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ПРАВ

паѓа прав врз суриот грумак (од кој
се зачнаа почвата, просторот, времето), врз
црвот (од кој настанај ѕверот), врз
ѕверот (од кој се создаде човекот).
паѓа прав врз првата следа на човекот (кога
го подгони ѕверот), врз тешките стапки
на ѕверот (додека, го газеше црвот).
паѓа прав врз обесчестеното јаболко,
врз првите љубовници се трупа полен.
врз првиге вести од ловот, врз
огнот секнат со кремен, врз
првата секира. врз лакот, врз
сечилото под грлото на јагнето, врз
масата на тајната вечера, врз
пелтечењето и говорот,
врз убавинага, врз
непостојаната мапа на светот
паѓа прав, го брише минатото.
врз нас паѓаат трошки прав. врз
билјето, врз
шумите, врз
беленкиге на животот
се рони прав од земната погача. колцето
сè вала (сè подалеку, сè понеизвесно).
ножниците летаат кон планетите (сè трепери
од нашиот убод). а паѓа прав

и паѓа мрак. прав
од предците, мрак
од коските наши.
сè обновува човекот со минливоста, калта
станува вечна руба,
нишалото сè под себе влече.
ќе се свести ли некогаш
човекот што ја покажува главата (низ
решетките, низ
обрачот на згонот, низ
дамна напуштениот видик)
својот прав и себеси да се сочува
за некое идно време,
за некој иден
подостоинствен свет?

ОБЕД

седиме на масата се јадиме. ние и смртта.
ние во зенитот, таа на крајот, во материјата
што губи облик. од чиниите чури мошус.
парчиња од животно пливкаат низ нив
како мртви членови на давеник. ние, спокојно,
ги ловиме. со внатрешна сила, со погледи, со
виљушки, никој од нас ие се сеќава на крикот
со кој е довлечкана на трпеза. никој не го
срeќава неговиот поглед. неговите очи, како некогаш
додека ја гаснеше жедта во кладенецот, сеуште
мограт на небото. се вртат кон секоја промена во
шумата.
никој не се сеќава н а неговите први чекори, на
неговиот
лекумен скок, додека се иставаше од згонот. никој
не ги спомнува трпките, потем кркотот и, конечно,
падот. никој да го објасни секањето на ножот, забуцан
во воздухот, во младото срце, во неговиот живот.
никој да одгатне дека врз масата стои токму смртта.
ја уталожуваме гладта,. jа гасиме жедта.
во болскавите посатки плускотат кристали.
низ грлото нѝ се слева миск на вино. нова снага
струи низ нашите пори, нѝ ги остри сетилата и
движбите.
никој не го спомнува корчењето на шумата, фрлањето
на семето. повторувањето на калемите. солзите
што капат под копачките. правењето на поленот.

тишината на виреењето, никој да се сепне
од тоа што сè што ќе допрат рацете, врз
масата, одамна веќе на смртта му припаѓа.
навистина, никој да ја осознае ведата на својата смрт

ПРИЈАТЕЛОТ

домот е отворен чиниите со супа (што чури)
и со парчиња од плешка (од првиот лов) чекаат.
каминот е запален. светилките од небото сè гледаат,
го осветлуваат просторот, го покажуваат патот.
пријателот, дали ќе стигне? со плуканици од мените
врз лицето, со шупелкаво чело, со прозорите зеници
со страв од наглиог лет во височината (како икар),
од паѓањето в бездна (како данте). значи, пријателот,
дали ќе стигие? јас чекам. масата е наместена.
и насмевката. и трепетот на раката во воздухот. чука
во мене секој нерв, растројство? не!
само мал умор, некое истекување на свеста
кон нешто непознато. измама на совеста.
чиниите и понатаму чурат. ги подгревам. чекам.
ќе ги мине ли тој заседите на вековите, пизмите на
битките ?
го стивнувам бесот на механичките суштества. го
потсилувам огнот на некогашните вери. ги откривам
кодовите
на сите времиња. ги отворам небесните порти. го
вклучувам сигналот. слушам: бродот доцни поради
топлина
во етерот. се топи постројката, гасне памтежот.
значи, пак, работа: ден полн со копчиња.
програми од 00 до 00 саатот. цела вечност.
пријателот? каде е? го чека супата (што чури),
парчињата од плешката го заситуваат просторот со
мирис

(од првиот лов) домот болскоти од светлина.
сè изметив со сончевата правосмукалка, ги откажав
сите свечености на планетите. излегов на воздух
(прв пат). чекам. зарем воопшто се надевам!?
не верувам во крај на светот. ама многу знам
за црните дупки (во човекот и во вселената), за
неизвесностите (на небото и на земјата), ќе
го затворат, можеби, патот (пред тој да стигне).
пак паѓа мрак, времето се тенчи како конец.
ме фаќа страв. затоа морам на пат. далеку. ако
тој. сепак, дојде, го чека домот, супата, оттргнатата
плешка од дамнешното животно. нека е барем сит
додека бара, додека, еднаш, не ме најде . . .

МАНДАРИНОТ

мандаринот мора да има голема глава
празна и тркалезна пред сè
(заради полесно бричење и требење)
чешма (ладна вода) над куќата
дрво за бесење во дворот
црна наметка
цилиндар чизми чакшири
бел пес од знајно потекло
вкрстен со домашна скитница
дваж замандалена врата
еден два три телефони
локално лајачко радио
велосипед со сиот прибор
со кој ќе го обиколува древниот град
на брегот на некогаш сината река
во која често се загледува и плука
мандаринот санким мора да биде сам
како што бил сам и гол при раѓањето
мора да биде против сите
човек секогаш против себеси
до неговите големи уши
мора да допре секој небрежен шум
во неговиот двоен вид
мора да се собере секој отворен видик
на неговата трпеза
најчесто се наоѓаат оние што го хранат
врз неговата маса
оние со траги од заби на ноќните аждери

во неговиот дрзок летопис
оние на кои им измислува опашки
па се завлекува под нив
да се види себеси
како чумаво кадро во мрачен излог
мандаринот и жив му припаѓа на минатото
како расфрлен прав од, дворецот
на древното кинеско царство

ЧУВАР НА ПОЛЕТО

треба да се чува полето. да се чуваат птиците.
текот на водата од изворот до утоката. плодоредот.
есента. треба да се биде крт, да се влезе под земја,
да се дочува семето на подземните плодови. треба да
се летне во воздухот, да се фати секој трепет
ме ставија за чувар. ми купија дулбија
со чоена оптока. опути од кожа од
одрано животно. (треба да се врзе некој
за некој столб, за некоја подводна карпа). ми дадоа
нож. пушка. секаква власт. ми рекоа: чувај го
полето, чувај го грумокот земја (создаден од
морска пена, и воздух). чувај се себеси.
минаа многу племиња (ни едно не го гибна).
го сликаа одозгора, одоздола, од сите страни.
последните летачи ни дадоа прекрасни мапи.
на нив убаво се гледа: тоа е нашето поле. до
полето море. потем реки. езера. ширни лазишта.
сè како на дланка; нема каде да се сокриеш.
ми рекоа: чувај го полето. чувај ги своите зеници.
ми ги покажаа меѓите. границите во воздухот. сега
внимавам на нив, сиот во опул се претворам. на јаве
и на сон. и мислам: кому му се тие потребни?
толку пати сум ги преоѓал, игралито и вистински.
јавнио и тајно. и секогаш сум се враќал назад, како
при прелестен извор, како при стожер на совеста.
чувствувам: мене полето ми е тесно. како на камен
в поли. мене ми треба широчина. простор. сиот свет.

но, што да правам: ја земам пушката, го вперувам
нишанот
над меѓата. во нечиј грб. во нечиј живот.
го демнам секој череп. им се заканувам, им возвраќам
на заканите. им ги покажувам забите. сè.
никој не се шегува. секој го чува своето поле.
од кого? од што? (или: за кого?). векови
минаа и сè остана на своето место. ридјата
и планињето, лисјата и дрвјата. сиот космос.
само луѓето се грабаа, ги изместуваа меѓите.
со крв и битки, со битки и смрт. јас
и понатаму го чувам полето. знам и чие.
знам и зошто, само се преправам . . .

КУКЛА

таа е слика на туѓа совест
пламенче што трепери врз сцената
облик врежен во нашата свест.
изнудените движби, решителните чекори
храбрите падови, беспризорните игри
фаќањето во костец со мрачните сили
скоковиге од прозорците како од небо
изобилните солзи, неврастичната смеа
принцовските манири, питачките гестови
милозливиот глас и пакосниот говор
дело се на умот и вештите раце
што ги повлекуваат конците зад параванот
и ја празат жива на наши очи
аплаузите што & ги праќаме
минуваат низ неа. како низ ѕид
и не допираат ништо во нејзината внатрешност
не ѝ носат' бол, утаен бес:
го разнежуваат срцето на нејзиниот творец
ги охрабруваат рацете на нејзиниот градител
и тој почнува да ја фрла одкрај в крај на сцената
да ѝ ја развлекува устата од уво до уво
да. ја кленца; да ја клања до земја
да ја изобличува нејзината природа
како да е полна сетила, за сè свесна
таа е, всушност, само убава играчка
без памет и памтеж, со туѓа доблест
парче бескрвен сунѓер и извалкана чоја
а ние севезден & забележуваме и & завидуваме
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на убавината, на честа, на чистиот образ
ја споделуваме со неа радоста и тагата
влегуваме во кобни опасности
и бесправно ја вплеткуваме во своите игри
или ја носиме на совеста како жртва
што е друга слика на нашата заспана совест
затоа таа не може да дознае, да одгатне
што толку нè зближува и сплотува со неа
та кога плачеме или штедро се радуваме
не знае дали плачеме над нејзината зла судба
или се радуваме над својот испустен живот

ГЛАС ОДОЦНЕТ, ПОСЛЕДИЧЕН

почнува ново коа. како од сенка,
после разгром, допира времето од кое
потекнувам. се јавува сеќавање на луѓе
и настани, на суштества што ги опсадуваат морињата
и посегаат кон се како расни ѕверки
кои, исто така, ги помнам од страниците
на учебниците, од старите летописи. помнам
свадби и слави, салви и победи, небрежни
истрели (од кои само член, глава или
срце прокапува), бесилки за левтерни умирачки,
наивни детски игри низ окопите, бојни
закани од шуми и шамаци, оклопи,
патеки до сечие жилиште,
огништа со маши и черени.
мирис на сол, чинам, сè уште валам
со непцата. помнам води заградени со брегови
(од кои можеше да се стигне до
најдалечната шир, до најголемата длабина),
носам слики на умрени од најлоша болест:
од сонувачка и радост, од живот и страст.
го помнам денот кога дојде разгромот: пукна
небото а земјата се претвори во јаболко исечено
на фелки (што се печеа како леб во црепна).
она што беше небо се претвори во чад, она што
беше вода се престори во облак под кој
земјата долго чврчеше, собирав крв
од оние тукушто зафатени од пламенот,
се капев во неа како новороденче во море
и долго ги лечев раните надворешни, огнот
внатрешен.

така дојдов на песочината од која сега
говорам. сè гледам а ништо добро не слутам.
не постои извор да го проверам своето лице.
обликот на телото го сфаќам како сенка
спружена врз бескрајот јаглена прашина. долго
ја набљудувам ширта, го потслушнувам срцето
на земјата, санким така, со некое тајно сетило,
ќе осознам шум, глас, ромор на вода, знак на
нешто живо. знам дека се му е препуштено на
случајноста, како на почетокот на создавањето
на светот. но имам надеж. и затоа го демнам
секој облик од кој би зачнал нов живот.
вака, сам, не знам како да го, наречам
каменот врз кој стојам, видикот што
ме влече напред, патот што го оставам
зад себе, времето што ме возобновува.
ете, стојам и чекам. и, катаден се залажувам.

тело, дух

(КОЖА)

сè е во неа. видливо и невидливо; податливо
за допир (однадвор и одвнатре). розово, растреперено
опалено; бело како белутрак. чувствително на светлина
кревко на студ (како кристалче лед). со повремена
температура од 36,7°. опитно со радост, неотпорно
на тага. устрпнува (пред се и сешто), утајува (бол
и грч), окажува (бес, секакви промени). споено со нишки
врзано со зглобови, зацврстено со коски, сè стои
во правилен распоред, во совршен склад, во својот
конечен и природен облик. како дух на нужноста

(РАКА)

секој дел можам да го мрднам. долу, горе, под секој
агол
кон доброто и злото; кон темнината и кон светлината.
ќе и
повелам движба на раката и таа ќе ја изврши. ќе го
пресече
воздухот. ќе ја врзе јамката, ќе го намести нишанот,
ќе го
крене навилецот ќе го обрише огледалото во кое го
гледам
своето уморно, често обезумено лице. ќе ја гушне
мајка ми, ќе
ја погали жена ми, ќе го милне детето, на крајот
мртовецот
ќе забуца нож, ќе откорне заб, ќе удри подмолно.
в ѕид, в
тапан, во секоја камбана. ќе се устреми кон магмата,
кон црниот
раб на бездната. ќе ме ослободи од стравот, од секоја
закана,- ќе го обесчести секој простор

(НОЗЕ)

ќе ги упатам нозете некаде и тие ќе тргнат. ќе стигнат
сегде
(блиску и далеку). ќе се искачат на секоја карпа, ќе се
заринкаат
во калта, ќе им се спротивстават на злото (или веднаш
ќе папсаат)
потем пак ќе ги усогласат движбите (со крстот, со
модрата кора
на мозочното тесто); ќе ѝ се покорат на секоја итност,
ќе се
загнат, ќе побегнат од згонот. ќе ме засолнат од
секоја опасност
или ќе ме доведат во центарот на сè. ќе се сепнат
(од страв), ќе
затреперат (од радост), ќе заколеничат (од немоќ). ќе
ме сокријат
или окажат; ќе проговорат место лицето од кое не
може ништо да
се прочита, ќе ме струполат в бездна или ќе ме изнесат
на невидена светлина

(ОЧИ)

ќе измислам точка во просторот и неа ќе ја видам.
моите послушни
очи. за миг ќе го објаснат обликот, ќе ја измерат
далечината ќе ја
одгатнат наканата, правецот на движењето, смислата
на понирањето
во секоја глетка ќе откријат две страни (лице
и опачина), зад секој
ѕид ќе насетат живот, зад секој живот неизвесен пат.
ќе го измерат
отчукувањето на саатот (на времето, на растенијата,
на смртта), ќе
ги избројат прстењата (на сè што постои). ќе ја
пренесат сликата
ќе ја доближат бојата, ќе го објаснат суровото лице
на природата
ќе ја развеат маглата, ќе ги истопат пасмата облаци,
ќе ме тргнат
од патот на заталканиот куршум. сликата на
паметењето ќе ја сменат со слика на свсста

(УСТА)

ќе каже: мртов е овој предел; сурова е оваа клима.
треба да
се биде сам, на ова место да се постои или сè со
себеси да се
разнесе. да се претвори човек во црв, збунет од
вистината дека
денот е поцрн од ноќта; дека сè се случува на работ
меѓу мракот
и светлината факт е тоа што не може да се заузди:
боде со
својот невидлив меч, ги касапи телата и просторот, каса
ги бацува отворените рани, внесува ведрина и
вистина во секоја
пора. ги отвара градите, го раздвижува чекрекот на
срцето, ја
осветлува мислата. му верува нему секој осаменик,
секој осуден
на смрт, секој колнатик. секој цар кога ќе го симнат
од престолот

(ДУХ)

само духот, претворен во мисла, во невидлива нишка
што сè спојува, талка вон телото, вон распавтаните
членови. никако да му го одредам патот, трагата со
која
се провира низ прстенот на денот и ноќта, низ
времето и
воздухот, низ окната на прастарите жилишта. како
нурка
во почвата, како се оддалечува во вселената. како се
шета низ
древните места, низ наслојките на паметењето, низ
камените
јазли и тајните ракописи. како доаѓа до далечните
спознанија
за идната извесност или, уште подалеку, до со ништо
ненасетените
свети простори. како ја насетува секоја рана и болка;
секоја смрт

играње со главата

ИГРАЊЕ СО ГЛАВАТА

имам глава. имам земја кон која тежнеам (како
крт кон светлината). небото ме омајува (како
боска хранителка), еден глас са време ме одвраќа (да
не крикнам) и ме храбри (со зов што јачи низ
просторот)
да сè спасам и сè сочувам. Сонцето
ту ме влече (кон височината), ту
ме кутка на земјата (го лади челото во мојата сенка).
во воздухот лесно распознавам (секакви движби, цветен
прав, дишење на шуми), во земјата лесно допирам
(коски на предци, черепи, тукушто стивнати звуци
на мртви членови), во водата лесно наѕирам секакви
траги
(на амфори, на извори, на древни атлантиди). демек
се она што му е достапно на
окото
увото
раката
и
сонот
имам глава. имам часовник што го мери времето (и сè
повторува). го раздвижува пулсот (секој нерв, секоја
мисла), пали огнови, го глода оглоданото и му се свети
на сè (што му пречи на патот). еднипати ќе собере
љубов,
ќе окаже грч, ќе насети смрт, ќе се оттргне од оската
и ќе затрепери (како прат) во раката на некој виновник.

имам глава. спијам и сонувам. се будам и шестам.
сонувам (мудрост!) да копачам пат, да мирам (смирно!)
ѕверки, да лечам (вешто!) билки. така доаѓам до
онаа друга шума од која почнува новата дивина. затоа
тешко заспивам, лесно се разбудувам. и секогаш сè
морам од почетокот (како сизиф по ридот).
имам глава. имам своја ѕвезда. но често
не ги разбирам нејзините знаци и затоа талкам.
нејзиниот
плач чудно ме засмејува, нејзината смеа веднаш ме
растажува.
се играм, всушност, со неа како со змеј. ако
на тоа му устојам, ќе стигнам далеку. Ако
во тоа не успеам, веќе сум стигнал далеку.

СЕ ОБИДУВВАМ ДА ЗБОРУВАМ

се обидувам да зборувам за љубовта.
се присекавам, ги напрегнувам сетилата, ја оптегнувам
свеста. ги следам трагите од раѓањето до животот.
ако е мекиот допир на мајчината рака,
ако сс благите зборови на татко ми
знак на љубов,
знам што е љубов.
прочитав многу книги. слушав
мудри и решителни. ја научив уката за доброто и
злото.
гледав прегрнати; млади и распашани. стари
и немоќни. загрижени лица над смртни
постели. врели солзи врз мермерни плочи.
му верував на секој грч, на секоја олелија, го разбирав
секој изблик на болка. сочувствував со патилата
на секој човек, сè доживував како пекол во својата
душа.
ако тоа беше лице на љубовта
знам што е љубов.
се здобивав со драги во првата младост,
среќавав жени во волшебна зрелост. го прифаќав
слачот од нивните усни, заносното нишање на нивните
колкови зимските нежности, летните палавости.
му останував верен на своето огниште; на брачната
постела.
им устојував на примките на страста и бесчестието.
го миев гревот во заумните небесни води.
ако тоа беше одраз на љубовта.
знам што е љубов.
3 Плодоред

задомував куќи, им кажував игри на синовите.
го таев здивот на ќерка ми во градите.
скокав од сон да им го смирам плачот
или да ги ослободам од стравот. им купував
парталчиња и скокалчиња, се сеќавав
на нивните родендени. сериозното лице
го сменував со безгрижно, речиси детско.
се обидував да внесам гордост во нивните очи.
ако е катадневната грижа слика на љубовта,
знам што е љубов.
и сега се обидувам да зборувам,
да ја барам другата страна на љубовта.
каде тоа ќе ме одведе?

НЕ ЗА ЛУЃЕТО

не за луѓето.
не за оние што безделничат по уредите,
врз маслосаните господски маси.
за ониеј што измислуваат скаски
со квасец што бргу ги претвора во планиње
што сè пред себе рушат.
не за безличните и бесплодните
што реат на збајатенн вирови
во кои ги задавиле честа на чесните
и светот на светите,
во кои ги потиснале умот на умните
и свеста на свесните,
и го спотнале огнот
да сè зоврие.
само каде да се најдат оние смирни и побожни,
оние струполени во глувчови дупки,
во долги редици пред излозите,
кога го загубиле гласот
и одвај успеваат да писнат
пред силата на гласноговорникот.
како, најпосле, да се знае
во што ќе се изроди
нивниот бес,
каде ќе не одведе нивниот гнев
треба, значи, за ѕверките,
за оние што ќе ја докусурат жртвата

и ќе престанат да бидат ѕверки, —
ќе им се предадат на трачницата и игрите,
ќе се натпреваруваат во услуп и убавина.
но каде да се најдат ѕверките
кога се растурени нивните жилишта.
кога се спотерани од шумите
и на измама затворени во кафези
и сега се полулуѓе — полуѕверки.
не, значи, за ѕверките.
треба за себе си
или за ѕверското во себе си,
ако се има чувство
тоа да се почувствува
како знак на прелест,
како единствена нишка на животот.

ПРЕДАВСТВО

нозете свикнати да го истрпат
босиот допир со секој предизвик
што трчале врз покосената трска
открај в крај в ракитак
нозете итри да побегнат од заканата
при секоја кражба на грозје и овошки
да го минат патот од преспа до пелистер
и од пелистер до небото
да тргнат по беспатјето на светот
и да запрат во жив оган
секогаш мудро ја носеле главата
ја сокривале од сонцето и молњите
ја ваделе од водата како трупец од потоп
грепеливо оделе на маршеви и свечености
лесно ги носеле болестите на духот и телото
се јазеле по највисоките дрвја
и оделе услупно како стрелки на саат
а утринава додека десната брзаше да го прескокне
прагот
левата остана како, пенушка неподвижна
обвисната од коренот до врвот на големиот прст
бесчувствена за допир на раката
и сиот напор да ѝ ја вратам моќта
прилегаше на напор да се врати мртовец
кој одамна му се предал на небескиот живот
и конечно,radiculopatia n.insh. l. sin
а јас всушност видов како
верен и свиден
може својот близок лесно да го предаде

ЛАЖНА ВЕСТ

зародишот што ја одбра ноќта во големата војна
да зачне живот во мајчината утроба
што на папочната врвца
долго висеше како на вејка на смртта
детулето без место крај софрата и во сламната постела
што многу години ја учеше буквата р
за да го изговори своето име
што поради матарката — единствената играчка
зацапа во длабокиот надојден јаз
и за малку ќе скончаше во бучалото
(да не го спасеше благородната рака
на будалакот симо од соседното село)
момчето што ги вардеше говедата од цела долна маала
и што учеше в поле пишувајќи врз колената
што во игра кршеше раце и паѓаше од коњ на глава
младичот склон да. измислува сказни
и во нив да се најдува на осаменото змиско острово
човекот одбран да го одбере патот
од неговата најтешка невозможна страна
преселникот од место во место од јазик во јазик
средовечникот со блескотен наум
можеби старец со товар од време и години
еднипати опкружен со љубов еднипати надолен од
пакост
толку пати ја излажал смртта
што се чини дека го излажал и самиот живот
поради тоа веста дека умрел
сеедно од каде и како дошла
немојте да ја земате за верна
додека тој самиот не ја потврди

ПОВИК ЗА ПАТУВАЊЕ

низ морето
пловете низ морето (јодот го скокотка видот,
ја потсилува свеста, ги преточува крвните зрнца,
ги храбри дробовите). фрлете камен во водата
(во концентричните кругови времето се
повторува и оддалечува од вас, а
вие тонете кон дното како пердушка низ
воздухот). ѕирнете во подводниот свет
(сè прилега на овој живот, на дијаспората
во етерот: во спектарот на бои и движби
посилниот слабиот го голта, свесниот
на несвесниот му се заканува). запрете
врз гребенот ќе се отворат идните полиња,
местата за нови жилишта и кули вавилонски,
на кои дното им е — земјата, небото — водата).
опрете го челото на струјата (нејзината
нагла движба ќе ве врати во светот на кој
сосема му припаѓате). заншо,
што ако стигнете до древните гемии
и до полните амфори (ќе му устојат ли вашите
очи и раце на дамнешните азна), до оружјето
и подморниците (ќе го издржи ли вашето тело
речението од таа средба), најпосле,
ќе можете ли да ги одбегнете заканите
на гладните подводни простори?

низ зоздухот

летајте низ воздухот (небото е скап дар,
височина што со прелест привлекува. ладните
со оган ги засипува, усвитените со мраз
ги лади). отпуштете се во летот (влезете во
рамновесието на Ѕвездите, во очите и ушите
на воздушните постројки). метеорот ќе ве
обиколи полн страв за судбината. зашто
кој ги измислил казните, пизмите и
одмаздите? до вас ќе допрат многу
знаци, низ вас ќе минат многу
траги, секој звук со кој општиме со
просторот, со кој му се закануваме
на сè живо. дишете длабоко (реа
од отрови, микроби од чернобили, облаци
од мртви реки). нема да ги одбегнете
насоките на радарите и нишаните, предметите
што летаат, случајно паднатите нараквици
на вселенските патници, гласовите што вас
од сите страни, со мрежи, ве ловат. откажете
се од секаква движба зашто,
нема да го погодите ни времето, ни
начинот, таа своја немоќ
со ништо да ја оправдате.

по земјата

патувајте по земјата (многу од нас нема
да нè најдете: слезени сме на дното на морето,
летнати сме високо на небото, ама
нигде не откривме нови жилишта и не најдовме
нови услупни лица. патувајте долго
по патиштата, пребарајте ја секоја грмушка,
ѕирнете во секоја билка, погледајте го
секој лиот, мавнете и на секоја тишка.
влезете во секоја дупка, и на сè
пратете му благ поглед, радосен
допир. зашто,
тука с вашиот мир, вашиот
единствен предел.
само,
сепак
чувајте се од луѓето.
oд самите
себе си!

ГЛЕТКА

човек со немоќни нозе, сплотен со количката,
вешто се пробива низ толпата, бара простор,
запира пред небрежно сложените излози, се
загледува во предметите (обувките, облеките,
посатките). луѓето, севезден некаде упатени,
забрзани, се наведнуваат над него, се џарат
во изложените работи, понекогаш ќе се сопнат
на количката и на нејзините тркала. нивните лица
оддаваат умен бол, загриженост. зафатеност со
нешто само ним познато. при секоја средба со
погледот на неволникот врз нивните лица ќе
помиие сенка на страв, очај, сомилост, видно
ќе се сепнат, бегло и покајнички ќе се насмевнат,
ќе го понудат она што никој од нив не го бара.
всушност, оптоварени со секојдневието, тие
забораваат на она што го имаат, се губат во
она што го посакуваат, копнеат за она што
не им е достапно и нагло се соочуваат со она
што, можеби, ги чека.
а човекот во количката сето тоа го забавува.
тој низ сето тоа одамна минал. сега сè му е
тука: и животот, и радоста, и убавината, и
сонцето што одвај се провира меѓу нивните
глави како да ѕирка низ круните на дрвјата
во некојз голема и густа шума.

ИСТОРИЈА

минатото
во кое се спомнувам помни како одам бос
по беспатјето, со главата в торба, распнат
на крст (со паласка за копја на рамото, со
крпче или со крзно врз плодникот), прободен
со копје или ставен во окови. бегам од шума
в поле, од поле в шума, се веднам како ѕвер
над изворите, се стаписувам од сликата на
својата грда лика. го учам јазикот на лишките
и говорот на тишките, се здобивам со ука за
билките. секаде каде проаѓам се огласувам со
страв, со камшик на победник или со надменост
на љубовник. женките што ги плодам ги оставам
со рожбите и одам натаму, го ширам племето и
живеалиштето,- владеам, им служам на владеачите,
ги предавам пријателите да ја спасам сопствената
кожа; градам, разградувам, го предизвикувам бесот
на незнајниците; мавтам со отсечените глави низ
вековите како со прекрасни знамиња. корнам
мадиња, ги печам на тивок оган, силувам, крадам
азна, одам во востанија и порази, останувам без
членови и сетила. влегувам во песни и во повести
и така останувам вечно жив. на питачите, пред
други луѓе, им делам насмевки и секаква милост.

сегашноста

одвај ме признава. притиснат од југ и од север,
потчинет на законите на исток и запад, катаден
бледо крварам, со чудо го бранам својот живот.
патилата донесени од минатото ги зголемив со
деновите на сегашноста. одам збунет низ стеснетиот
двор; на оградата не смеам да & пријдам. отсекаде
ме следат будни погледи. & се чудат на мојата грда
убавина а сепак ме канат за брат, за кум на свадби
и крштења, за говорник на закопи, за бајрактар
во војски. секоја моја закана ја дочекува стократна
закана. според мене ја наречуваат состојбата кога
братот го фаќа братот за гуша, кога му ги крши
коските и вилиците. секој суди според мене и
судејќи по сè произлегува дека сè она што го
гледам, што го слушам или допирам не му е блиско
на мојот дух, на мојата чиста прозрачна природа.
сликата за себе не можам да ја сместам
во рамката што му ја готват другите луѓе.

иднината

никако да ја согледам. татковците и водачите,
скарани, се величаат себе си, се караат на
сиот глас, се грижат за дворците крај морето
и езерата. народите, од едната и од другата
страна на реките, во полите и на врвот на
планините, никако да ги преминат реките и
планините, да вдишат ист воздух, да се
ослободат од вековното слепило, да станат
народ на една вечна земја. во нив пламтат
огновите на минатото, на нив блескотат
ордењата на сегашноста. во иднината никако
да стапнат. јас катаден ги поттикнувам, ама
ни мене ни нив таму нè нема. само мојот глас,
само моите зборови кружат низ просторот и
се обидуваат да најдат плодна почва, да
засеат ново семе.

(ЕПИЛОГ)

затоа не ја сакам историјата.
на м и н а т о т о му ја симнав маската
(испарија од него ритерските ризници,
војводските и свети времиња);
с е г а ш н о с т а се откажува од мене
(сè бега од неа, стремејќи кон
м и н а т о т о);
и д н и н а т а никако да го покаже
своето верно лице.

жужли, ползачи

ЗМИЈА

од ритчето на кое правевме куќа
дунав се лизгаше како оптегнат сребрен ѓердан
како смок свртен на грб
изложен на сонцето
а големиот средорек
со бујни растенија
ја затскриваше банатската рамница
при доаѓањето или на одење
секогаш кога ќе поминевме низ нејзиното жилиште
таа ќе зашушкаше крај некоја суварка
или ќе поиташе низ тревата
давајќи така знак
дека е тука
дека нè забележала
еднаш дојдовме по друг пат
низ дворот на големата соседова куќа
ги соѕидавме витите камени лакови
ги наместивме мазните астарки
и седнавме врз бетонската плоча
да починеме
да ја повратиме загубената сила
таа обеспокоена
не можеше да издржи:
со високо крената глава
плазејќи го јазикот
лакатејќи со телото
4 Плодоред

ѓоа така ја покажува сета своја сила и убавина
се обиде да нè изненади —
излезе сосема на чистина
средбата со неа
би ненадејна
и полна јанѕа
воочувајќи ги нашите смајани сурати
увидувајќи ја својата кобна грешка
вкочанета од нашиот неприроден страв
таа шмугна во куќата
и се вовре во купот цемент
и тоа беше крајот на нејзината игра
симнувајќи вреќа по вреќа
затворајќи & го секој излез
ја откривме вколчена врз дното
со главата под густата свивка
и тоа доаѓање до нејзината глава
таа средба со нејзиниот немоќен поглед
беше она што најмногу нè возбуди
и што не исполни со вистинска ѕверска пакост

СОКОЛИЊА, КОКОШКАРИ

долги години; ги затекнувам
како се котат во живеалиштата,
како алчно, речиси без здив,
атакуваат на секое живинче,
ги разнесуваат купиштата месо и коски,
зобаат очи, крв, сукрвица,
букви од азбуката
на заумната свест.
натаврените јата,
самоповиканите чувари на небото и земјата,
ги кинат нишките на животот,
се трупаат врз секоја стапка
и сè претвораат во мочуриште
кое зовира на вжештеното сонце.
а моето печално срце,
мојот чудникав ум,
сè уште се прпелаат,
сè уште им устојуваат
на нивните налети,
како двери
пред разјарени аждери.
многу години
ја сричам уката на нивните темни игри
и сè полесно
го распознавам прпотот на нивните крилја,
менталното чкрипење на нивните нокти,
тропанњето на клуновите по синијата

врз која е спрострена мојата душа,
та лесно го забележувам нивното движење
и секогаш успевам да крикнам,
да ги уплашам со крикот.
умеам лесно да го стивнам гласот,
да се претворам во воздух низ кој летаат
а не можат да го сетат,
да им пријдам зад грб
и да ги гледам како грачат
над мршите,
како крварат и го стемнуваат небото.
и секогаш,
згрозен од нивниот зијавет,
плачам одозгора
како да дождам.
така лесно ги надитрувам
и останувам жив,
проѕирен речиси,
излитен дури,
секогаш готов
за бекство,
за скок.

ЖУЖЛИ

тие се последна надеж за избав:
го спастираат телото од душата
што се курва
на небесата
без никаква грижа
за животот на земјата.
тие се катаден на бојното поле.
чкрипат со крилјата во летот
и не ги симнуваат оклопите
ни при љубов,
ни при нежност,
ни при умирачка.
низ нивните корави школки
минуваат сите суштества
што некогаш покажувале живот.
само војот,
човечки и ѕверски,
зајачува понекогаш во нивните утроби
да го огласи својот голем страд
или да ја пренесе пораката
на оние живите
до оние мртвите.

ПОЛЗАЧИ

каков ли е нивниот грев
штом севишниот творец
ги создал толку понизни
(да одат со ведната глава
да ползат по земјата)
пред секое живо суштество
вековите придонесоа
во нив да се собере сиот гнев
да се претвори во отров
во единствено средство за нивна одбрана
а треба да се знае само аз на нивниот јазик
да се погоди звукот што им годи на нивниот слух
и да се здобие сета нивна наклоност
но кој да ја учи таа ука
да ја наведне главата кон нив
кога нашиот поглед е кренат високо
и се спушта
само кога, ќе го сепне шушкотот
кога ќе го фатат морници
од нивниот отровен заб
од паничниот ѕвекот
или од темната расчешена челуст
оној што ќе ја одгатне вистинската сила
и маѓесната моќ на нивната јадозливост
ќе го продолжи векот на векот
ќе му измисли крилја на човекот

ПАПАГАЛ

птичката што се обидува да зборува
тргајќи по мојот ум
не знае каде се наоѓа.
дел е на овој простор
како воздухот што го вдишува,
ама одамна е отуѓена од светот
кому верно му припаѓа.
нејзината единствена врска
со прататкото на јатото
е бледникавата течност
што ќе шурне под перјата
кога ќе се драсне на огледалчето.
гласот & е испаколичен,
летот стеснет,
крилјата несообразени со годините,
мислата на нејзиното жилиште
наполно изменета.
прилега таа на човекот
што катаден го среќавам
на улиците во градот,
само секогаш во друга промена
и со поизменета лика.

ЖЕЛКА

бавниот истек на времето
сплотен е со нејзините движби.
длабоките бразди
ликум на набори на дабова кора
зборуваат за долговечноста
помината во животот.
небрежниот невешт ộд,
куќата севезден во движење,
оклопот свртен кон небото,
оддаваат сигурност
и склоност кон безгрижност.
само дупката,
(нејзиното несигурно засолниште
врз ‘рбетот на земјата),
& го чува грбот
од секој унер
додека стреши
и се гледа со смртта
очи в очи.

ЦРВ

црн зол мал црв
со немски глас со несмасно движење
добил благослов од кралот на шумата
се здобил со власт над убав шумјак
кој со години го садеа нашите предци
да ги брани од песок од сонце од ветар
да ги сочува во памтеж нивните коски
ги начулил ушите ги напнал мускулите
со острата сабја со пилестите заби
се загнал врз дамна зрелите стебла
врз големите дабја врз гнилите пенушки
пили ја делка кората ги корне корењата
ги демне тишкитб ги брка лишките
ги суши влагата хумусот и билките
ги привлекува дрварите и јагленарите
дводелците градителите резбарите
ги множи потомците го шири жилиштето
вешто го стеснува работ на браништето
и сè претвара во мрк прав
во црн предел без живот
долу под шумата се буди древниот град
и ѕвонат камбаните на, подземните светилишта
ги будат римјаните илирите славјаните
ги раздвижуваат мртвите членови празните черепи
внесуваат во нив јанва трпки и страв
од нова умирачка од нова напаст
од црвот што сè опсипува со страв и бес
и што ги пљачкосува дамна празните мрши

кралот на шумата ги оградува дворците
и севезден мотри кон празниот простор
ако црвот не го втаса врвот на секирата
пламенчето на огнот или фрленото копито
ќе се качи тој и на врвот на престолот
ќе слезе тој и до дното на земјата
ќе голтне сè живо сè мртво сè кралско

убавина и плодоред

БЛИЗНАЦИ

од еден корен
никнаа две стебла
со еднакви врвови
со еднаква сила
со еднакви шари
на прстењата
треба едното да се пресече
да му се направи простор на другото
да се размавне со гранките
да заживее со вистински живот
ако го пресечам првото
не ќе го пресечам ли она
што природата го одредила
да цути и раѓа?
ако го пресечам другото
не ќе & го одземам ли на природата
правото на слобода
и идна убавина?
се врткам околу стеблата
и никако да го земам
законот в раце
најносле се решавам
да ги оставам коренот
и неговата природна мудрост
сами да одлучат
меѓу плодоредот
и можната убавина

JABOЛKO

штом почна да зрее
тукушто откриено, сочно и слачно
се претвори во волшепство
блиско на сечие око
кога адам посегна кон него
направи грев
што лесно се проштава
и затоа секогаш
се повторува
на стројувањата и на свадбите
блескоти на шилецот на барјакот
како прободено аморово срце
и станува знак на плодност
и слутеж на детски плач
стоплено во полите
тоа лечи
од секакви болки и рани
малите џуџиња
што живеат во него
сосем невидливи сосема нечујни
севезден се во зговор со рајската змија
што ги чува клучовите од ковчегот
во кој е заточена
сета убавина

оној што умее на нив да им се умили
ќе им се умили на среќата и на радоста
нему ќе му се товорат сите врати
на небото и на земјата
тој ќе може на сите страни одеднаш

ЦРЕША

одамна веќе исчезна трагата на раката
што те извади од семката,
што ти вгради питомост
и грижно те посади и одгледа.
сега на тебе се гледаат трагите на годињето,
низ пукнатините на кората се јазат колони мравки
санким се устремиле право на небото.
пресуши здравиот плач на децата под круната,
а и птиците ретко слетуваат врз сувите чкунки
до кои не допира сок од земјата.
значи ти си сега престарена госпоѓа
од која се иставаат стројните фиданки
во полна младост и убавина.
и што сега?
откаде тој трепет во рацете,
чуму изнемоштеноста во нозете
и необјаснивата тага
додека ти се доближувам со секирата?
трепери ли така снагата на мојот ангел
додека ја демне утајум
мојата развеана душа?
всушност,
твојот страв за животот е сосема беспричинен.
на твоето стебло веќе чекаат рацете на резбарите
што ке направат мозаик
што ќе оддивнува со каков-таков живот.
а јас, можам ли јас нешто да очекувам?

прашања, сенки

ПРАШАЊА

гранките врз кои пораснавме
од кои застанавме на две нозе
дали се навистина гранки
или се корења на дрвјата израснати во воздухот?
што се жилите?
дали се тие жили
или се гранки на дрвјата раширени низ земјата?
да не се гранките
дали небото би се држело цврсто за земјата
да не се корењата
дали земјата би се стискала така во небото?
што се, најпосле, стеблата?
што се длапките, џумките, грлата на вулканите?
дали се тие клинови на небото во земјата
сврдли на земјата во воздухот
или крвоток на подземното заумие
и на светлата небесна свест?
кој кого го крепи?
дали се гранките живот
дали се корењата смрт?
дали се стеблата врска
меѓу животот и смртта?
и кој од кого живее:
земјата од воздухот
или воздухот од земјата?

нашиот сесловенски татко

окаен роден
окаен би
окаено семе —
племиња
посеа
при себе ги прими себе си најсличните
другите горко ги поткажа
им вгради завист и пизми
нетоп за веки вјеков
отпосле дојдоа караниците и тупаниците
правта во очите камењата по главите
стрелите копјата двостраните мечови
чумавите болки од војните
и од тогаш потекнуваат пукнатините во умот
прелестните лузни на видните места
раните отворени во внатрешните дипли
сега ете пак ги отвораме
со нивна помош доаѓаме до дамна знајните вистини
се враќаме во онаа состојба на болеста
што долги векови нè мореше
и нè одвојуваше од животот и од убавината
а татко н& сесловенски одамна мртов
ни таков не го, признава некогашниот грев
кога на едни вино и леб
на други прав и коски н& додели
и нè научи постојано да се среќаваме —
да не се гледаме или вечно да се мразиме

вознес

стапнувам со едната врз баба
згазнувам со другата врз галичица
цапам низ летниот снег
ги ладам глуждовите
ја веднам главата
поминувам со прстите низ косата
како низ облак
црпам вода од езерото
и ја плускам по лицето
го чекам изгревот на сонцето
(водата се смирува)
долго се огледам:
прилегам на сенка
спрострена по дното
како наметка на надземен бог
помеѓу мене и сенката
огледало од глечер
околу потковица од населби
под неа друга
со ограбени темели
пред капиите на градот
стражарат воини
претворени во кал
тука е демек детулено самоил
тука е бисеријата на очите
на неговите слепи бојци

под моите стапала
'ртат билки
ги провираат вршките низ прстите
дрвјата окулмене ме држат простумно
сето поле дрочи од плодород
врз темето ми лазат зрачци сонце
од челото ми капат стомни пот
низ свеста се војва сразено минато
е да не е ова време
црното црно да не се повторува
би скокнал завчас до јужното море
би се искапил со својот сончев собрат
и би запеале песна величава
да нè чујат вишните небеса

стебло

тоа стебло е вечна загатка
и не се знае што е постаро:
цветот или неговиот плод
круната пламната во воздухот
или коренот нурнат в; земја.
можеби окото
што небрежно го здогледа
првиот зародиш во магмата
првите берачи на плодови
врз тукушто оладената почва?
никој не го помни лицето на нашата прамајка
ни јаболкото на нејзиниот прв адам.
ни крвта не е онаа чистата
(со боја на зрело вино,
резливо врз јазикот
и немирно во умот)
што црпеше сила од земјата
и пак ја влеваше во неа.
од неговиот прв цветеж
од неговиот прв плод
сè е некако подруго.
неговиот кадифен полен
ги привлекуваше инсектите од сета дуња
и со векови се вкрстуваше
и ги обесчестуваше толчниците.

од многу плодење.
од толку семиња
расфрлани на сите страни,
никнаа цели шуми.
и сега во нив
секој од нас талка,
го бара својот корен,
напосоки го одбира стеблото
врз кое се потпира
и за него ја врзува
сета своја судбина..
сето треперење
на историскиот ветер.

сенка (и)

се обзрнувам кон неа
& ја веднам главата
& газам врз темето
& ги кршам рацете
& скокам во мевот
ја вртам како пердушка на сите страни
правам од неа вистински будалак
ако секој зглоб
секоја коска
секој дел на телото
би се (по)играл така со својата сенка
свеста би скипнала
би се загубил секој склад
би завладеал вистински хаос
сè би заличило
на задоцнет балкански пејсаж
во кој играта со сенките
(своите и туѓите)
се игра на живот и смрт
и секогаш се претвора
во грда глетка
во страд и болна судба

слики

долго зрачеа од ѕидовите
нѝ се внесуваа в лице
ги пробиваа ципите на видот
ни се плеткаа во јатокот на сонот
по тајна патека
нѝ допираа до умот
правеа таму гнезда
се опцртуваа во воздухот
и врз прозорските окна
како икони на дамнешни светци
во есенските
и во раните пролетни дни
сега свеста заздравува
и тие се губат лекумно
оставајќи зад себе
празни рамки
или мали засенчени места
и чудно е како лесно ги забораваме
како се навикнуваме на таа празнина
како на конечно ослободување
несвесни за опасноста
што демне од кратерот на времето
од кој се покажуваат нови лица
и се јазат по малтерот
да ги зафатат испразнетите места

ГОЛЕМАТА ЗЕМЈА

од кога се здоби со мера
со врвица со која може в долж да се опаше
севезден е дел на некој сон
светилка обесена ту на оваа
ту на онаа страна
што го привлекува погледот
управува со свеста
го мати разумот
и бара некаков свет изглед
ту ќе се издолжи кон исток
ту ке ги спружи нозете кон југ
ќе ги прескокне реките на север
ќе бапне наврапито зад западните планини
ќе добие мев грпка дебел задник
ќе му го натури јазикот на лишките и тишките
тогај ќе почувствува некоја чудесна сила
ќе почне да клика со орловскиот глас на народот
ќе ги отвори очите ушите и срцето
ќе почне сведенски да благува
ќе посака долго да расте
да допре до бреговите на новите мориња
да го поплави она што е склоно кон пад
да го згроми она што е спремно за одбрана
потем втерана во некаква теснина
ќе почне сета долго да крвари
да ја, собира кожата и мртвата челад

да се враќа назад во старото жилиште
да облекува партали од старото време
лажно да молчи и верно да колне
да чека чека и чека
пак да ја драсне работ на сонот
повтор да ја сепне жилото на злото
да му се одзвие на новиот; зов
на светилката обесена ту на. оваа
ту на онаа страна земна
и никогаш да не биде толку голема
да го исполни гладното око на својот народ
да се смести во кожа
достатна за сиот нејзин живот

современа бајка

во зло доба
кога се тресеше земјата
кога ветришта од сите страни
ги однесоа покривот прагот и правот на куќата
кога огнот ги изгоре прозорците
столбовите чатиите и чатмите
ѕидовите паднаа ничкум со челото
новата тајфа
опитна за цртање и градење
оддадена на умната архитектура
ги удри темелите
на новото здание
одаите сите еднакви
топли ширни осветлени
ги населија браќата и сестрите
а еден праг
еден бунар
еден димник кон небото
да ги грее во невола
направија чудесен вртоград
ги обновија шумите и чешмите
полињата и џадињата
а еден кош за плодови
едно солило за овци
една маса за обеди
еден олтар за обреди

потем забавтаа муви и болви
ги разбудија црвот на зависта и змијата на страста
во туѓата рака плодот стана поголем
во туѓата одаја лебот стана помрсен
и браќата примерни сестрите смирни
сè поделија на шест на осум
сега секој од нив шета низ својот двор
мери урива гради доградува
става меѓи вкрстува плотови
секој за себе тагува и свадбува
а во куќата глув разговор
а во полето саде штир род
а низ светот по народот
брат на брат пак не му верува
сестра на сестра не & принесува

