Додека од небесата старец до мене слетува,
слетува иВо тишината - тишината си ја разменуваме
во отворените очи на погледот,
Сетне тој се загледува во сонцето,
Длабоко во вжареното гумно на сонцето
се загледува,
Испушта оган од очите,
Од очите испушта оган што се протега
до невидливата ѕвезда
на пладнето,
Α од ѕвездата - на брегот на езерото,
На распнатиот крст на сончевото време,
Се вообличува црквиче - ѕвездите на покривот

да ги пребројува,
И осамените птици од стравот на планините
да ги собира!
Тогај од бистрата тишина на светлината,
Од светлината - старецот вели:
- Ќе нацртам елен, голем крилест елен
да ги краси ѕидовите!
И уште му додаде - Оган во очите!
Да го чува - езерото!
Езерото шир широко во бескрајот, во бескрајот...
И си замина по патотна светлината,
Оставајќи отворен прозорец на тишината во мене!
Кога еленот ги отвори дрвените двери
на црквичето,
Кога од очите пламнатиот оган се распосла
по бакарната тепсија на езерото,
Кога силно замавна со широките крилја
во тишината,
Кога на дофат му беше и бескрајот,
И високото небо што длабоко се крие во дното
на езерото,

Кога од планините го извлече модриот молк
на влагата,
Кога шумите разлистуваа, разлистуваа... .
И ја цицаа зелената боја од дојките на изворите,
Се пробуди езерото од прекинатиот сон
на железните столбови
на ѕвездите,
Се буди езерото,
Се буди езерото...
И излезе крилестиот елен на брегот
на пробуденото езеро,
Рипна на кубето, на усвитените ќерамиди
на црквичето рипна,
И со невидливи конци од срцето,
Од модрите длабочини на езерото,
Co тивок трепет во душата,
Ги извлече - брановите!
Тие надоаѓаа,
Надоаѓаа...
И како сребрени коси се лизгаа по лицето
на езерото,
Пред отворените очи на ветрецот,

Toгај насети крилестиот елен,
Насети на усвитените ќерамиди на сонцето,
Еден далечен копнеж, стегната болка
во душата,
Јазол од молк што не може да се разврзе ниту со
запалена ѕвезда,
Трпки во раширените крилја што го пречекуваат
секој случајно паднат гром,
Потпалениот фитил на грмотевиците
му го затегна грлото,
Да крикне, да го распорили со ножотна болката,
безнадежното небо,
Чие е тоа небо што бесломошно тоне во зелените
длабочини на тајната,
Од каде клокоти врутокот на копнежот, немирот
што целото тело го прави
немоќно,
Може ли да се полета и кога летањето е изгубено
во согорените крилја,
Тежи тежината на брановите завиткани
во сребрени коси,
Co остри копја, со издолжени стрели, со вжарени
сабји
Надоаѓаат брановите,
Надоаѓаат брановите...

Toгај насети крилестиот елен,
Насети - дишењето му се соединува со ветрот,
Секој сребрен бран е - една воздишка,
Една воздишка од длабочините што небото
го врти во круг,
Во секој бран - една воздишка,
Во секој бран - една воздишка,
И уште - копнеж, лелек, тажна песна,
Звуци од пеплосана песна на громовите,
Исчезнат повик во затемнетите мени на очајот,
Испрекинат глас на сувите усти на жедта,
Чукање на срце, о, чукање на срце,
Што не може да го пробие ехото на тишината,
Тело што се витка во зелените тревки на болката,
Во секој бран- една воздишка,
Во секој бран - една воздишка
Се качува вжареното сонце на покривот
на пладнето,
Се ка чува и крилестиот елен во жарот на сонцето,
И таму, високо, високо, од височината
на пламнатиот оган,
Повтор' ги пушта невидливите конци од срцето,

Невидливите конци од срцето - право во модрите
длабочини на езерото,
Сред - езеро,
Во затворената школка на исчекувањето,
Во заспаната точка на длабочините,
И со тивок трепетво душата,
Кон небото почна да ги качува - брановите,
Сребрените брановина воздишките,
Кон небото - да ги качува,
Во жаротна сонцето!
Златни скали се вишнеат кон небесата...
A пo нив - од заспаната длабочина на езерото,
Млада убавица во свилена кошула,
Co развеани сребрени коси ветрот што го врзува
во јазли,
Кон отворениот покрив на пладнето,
Кон вжарената топка на сонцето,
Кон сонцето - се искачува!
Јас седам сам на брегот на езерото,
Душата во душата на светулка ми се престорува,

Езерото шир широко во бескрајот, во бескрајот...
Α во небесата, од големата топка на сонцето,
Прегрнати- лебдеа,
Големиот крилест елен и младата убавица
во свилена кошула,
Младата убавица со развеани сребрени коси,
Во небесата,
Над езерото,
Прегрнати лебдеа
И го оживуваа - езерото,
Го оживуваа езерото...
Јас сам на брегот на езерото,
Додека трелките ми ја бистрат светлината
во очите,
И додека полека ги гаснам светулките на мигот,
Гледам: - Кога двајца се љубат,
Светот се менува!

V
БАЛАДА ЗА
СОНЧЕВИТЕ
ПРЕДЕЛИ НА
ДЕТСТВОТО

„Ни на небо, ни на земја,
Туку така под облака.”
(Македонска народна песна)

I

Од небесните извори сред пладне,
На сув рид со исушени сенки во долините,
Каде што земјата се оплодува одутринската роса
на ноќта,
Тивко исчезната во истрајувањето на времето,
Каде што одутро до мрак,
Жегата ги собира плодовите на сонцето,
Каде што во ладен бардак,
Подвековната лозница што ги чува тајните
на сите годишни времиња,
Сесобира тишината на молкотРеволуцијата беше завршена,
Почна изградбата,
Почна изградбата,

Мајка го зачна мојот живот,
Ни на небо, ни на земја,
Тука така под облака,
Револуцијата беше завршена,
Почна изградбата,
Почна изградбата,
Од небесни извори, сред пладне,
На сув рид
Co исушени сенки во долините
Додека птиците повтор прелетуваа
И повтор го вежбаа пеењето,
Мајка го зачна мојот живот
Ни на небо, ни на земја,
Тука така под облака Од небесните извори!

II

Ни куќа сонце да засолни,
Ни чардак месечина да осветли,
Во дворот,
Бршленот лицата ги стега,
Погледите врзани во јазли од страв,
Во молк- молкот прашува:
- Како ќе се живее?
- Како ќе се живее?
Прашува молкот без шум на ветерче,
Додека стравот дише низ зелените ползавци
на бршленот!
Трендафилите ни цутат во дворот,
И леандрите расцутеа,

Црницата веќе неколку години се разгранува
кон небесата,
До неа - чешмата е градска,
На сите - во маалото –
- Како ќе се живее?
- Како ќе се живее?
Сè што е свое - не е свое,
Сè е на народот,
На новата држава,
Револуцијата заврши,
Почна изградбата,
Почна изградбата,
Трендафилите ни цутеа во дворот,
И леандрите расцутеа,
И црницата се разграни кон небесата,
И чешмата до неа,
Деноноќ блика студена вода Сè е на народот,

Нема куќа, нема чардаци,
Добитокот да се даде на државата,
Луѓето да се дадат на државата,
Се множи молкот,
Се множи стравот,
Револуцијата заврши,
Почна изградбата,
Почна изградбата,
- Како ќе се живее?
- Како ќе се живее?
Во дворот трендафилите ни расцутеа,
И леандрите замирисаа,
И црницата црни црници ни роди,
До неа - чешмата студена вода без престан
блика,
Само сонцето и месечината
Ги менуваа денот и ноќга,

Се менуваа деновите и ноќите,
Додека едно пладне,
Од скаменетиот студ на бршленот,
Од исушеното лице на ветровите,
Од осамената загледаност во луњите,
Татко дојде и рече:
- Ни дадоа бонови за леб!
Револуцијата беше завршена,
Почна изградбата,
Почна изградбата,
Ни куќа сонцеда засолни,
Ни чардак месечина да осветли,
Сè што е свое –
Да се даде на државата!

III

Сонцето ми изгрева во душата,
Треба да се освојуваат светлините на татковината,
Да се заборават жедните лета,
И врнежливите есенски денови,
Времето минува на нишалката на стравот,
Треба да се учат буквите,
Нашата азбука,
Ние за првпат имаме наш македонски
литературен јазик,
Треба да се учат буквите,
Така - како што летаат птиците,
Како што летаат птиците,
Да се учат буквите,
Нашата азбука!

Bo дворот- мајка избезумена,
Bo шамијата на разиграните јаболкници
на лицето,
Го крие стравот од зборот,
Молкот како бледа пајажина очите ù ги солзи,
- Немаме млеко!
- Немаме млеко!
Во молк стравот си ги пренесува зборовите
Од едно до друго скаменето лице,
Немаме млеко –
Α треба да се учат буквите,
Нашата азбука,
Ние за првпат имаме наш македонски
литературен јазик,
Ни ги зедоа козите,
Молк за козите,
И гром да удри во дворот,
Молк за козите,
Нема да има млеко,
Треба шумите да разлистуваат,

Α ние ги учиме буквите,
ја учиме нашата азбука...
Револуцијата тече,
Револуцијата тече...
Разлистуваат шумите во татковината,
Птиците си прават весели гнезда,
Ние немаме млеко и си ја учиме нашата азбука,
За првпат имаме наш македонски
литературен јазик,
Револуцијата тече – смрт на козите,
Така рекол човекот од фотографијата на ѕидот,
Сè е на државата,
Од покривот дождовите ни навлегуваат
во постелата,
И треба да се спие,
И треба да се заспие,
- во молк,
Зашто шумите ни разлистуваат во татковината,
Додека ги учиме буквите,
Нашата азбука,

Ние за првпат имаме наш македонски
литературен јазик,
О, Боже, сонцето ми изгрева во душата,
Треба да се освојуваат светлините на татковината,
Револуцијата тече – смрт на козите!

IV.

Ги пребројувам годините на нашето верување
во ѕвездите,
Дење - се загледуваме во небото,
И по сенките на птиците,
Го претскажуваме времето за следното будење,
Носевме црвени марами за победите,
И ги славевме живите победници
На украсените плоштади,
Насмеани лица, ведри револуционери,
Свежо цвеќе собрано од двориштата,
ПразникРеволуцијата тече,
Носевме црвени марами за победите,
И ги славевме живите победници,

Додека дома Мајка ги пребројуваше летата на својата овената
младост,
Одамна животот е зачнат,
И деновите и ноќите на молкот
He се добројуваат,
Треба да сме весели,
Ги славиме живите победници на плоштадот,
Насмеани лица, ведри револуционери,
Дома - на ноќната трпеза на молкот,
Под отвореното небо на душата,
Сонуваме Покрив, топла постела,
Безгранична надеж во иднината,
И уште една плодна година,
Да го собереме плодот од нивјето, Татко рече Ќе ги удриме темелите на нашата куќа,
По мера на ѕвездите ќе ја градиме,
Високо ќе ја градиме,
Co чардак кон месечината свртена ќе ја градиме,
Наутро изгрејот прозорците да ги отвора,
Сонцето да нè буди,

Α во дворот,
Bo нашиотдвор,
Многу трендафили,
Душата со магични мириси да ни ја полнат, Така рече татко,
На ноќната трпеза на молкот,
Додека јас, уморен, со црвена марама на вратот,
Спиев, спиев, спиев,
Како да марширав во стројот,
Пред насмеаните лица, предведрите
револуционери,
Револуцијата тече и во сонот,
Ние ги славиме победите,
И живите победници,
Ги пребројуваме годините на нашето верување
во ѕвездите,
Кога се пробудив Мајка силно ме стегаше во прегратките,
И плачеше, плачеше, плачеше...

Го испративме татко во својот сон,
Co многу неизраснати трендафили
во душата...
Револуцијата си тече,
Си тече...

V.

Дојдоа селидбите Неоти знаевме кој каде оди и зошто,
Скитавме со ноќните возовина неизвесноста,
Од нас исчезна стравот,
Молкот,
Сè помалку исти зборови употребувавме,
И сè помалку
Заеднички гледавме во ѕвездите,
Мајка вели Секој си има своја ѕвезда,
И секој со свои очи ќе ја здогледа,
Ако ја нема на небесата,
Ќе светне во душата,

Исекој со своето коренче
Boдушата ќе разлиста,
И се селевме и исчезнувавме,
Деновите ни стануваа подалечни од ноќите,
Во ноќите- мислите ни се оддалечуваа
од огништето,
И пак ја множевме осамата,
И студот го стегавме во душата,
Во ехо што ми го поматува умот,
Слушав- Верувајте во револуцијата,
Така велеа старите револуционери,
Тоа беше ехо што ми ја распорува душата,
И ми ги измачува моите очајни ноќи,
Ние се селевме по пределите на татковината,
Ни ги селеа во заборав и пејзажите,
И реките и планините,
Ние се селевме на сите четири страни
Според лицето на светот,
Се селевмеНиз златниот прстен на сонцето минувавме,
Верувајте во револуцијата- сегде е исто,

И низ широко отворените очина илузијата,
Ја чекавме нашата ѕвезда да светне,
Секој својата ѕвезда да си ја најде,
Во душата да засвети,
Во срцето коренчето да разлиста...
Ни на небо, ни на земја,
Тука така под облака,
Од селидба до селидба,
Илузијата го покри нашето ѕвездено небо,
И со секое будење,
Ехото се топеше како пена
Во белината на денот,
-Верувајте во револуцијата!
-Верувајте во револуцијата!
Исчезнуваа зборовите, исчезнуваше ехото,

-

Ве – ру – вај – те..
Вееее...рууу...

Boтишина,
Ceгаснеа утринските ѕвезди,
Иисчезнуваа сончевите предели
На детството
Во мене!

