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Внатрешна музика
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СВЕТЛОСНА ГОДИНА

Од вчера до денес
ми паднаа пет-шест влакна
а веројатно уште толку се побелени
но ретко кој ќе ја забележи промената
Слушајќи го Малер од вчера до денес
внатре многу нешта се променија
небаре сум одживеал една
цела светлосна година
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ПРЕИСПИТУВАЊЕ

Цел живот н учат
дека најбрзо патува светлината
За да н уверат, ни говорат за громот
„Прво ќе го видите, а потем ќе го слушнете"
Громовите што сега ги слушам во хорските дела
на Арво Парт ме тераат да се преиспитам:
прво ги слушам, а потоа внатре ме
облева силна и нежна светлина
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АПСОЛУТЕН СЛУХ

Знам дека немам апсолутен слух
дека кога потпевнувам често фалширам
дека кога свирам некогаш го промашувам ритамот
Но и знам дека, откога ќе го чујам Бах, ритамот на
срцето ми се наштимува со оној на мислите,
а композициите внатре продолжуваат
да свират со совршена прецизност,
небаре ги темперирал некој вешт
диригент со апсолутен слух
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РЕКВИЕМ

Им ставаме свежо набрано цвеќе
Им истураме од најдобрата закопана ракија
Им ги шепнуваме одвај чујно нештата што не сме
се осмелувале претходно да им ги кажеме гласно
Композиторите знаат дека тие се најверните,
најбројните и највнимателните слушатели
За нив ги чуваат најмоќните ноти, опојни
како свежо набрано цвеќе и како
најдобрата закопана ракија
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Џез-квартет
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МЕК ЗВУК
(Слушајќи го Ебврхард Вебер)
Одамна
сум
читал
дека
водата
(иако е
најмека)
може
да ги
совлада
и најтврдите нешта
Но дури пред мугри една
соло-партија на контрабас
ме увери дека и долгите
тенки прсти на
еден потомок на
суровите Викинзи
можат да извлечат
(од оптегнатите сајли)
толку мек толку нежен звук
(небаре приспивна песна на
искусна баба) што без мака
ја совлада и мојата
најцврста
н
е
с
о
н
и
ц
а
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УТРИНСКИ ВОЗДУХ
(Слушајќи го Јан Гарбарек)
Во спомен на Бики
Утрински воздух
Памукови полиња
со ретка магла
Планински сртови
во чај од суви билки...
Се
то
тоа го
видов
во само
една
музичка
реченица
воздушеста
како памук
стрмна
како
планински
срт
опојна и
леплива како
ливадски чај
(натопен во
роса и во
ретка магла)
но сепак
долга колку
едно спокојно
издишување свеж
утрински воздух низ
писката на сонливиот саксофон
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ПОРАКА ВО ШИШЕ
(Слушајќи го Зоран Маџиров)

Го чув
звукот
од сите
испиени
шишиња
(звукот што
се густира
ко старо вино)
И чув дека гласот на
с што ѕвони или пее
зависи од тоа колку
нештата се празни
и со што се полни
Го чув звукот на сите
здравици од сите доба
И чув дека и најтивките
фрлени дреболии можат
да пеат во седум октави
кога некој со вешт удар
ги буди од вечниот сон
Ги слушам звуците од
сите отворени шишиња
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ПЛОВЕЧКИ ДОМ
(Слушајќи го Кит Џерет)

Од птичја
перспектива
твојот инструмент ми
личи на сплав во океанот
Со палавите прсти го пливаш
маратонот меѓу далгите од клавишите
Со созвучјата н носиш онаму каде што
не се пристига со ниедно превозно средство
Во долгите турнеи стерилните хотелски соби не
можат да бидат достојна замена за пристоен дом
Затоа живееш во својата пловечка куќа, постојано
канејќи нови гости, поворки бродоломници со уши
доволно отворени за да го чујат ехото од ГОЛЕМАТА
ЕКСПЛОЗИЈА, кога додаваш гас на педалите, ги внесуваш лозинките во клавијатурата и н носиш онаму
кајшто не се стига со ниедно друго превозно средство
ишппппшшпппппппшпшпшшшшшшишппппшишппппш
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Езгии
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ПАР КАВАЛИ
На Стојанче Костовски

Ги прават со векови
од најубавите гранки
во коријата

Кога ќе засвират во пар
звукот се одбива меѓу ребрата
како пинг-понг топче

Ги продаваат во пар
како што се продаваат
пинг-понг рекети

но и нежно како
трепетот на најубавите
лисја од гората

Ги мачкаат со масло
како што девојките
ги мачкаат косите

Ехото продира
навнатре како масло
за миропомазание
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ЗДИВ
На Миле Коларов

Кога здивот
се претвора во звук
а дишењето во мелодија
тогаш ни се достапни
сите пространства
сите видени и
невидени
предели
Секој нов здив
раѓа нов
звучен пејзаж
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ЕЖАВЕЊЕ
Во спомен на
Никола Цветковски

Немаше свирено со години
од жалост по некој близок
Упорно те наговаравме да
го земеш кавалот в раце
Прстите затреперија
Одвај излезе звук
Но кога излезе...
од стариот кавал
како да се излеа
нешто што се
таложело
со векови
Нешто што
не се слуша
само со уши ами
со цела кожа
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ИСОН
На старите кавалџии

Дури и на јаве
со денови го
слушам ехото
од вашите
езгии
Дури
и на сон
сакам само да
ви држам исон
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Песни за пеење
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ЅВЕЗДА СПУШТЕНА
(Епиталамија)
Дал' ѕвездите се споиле
ил' маглите се спуштиле
не е ни од ѕвезди
не е ни од магла
од што ли ќе е ова белило
видот што го одзема
Дал' горите подгореле
ил' булки се отвориле
не е ни од пламен
не е ни од булки
од што ли ќе е руменилово
здивот што го открадна
Тук' е сјајна булка невеста
од небо ѕвезда спуштена
лицето $ блеска
снагата $ пламти
в руба бела китно везена
за мене натокмена
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ПСАЛМ

Аирлија благ глас по зракот плови
Абер ич што не се аби
Аирлија аманет е од дамна
Абер од гласој и од свирки
И биљбили песни што на сон пеат
И псалтири со безброј струни гласни
И кимвали ко гром од ведро небо
И дожд од едвај чујни звуци
Од лисјето во хор што нежно шуми
Од морско дно и од врвој
Од облаци тропот се шири гласен
Од с што дише и што молчи
Узреваат стихој ко нови рожби
Умор в миг лесно што гаснат
Узреваат псалми ко сочни урми
Утроби с радост што ни полнат
Екотот е ехо од крај на векот
Езгија кожи што ни ежи
Еднодушно далгите држат ритам
Еве го однатре кај бие
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ПТИЦА-ЧОВЕК
(варијација на тема Силјан Штркот )
Птица сум која знае каде лебдат мислите
Птица сум која знае с што мислат луѓето
И спијам по покривите над оџаците
И гледам се што прават
Птица сум
Човек сум
Човек сум кој знае каде лебдат птиците
Човек сум што лета како пердув од перниците
И ѕиркам зад пердињата кон оџаците
И гледам се што прават
Човек сум
Птица сум
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ЧЕКОР

Ајде побрзај,качи се на планињено
чекор над врвот
Ајде поитај, фати се за облацине
заиграј оро
Ајде полетај, летај со бубамарине
покани гости
Ајде поитај, скокни во соѕвездијана
доцртај ѕвезда
Ајде побрзај, засвети со светулките
светни во мракот
Ајде поитај, засвири со жегалците
додади нота
Ајде полетај, качи се над планињено
чекор над врвот
Ајде поитај, пушти глас низ клисурине
утре да ечи
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Меѓу сликите
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НЕРАЗВИЕНИ СЛИКИ
(од еден осветлен црно-бел филм)
Се сликаме некаде под мосгот
ти веслаш, јас го местам филмот
(сиви води, црно кајче, по некој поспан лебед)
Штета би било таа слика
да не се стави на бел лист хартија,
па макар и само со црни букви
Се сликаме некаде во чаршијата
(со бакарното лажиче го засладуваше чајот)
коцките шеќер за миг темнеат небаре се од ќумур
Ме сликаше пред портите на храмот
Меѓу сиви тули, бел малтер и црн крст
ме прашуваш зошто молитвите не се сликаат
т.е. не се гледаат на фотографиите
(се каам што се уште немам одговор)
Се сликавме два-три пати во музејот
(во мрачните ходници некаде меѓу
поворките мермерни скулптури
и толпите ловци на слики)
Се сликаме набрзина, срамежпиво
и со наместени насмевки
небаре дојденци во сопствениот град
Те сликам некаде кај ридот
(сиво дрво, бела крошна, црни лисја)
ме гаѓаш со снег, за среќа промаши
Те сликав еднаш и во полумрачната одаја
Торзото се капеше во скромни порции сонце
(Попусто, од таа фотка и онака не ќе испаднеше ништо
оти блендата на апаратот не беше доволно отворена)
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Се сликавме близу реката
(водата ги носеше шишињата)
Се сликавме близу сонцето
некои велат и премногу близу)
Се сликавме меѓу снегулките и земјата
меѓу две воденици и меѓу две рамноденици,
меѓу две разлистувања на сликовници,
Се сликавме меѓу два родендена
и меѓу две прослави на матурски,
меѓу две кавги и надмудрувања,
меѓу две војни и примирја,
Се сликавме меѓу две изданија на дневните весници,
меѓу две проверувања на електронското сандаче,
меѓу две проветрувања на мансардата,
меѓу две местења на постелата и меѓу две олимпијади,
Се сликавме во глуво доба, меѓу две петлови зори
И кога конечно одлучивме
да се откажеме од двете
варијанти на хранење на суетата
(„колку сум убав/а!" или „во природа сум поубав/а!"),
кога конечно се сетивме дека можеби е
пополезно да ги спикаме другите мравјалникот и мушмулата во задниот двор
крушата на соседот или бездомникот на плочникот е баш тогаш тој спокојно
со рутинирани движења
(небаре тоа го прави стопати дневно)
ни го грабна апаратот и за миг ни го врати
со подотворена врата од темната соба
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МЕЃУ ДВА ХОЛАНДСКИ МУЗЕЈА

Правоаголни ледини со лалиња
во сите бои од виножитото
Омеѓени се со канали што
како да се копани
според некоја од
сликите на Мондријан
(само една крава се осмелува
да ја наруши барем за миг
совршената симетрија
од линии, облици и бои)
На влезот од градот
старо сламено столче
оставено пред накривена куќа
(за некој да си го прибере во својот дом
да го наслика на платно
или ако нема време и толку бои
барем да го фотографира
но без да користи блиц)
Облеани со црвена
дифузна светлина
(како потомки на
Сузана од Рембрант)
од излозите девојки едновремено
ја покажуваат и ја кријат
својата голотија
Одненадеж с заличува на стоп-кадар
Луѓе што глумат скулптури (за неколку ситни пари)
Некој утрово грижливо наместил
инсталации од паркирани велосипеди
Потоа с личи на
забавена снимка од фото-финиш
Зад секој агол се случува
нов перформанс на велосипед
Девојка со бисерни обетки
на рамо носи штафелај со огромно
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распнато платно (небаре едро)
и на за'рѓан велосипед плови меѓу каналите
Еден дедо со црвен турбан на тротинет
влечка огромен дрвен куфер
со брашно, терпентин и масло
Над плочниците како летоци
за потрага на сериски убиец
лебдат отпечатоци од
неговите осумдесет автопортрети
(но кого да го бараме:
детето, младичот или старецот?)
Се слуша хор од детски гласови
Со слушалки од музеите, качени на ролери,
ги повторуваат лекциите за старите мајстори:
Рубенс знаел седум јазици...
Имал седумдесет и седум чираци...
Вермер умрел сиромав...
Сликал само две слики годишно...
Дури и локалниот пекар
поседувал две негови платна...
Во левиот агол од сликата на Рембрант
има рака што го запишува пеењето на Хомер
И Хомер имал седумдесет и седум чираци...
Пеел само две пеења дневно...
Му пишал Винсент на Тео дека има
несоници од естампите на Хирошиге
И пекарот умрел сиромав
Заедно со гласовите низ градот
се множат и ехата од сликите
На булеварот „Валтер Бенјамин"
сите носат вратоврски
со дезен од сончогледи
и маици со репродукции од
Јадачи на компири, Ноќна стража, А
Час по анатомија или Ѕвездена нок
Во сокакот „Рене Магрит"
еден чичко со цилиндар
(за кој повеќето мислат дека е надуван) А
цел ден повторува: „Ова луле не е луле!“
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На плоштадот „Франс Халс" сите улични свирачи
ги држат инструментите како нивните предци
На еден камен мост девојка чита порака од мобилниот
со истата гримаса и истата зачуденост
како жените што читаат писма на
платната од фламанските мајстори
Опколен од овие слики, сепак ми олеснува:
Денес е денот кога не работат музеите
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ЦИЦАЧИ
(Недовршена скулптура)

една
заоблена
(незаборавна)
по малку поспана
под накривена
под замислена
женска
глава

и
еден
мазен
тенок
долг
вр
ат

и две доста тешки големи
натежнати полни со
млеко гради
а
меѓу
нив
це
ла
ед
на
дол
га
у
жа
сно
дол
га
ко
31

ло
на
ци
ца
чи
на
слики
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МЕЃУ ОГЛЕДАЛА
(Монолог на Нарцис
со дошепнувања на Ехо)

О
гле
дало
Дали
гле
даш

О
гледалце
0 гле
дај се
С гледај

О
О
гледај се
0 ви ди с

О гледал
О
сум
гле
дал

О
гле
дал

О
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Дрворед
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ПАДНА ТОПОЛАТА
(Епитаф)

Според сликата Дрво и секира
на Никола Пијанманов

Една топола се ничкосува како погодена лаѓа
Како оладена комета тополата за миг паѓа
Срушено стебло на платно долго се раѓа
Гранче за рачка од четка сега е граѓа
Тополата дур паѓа
Секирчиња раѓа
Дур паѓа
Гаѓа
Раѓ
А
Топ
Труп
Трупчиња роди
И топови хартија
Побели се од облаците што ги
Скокоткаше со највисоките гранки
Огромна топола сега виси од влезот до
Излезот на галеријата: на стеблото потрпено
Одвај видливо секирче со кое некои најревносно
Го делкаат сето она што се извишува кон небесата
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БОРДО БОР
(Еднобојна боенка-брзозборка)

А
на
врв
од
бордо бор
бор до бор расте
И по
гранките
од борот
бордо гнездо
со планети
во бордо смола плива
А над
Сонцето
гордо борот
бор до бор пушта
Се вишат гнезда над
црните дупки
Бодро борот
по ѕвездите праќа пупки
(Бордо гори борот секое лето
Лицето на Месечината во борина е сето)
Пламти борот
дур се смее
оти
бордо
жарче
под
корен
му тлее

36

ГИНКО
(Преодни форми)

Во семче од гинко
Потајум го чека

гасеница преде
своето време

Во крошна од гинко
пеперутка шушна
Ко лист од
гинко
ќе
ле
та
ти
вко
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ЕЛКА
(Интервенција
во време и простор)

Го
допре
го надвиши
покривот на светот
Го
накити
го дослади
на пчелите медот
Го
запре
го прекина
на време летот
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Игри
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БАЛОНОТ СЕ НАДУВА

Во спомен на
Пеце Атанасовски

Бал
он
от
се надува
пазете се деца!
Се шират двете утроби
(и на јагнето и на гајдаџијата)
Се шират до рабовите на вселената
Балонотда не пукне, пазете се деца!
а ќе мора да пукне за да се слушне
пискотот и на јагнето и на
нашите предци
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ЛЕТЕЧКА БАКЛАВА
(Поглед кон небото
на кинеска Нова година)

Е
ова
летало
ми личи
на оние што
ги правевме ко
деца - токму на едно
што ни испадна ужасно
намуртено - небаре страшило
но и она летало - како што се вивнува
над плочниците, над зградите - полека
ја менува својата првична гримаса
Над секој облак ликот ко да
му се разведрува, небаре
ни се насмевнува
Ова летало
личи и
на
л
е
т
е
ч
к
а
б
а
к
л
а
в
а
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ПРЕКРАСЕН ТРУП *

Еве ја
Пандорината кутија,
која се уште
не знаеме со кои
групи мускули,
со кои мозочни
центри да ја задржиме затворена
макар и по две-три
минути дневно
// //
А еве го и
Адамовото јаболко
(заглавено меѓу главата
и желудникот): почнува да
н чешка уште при првата
настинка, во спомен на
првиот залак
А ова
е Ахил
овата
тетива,
која,
(кога
ќе ја
исте
гнеме)
ќе н потсе
тува колку сме
ранливи колку сме крш ли ви
колку сме кратко трајни

* Една од игрите на надреалисгите. Ја играле и поетите и сликарите. Поетите
пишувале стихови, превиткувајќи го листот а следниот поет „на слепо" ја
продолжувал песната. Сликарите исто така си играле - секој додавал дел од
сликата но без да знае што нацртал претходникот. Овој „прекрасен труп" го
нацртале/напишале (без да знаат едни за други) паровите:Пандора и Епиметеј,
Адам и Ева, Тетида и Пелеј.
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РЕНГА НА РЕКИ *

Безброј пати од
земјата излагам а
како првпат е
Со сонцето од изгрев
до залез пак се тркам
Гранки од врби
по бреговите в мугри
ме милуваат
Грбот ми го масира
тркало од параброд
Во утробата
нежно ме скокоткаат
мазни јагули
Морници ме лазат од
нови води студени
Секоја вечер
добивам сипаници:
дамки од ѕвезди
Трки без победници –
празни школки од коли
Фронтален судар:
лубеница и диња
во брзаците
Буриња со вино се
тркалаат врз мене
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Ме опиваат
миризбите моќни од
румени булки
Место кармин на усни
кротки фламенга имам
Си четкам заби
и ја плукам пената
на бреговите
Пената од брановите
со ветрот игра валцер
Сите паднати
лисја со рибите во
оро се држат
Пирани заби острат
од камењата мои
Неканет гостин:
со камења в џеб некој
кон дното тоне
Врз отсјајот од луната
некој скока главечки
Фалична пошта:
шишиња без пораки
низ мене пловат
Ги влечам до недоглед
сенките на предците
Знаци на старост:
заборавам што води
низ мене течат
Пепелта на синот со
татковата се меша
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Во паника сум:
пак се доближувам до
водопадите
Се распрснувам на сто
жолти малечки капки
Ко глуварче сум:
се разлевам и лебдам
над сите реки
Низ мене течат води
од сите други реки
Безброј пати во
океанот се влевам:
пак сум со сите

* Ренга е древна јапомска поетска игра, колективна лирска песна составена од
наизменично надоврзување на куси песни со метричка организација 5/7/5 (хоку)
и 7/7 (акегу). Во речниот тек на оваа ренга учествуваат водите од следниве реки:
Тигар, Еуфрат, Днепар, Мисисипи, Црн Дрим, Треска, Рона, Рубикон, Радика,
Дуоро,Влтава, Парана, Пена, Дунав, Китаками, Амазон, Темза, Јангценгјанг,
Вардар, Дон, Лета, Ганг, Замбези, Хоангхо, Црна Река, Нил и Брамапутра.
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Хипотези
Коментари
Прогнози
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СЕНКИ
(Две хипотези за настанокот
На првиот цртеж)

Е
дни
велат
било
ноќ
таа
носела
свеќ
а
а
сенката
негова
на ѕидот
се
залепи
ла и
таму
оста
нала...
Други
пак
велат
било сред бел ден
и сонцето печело
сенката
нејзина
во тревата
се влечела
а тој ја
нацртал
со јагленче за
вечни времиња...
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НАМЕСТО ЧАДОР
(Метеоролошка прогноза
по полноќните вести)

Ајде пак
да си потпивнеме
две-три голтки од дождот
и пак лесно да ги прескокнеме
маглите и снеговите од под мостот
Ај
де
пак
да
спи
еме
врз
об
лак
(Велат утре ќе е
претежно ведро)
Сепак подај
го наместо чадор
твоето бедро
Од поројов немам
подобро засолниште
од твоето здолниште
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ЛОВЦИ НА НЕБОТО
(Шаховски коментар)

Некој
ја заборавил
шаховската табла
на
клупата
во паркот
Најголемиот број фигури
не се на своите места
Повеќето пешаци
полегнале по грмушките
Белиот коњ си пасе до контејнерот
а црниот поминува на пешачки
(Една пеперуга слета на Г6)
Топовите татнат некаде во планините
(се тешиме дека детонациите
доаѓаат од каменоломот)
Наместо облаци на небото
ловците се налеваат од
некои чудни бочви
Кралиците престанаа да
веруваат во Вечното враќање
(нема повеќе кавалери кои би се
жртвувале за тие пак да се вратат)
А Кралот? Со години го носиме в џеб
(заедно со дреболиите и ситните пари)
за да не н матираат... кога не ни играме
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ДОМАЌИНИ, ГОСТИ
(Спортска прогноза*)
0
Домаќините ќе бидат крајно љубезни а
гостите ќе се заблагодарат за гостопримството
1
Домаќините ќе се обидат да не се
избрукаат на домашен терен
2
Со триумфална насмевка гостите ќе
најдат доволно прав и пајажини по полиците
0
Гостите ќе бидат цврсто решени скапо
да ја продадат сопствената кожа
1
Домаќините ќе ги демнат гостите
кога ќе се почувствуваат како дома
2
Домаќините ќе сфатат премногу доцна
дека дома се одамна на гости

* Мало потсетување за оние што ретко ја играат оваа игра: 0 - нерешено;
1- победа на домаќините; 2- победа на гостите.
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Сонетен квартет
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БЕЗ ОСТАТОК

Таа сака многу нешта без
по нешто
кафето го сака без
зрнце шеќер
без
ким
сака
кифла од лиснато тесто
(и мене ме сака
но без мојот прекар)
супата ја сака без
ливче макдонос
виршлите без
ниту капка сенф
јуфките без
сиренце и кечап - сос
(и мене ме сака без ронка гнев)
А јас пак ги сакам нештата цели
зелката сосе кочан крушата сосе семки
(ја сакам целата во ноќите врели)
нејзините очи сосе целите трепки
(на бакнежите им нема омилени мети)
без остаток ја љубам - од глава до пети
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ПРЕОБРАЗБИ

Кога те нема се претворам за час во сончоглед без сонце,
во книга без букви, во дом без врати, во дожд без капки,
во контрабас без жици, во тротинет без предно колце,
во часовник без стрелки, во стих без антички стапки,
во чоколадо без какао, во главен град без булевар,
во жирафа без врат, во оркестар без диригент,
во кондор без перја, во улица без тротоар,
во скулптура без глава и без постамент.
Кога те нема станувам орев без јатка,
пчела без ронка мед или себичен
скакулец без виолина в рака.
А кога сум со тебе сум обичен
човек кој знае да крие вешто
дека порано бил с и сешто.
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ДА НЕ ЗАБОРАВАМ
(Лист од нечиј потсетник)

07:00 - 07:30
___________________________________________________________
Никако не смеам да заборавам да ја напојам добро орхидејата,
___________________________________________________________
да ја поправам славината, да ги измијам забите, чашите и чиниите,
___________________________________________________________
да запишам што сум сонил ноќта (да не ми избега без трага идејата),
___________________________________________________________
да го навадам тревникот, да им се извинам за она вчера на
___________________________________________________________
комшиите.
09:30 - 10:00
Никако не смеам да заборавам на пауза да си купам перек,
___________________________________________________________
да платам за струја, вода, телефон, за шпоретот уште две рати,
___________________________________________________________
никако да не заборавам на работа да се вратам некаде до ручек,
___________________________________________________________
да си влезам спокојно, сепак да не задоцнам повеќе од два саати.
___________________________________________________________
15:00 - 20:00
Не смеам да заборавам да се смеам и да плачам, да не озборувам,
_________________________________________________________
да не премолчувам, да кажувам што мислам, повеќе да не
__________________________________________________________
одложувам да престанам да се обложувам и да го испразнам до дно
___________________________________________________________
тенџерето.
___________________________________________________________
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22:00 - 23:59
Да не заборавам да јадам цреши во темница и сладолед во корнет,
___________________________________________________________
да не го вклучувам телевизорот, да оставам трошки леб на пенџерето
___________________________________________________________
и ако не се успијам на софата, да нашкрабам барем еден нов сонет.
___________________________________________________________
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РЕКВИЗИТИ
(Монолог на актер)

Утрово сите предмети ми личат на реквизити
за некои претстави што допрва ќе се случат
косилката, пилата, распрскувачот против паразити,
тивките апарати што чекаат некој да ги вклучи.
Гледајќи ја секирата потпрена на старата круша
сфаќам дека стеблото некој силно ќе го чукне
гласот на стариот режисер како да го слушам:
до крајот на претставата пиштолот мора да пукне!
Но денес за првпат се осмелувам да одбијам ролја
ми здодеа да им слугувам на старите прелести
за првпат се чини почнувам дури и да се молам
некој друг актер да ги земе в раце острите предмети.
Ја напуштам претставата, не сакам ни да слушам
како некој душмански струга по старата круша.
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Хаику-квартет
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БЕЗ СТРУЈА

1.
Заглавен во лифт
бришам смс-пораки
Мислам на тебе
2.
Мобилниот рикна
кога ти го кажував
баш најважното
3.
Снема струја: за
миг се сетивме дека
постојат ѕвезди
4.
Батеријата
на компјутерот цркна
Конечно сами
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Посланија
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ПИСМО ДО ПЕКАРОТ
Кога ќе го доиспечеш и последниот леб,
ѓеврек, бурек и симит
Кога ќе ги прекриеш со тешки ризи и
сомуните и баничките и кифлите
Кога ќе оставиш да дотлее во фурната
и последното јагленче
Кога ќе го измиеш лицето од брашно
и кога ќе ги избришеш рацете
пред да си легнеш е дури тогаш ние можеме да станеме.
Ги напуштаме постелите бели
како брашно.
Допрва ги палиме нашите
мали фурни.
Си ги миеме и бришеме
со тешки ризи
сонливите лица натечени
како сомуни.
Потоа самоуверено ја отвораме вратата:
знаеме дека дури и пред да се помолиме
ти си ни го испекол лебот наш насушен.
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ПИСМО ДО МОЈАТА
СТАРА ЛЕКАРКА

Бев болежливо дете
кое (одвај прозборено)
знаеше да каже
„некаам екстенцилин".
Како што растев
постепено сфаќав
зошто толку бучно
сум негодувал.
Со твојата ведрина
ме лечеше многу, мнооогу
побрзо и од ампицилин
и од екстенцилин.
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ПИСМО ДО
ПРИЈАТЕЛОТ МОНАХ

Ретко те слушам
а уште поретко
те гледам
Често те мислам
а уште почесто знам
дека се молиш за мене
иако ретко те гледам
а сепак те слушам
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ПИСМО ДО МОИТЕ
БАБИ И ДЕДОВЦИ

Кога ги гледам нештата што ни остана зад вас:
куќите, книгите, гоблените, џемперите, и ордените
сфаќам дека сепак сте ми оставиле уште нешто далеку
подрагоцено - што во себе ко азно го носам - спомените.
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Песни под лупа
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ДАМКА
(чекајќи ред пред хемиско чистење)
Се
кое
нешто
е един
ствено и
неповтор
ливо - така
некако н
учеа по
физика
биологија
хемија или
философија –
не сум сигурен.
Еве доказ: само што
си купив нова кошула
(иако е од конфекција)
по паузата за ручек
добив уникат
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СНЕГУЛКА
(Хаику-соната за бебешки тропалки,
просечен баритон и снегулки од сите возрасти)

Пред изгрејсонце
ме буди музиката
од олуците

Одлетав негде
со мислите: ме врати
една снегулка

Средба: подавам
рака...в дланка ми паѓа
снегулка прва

Две снегулки се
Бркаат по стаклото
Сега се капка

Капат стреите...
капка по капка тонам
во соништата
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ПЕГИ
(По првата посета на очен лекар)

Вечерва
првпат ставив
очила и сфатив
дека сум пропуштал
многу нешта послед
ниве години... меѓу
другото... твоите
прекрасни
пеги

Вечерва
првпат ставив
очила и сфатив
дека сум пропуштал
многу нешта послед
ниве години... меѓу
другото - твоите
прекрасни
пеги

Вечерва
првпат ставив
очила и сфатив
дека сум пропуштал
многу нешта послед
ниве години... меѓу
другото - твоите
прекрасни
пеги
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МОРСКО КОЊЧЕ
(детски цртеж под лупа)

Од
само
една обична
најобична на светот
чкртка-мртка се гледа
дека
често
едно
сакаме а
на крајот
друго правиме
Син ми ми кажа
дека сакал само
да си нацрта
гром а му
испаднало
нешто
што
сега
му
ли
чи
на
мор
ско
коњ
че
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Погледи кон небото
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НОВИ СОЅВЕЗДИЈА
1.
Првиот дел од ноќта ни помина
во составување нови соѕвездија
Кога на небото видов „Заспана ластовица"
поита да составиш соѕвездие „Перница"
Кога го препозна соѕвездието „Криво лале"
собрав две-три ѕвезди за негова потпирка
Кога го видов соѕвездието „Јагули"
ми рече дека целото небо е океан
Кога го виде соѕвездието „101 бисер"
ти шепнав: галаксиите се како школки
Кога видовме нови ѕвездени јата им
баравме брзо небесни дрвца за починка
2.
И кога успеавме конечно да ги вдомиме
сите ѕвезди, комети, метеори и соѕвездија
решивме дека вториот дел од ноќта
и ние можеме да одиме на заслужен одмор
3.
Утрото почна како секое утро: се погледнавме
како да не знаеме ништо за новите соѕвездија
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ЅВЕЗДЕНА НАЕЗДА
1.
Целиот живот со некои нешта упорно н плашат:
ту сме биле прескржави ту сме биле презадолжени
Ту на сонцето лете сме биле премногу изложени,
ту да не постојат оние што од сонце се страшат
Де на планетава со векови премногу н имало
и набргу ќе нема за сите доволно леб и вода
Де треба да се преброиме: доволно луѓе немало
и цели нации згаснувале, без нови да се родат
2.
Сите ни се закана: соседите со предрасудите,
кометите со опашките, морињата со брановине
Чинарите со корењата, судиите со пресудите,
дури и љубезните луѓе пред кои сме се отвориле
3.
Кон ѕвезденото небо веќе никој не крева ни поглед:
сите спуштиле ролетни и стуткани гледаат вести
Но ноќва секој по визби бара телескоп или двоглед –
велат дека ќе н очекува нова наезда од ѕвезди
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МЛЕЧЕН ПАТ

Ги
отворив
сите
прозорци
Иако сум
дома
с ме
потсетува
на ноќ
помината
во пустина
Ѕвездите
се на дофат
како сочни
јаболка
Ветрот
ги оддува
сите облаци
и грижи
Дури и
мижечки
се гледа
'Рбетот
на
ноќта
Со
чаша
врело
млеко
гледам
накај
Млеч
ниот
па
т
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ЅВЕЗДАТА ШТО ЈА НЕМА
(Годишен попис)

Месечината
има неколку брчки
повеќе од лани
- но не се ни обидува тоа да го
скрие како повеќето од нас Од езерото
се родиле стотици
нови облаци
- по долги талкања еден од нив
му се врати назад вчера Планината ко
да избегала две-три
педи од градот
Ајде да $ се придружиме!
На небото ја
нема токму ѕвездата што
ти ја покажав лани
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Парчиња од рајот
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ПАРЧЕ ОД РАЈОТ
(Од една Книга на впечатоци)

Ова
место
мора
да
е парче од рајот
Опколена со олеандри,
кипариси и диви маслинки,
на душата воопшто не $ е
срам да биде разголена
како од мајка родена
Ова место мора
да е парче од рајот
Натопени во тишината,
мислите се пополетни и од
звукот од крилјата на ластовиците,
почисти од каменот на дното од езерото
На ова место телото ги губи своите граници
На ова место зборовите не мора ниту да се
изговорат за да се слушне нивното ехо
Ова место мора да е парче
од рајот
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СКАЛИЛА КОН РАЈОТ

Брзо ги
сменивме
пеколните вести
и побаравме
друга станица на радиото
во чичовото градинче еееј
Додека ги кроевме
трендафил цвеќе

крошните
цутеше дееее

Додека ги
мирисавме багремите
лице ти беше
спотнато Милице
а на гради оган ти гоорееше
Ајде дали знаеш паметиш...
Цвеќињата се скалила кон рајот
Сакав да ти наберам најсвежи јаболка
најзрели цреши најсочни овошки
од врвовите
на крошните
А
кога
итав
по
ск
ал
ила
та
некој
ја
смени
станицата
Почна рефренот
од Stairways
to heaven
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МИГ
НА ВРВОТ
(Запис од еден
Водич за планинари
најден на еден завеан врв)

Со
години
се качуваме
по планините
Како Данте и Вергилиј
со денови се пентариме
по сртовите по стрмнините
Со часови ги броиме чекорите
што ни останаа по нагорнините
А чуму ни е часовник на планина?
Ни со минути ни стотинки ни векови
(ни со ниедна временска мерка) не може
да се доброи мигот кога гледаме од врвот –
и на небо и на земја и нанадвор и навнатре и
нагоре и надолу и кон минатото и кон иднината
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ПОРТА

По здодевните состаноци
сојалови муабети и со
непотребни обвинувања,
по страшниот метеж во кој
се пробивав со часови
и видов прегазени мачки,
контејнери што горат и неколку сообраќајни незгоди,
конечно стигнав пред оваа
порта. Додека по џебовите
ги барав клучевите од зад
вратата се проби мирисот
од ручекот и орхидеите помешан со детскиот џагор.
Ги најдов клучевите и сфатив: во џебот имам клуч од
една од рајските порти.
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Знаци
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МЕНУВАМ БОИ
(Изјава дадена под еден
навидум заглавен семафор)

Кога те
гледам се
вцрвувам ко
булка среде
поле
Кога те
немам сум
сончо глед
без сонце
жолто
Кога те
мислам заборавам и да
поминам на
зелено
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ЗА МИГ
(Непознат знак крај патот )
Запри бар за миг
Паркирај под брезине
Исклучи ги вестите и излези
Трчај по ливадине со сончогледи
Дремни си една партија врз постелата
од жито, жалфија, синолички и папрат
(Нека облаците ни бидат прекривка)
Направи букет од штркоцвеќето
Тркалај се по полињата
Запри бар за миг
И
о
н
а
к
а
ќ
е
с
т
и
г
н
е
ш

____________до крајот на патот___________
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БРКАЈЌИ РОКОВИ
(Декларација од капак на конзерва)

Бркајќи рокови,
престанавме да ја испраќаме месечината
и да го пречекуваме сонцето
Бркајќи рокови,
заборавиме да го распознаваме
пеењето на птиците
Бркајќи рокови,
престанавме да ги (от)поздравуваме
соседите
Бркајќи рокови,
се храниме ненаситно со храна
со изминат рок
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ОБРАТЕН ПРОФИЛ
(Еrrata)

Во
Книгата
на венчаните
се протнала
грешка:
матичниот број
на невестата
нема една бројка
Во Книгата
на родените
се протнала
грешка:
во презимето
на бебето
голтнале
буква
Велат
дека дури и во
Книгата на мртвите
се провлекол некаков
обратен профил,
дека дури и во
Собраните дела на
најмудрите ќе наидете
на чудни лапсуси
Велат, сите се
протнуваме
со нашите
грешки:
секој со својата
невидлива
еrrata
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Толкувачки квартет
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Соња Стојменска-Елзесер
СТИХОВИ ЗА СИТЕ СЕТИЛА
Поетската моќ на македонскиот јазик постојано се потврдува
преку оригинални и високоестетски стихови во кои има и многу
примери на поетски лудизам. Но, ми се чини, досега во
македонската поезија никогаш не сме ја сретнале толку
концентрирано и експлицитно желбата на јазикот да отскокне
самиот од себе, да се нурне кон вонјазичното визуелното и
музичкото, како во стихозбирката Квартети од Владимир
Мартиновски. Таа целата дише со ритамот на инфантилното (во
убавата смисла на зборот) задоволство во поетската комбинаторичка
игра, што за многумина мислители претставува основен модел на
естетската есенција.
Европските искуства на carmina figurata на Аполинеровите
Калиграми,на футуристичките заумни стихови, на надреалистичките
прекрасни трупови и дадаистичките поигрувања, но и на древните
јапонски ренги, на хаику и другите проблесоци на источната вербовоко-визуелност се сплотуваат во поезијата на Мартиновски во една
продуховена и луцидна, разумско-сетилна, длабоко емотивна,
интимна и комуникативна симбиоза, што прераснува во специфичен
македонски пандан на универзалната поетска потрага по
ненасетените можности на интермедијалните преплетувања.
Привидната леснотија на играта не ги ограничува, туку напротив, им
овозможува на овие стихови да се допрат и до филозофската
мудрост и лаконски да ги постават суштинските дилеми на нашата
егзистенција.
Збирката Квартети убедува дека во неа се е поставено на свое
место и ништо не е случајно, туку подредено на симболиката што
почнува со повеќеслојноста на бројот четири (како четирите страни
на светот, како четиричленото семејство, како четириаголната
баклава, како четирите елементи на светот, како четирите библиски
евангелија... итн.). Конечно, како и четирите облици на
комуникација со поезијата наведени и во поднасловот на
стихозбирката: читање, гледање, пеење и слушање. Првите неколку
квартети се, условно речено, музички и претставуваат вдахновени
поетски одгласи на конкретни примери на музицирање, што
прераснуваат во поетски „звучни пејзажи" и во прослава на музиката
како нешто што „не се слуша/само со уши но/со цела кожа". Меѓу
нив особено возбудлив е квартетот во којшто доминираат елементи
од македонскиот фолклор (на пример, варијацијата на словенската
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антитеза во Ѕвезда спуштена или играта со петте вокали во
фолклорно обоениот Псалм). Потоа, следуваат сликите и обидот тие
да се стават на листот бела хартиЈа „па макар и само со црни букви".
Поетизацијата на визуелните сензации преку феноменот на
фотографијата, преку претопот на музејските експонати со
импресиите од холандските глетки, преку регистрирањето на „ехата
од сликите" низ вековите, кулминира со неколку мошне успешни
примери на визуелна поезија. Меѓу нив може да се издвои
специфичната и оригиналната песна Меѓу огледала, којашто се
навраќа вечниот мотив на огледалната симетрија, нарцисоидна и
монолошка, и то за разлика од најчестата поетска форма на
хоризонтален вербален алиндром, кај Мартиновски добива
своевидна форма на вертикално пафичко огледување на почетното
истакнато 0, во чијшто интервал се одигрува особено ефектна игра
со зборови. Сосема природно, неколку квартети од оваа збирка
целосно се инспирирани од игрите, пренесени на други креативни
рамништа, и тоа како од оние детските („балонот се надува" сега
поврзана со свирењето на гајдата или „летањето летала" со
кинеската традиција), така и со оние колективни творечки игри
познати од книжевната традиција (надреалистичката игра
„прекрасен труп" и јапонската поетска игра „ренга"). Возбудливи се
и поетските варијации инспирирани од шаховската игра, од
метеоролошката прогноза, па и од спортската прогноза - која,
неочекувано, си најде (веројатно за првпат) своја поетска обработка
во една од овие песни. Провокацијата да се подреди на формалните
поетски правила, а сепак да ја оствари пожелната слобода на духот и
емоцијата, го наведува Мартиновски да се позанимава со
стихообликувањето во рамките на познатите поетски форми како
што се сонетот, хаикуто, посланието. Следејќи ги строго
пропишаните правила, тој успева да оствари особено автентични и
интимни лирски креации, што го носат сензибилитетот на времето
што го живее, како и неговиот личен печат. Со посебна досетливост
(а досетката честопати може да се идентификува со естетска
епифанија) се одликуваат Песните под лупа, кои донесуваат свежи и
оригинални графички интервенции, натопени, меѓу другото, и во
длабока размисла за непредвидливите патишта на уметничката
креација (Морско коњче). Последните квартети во стихозбирката се
свртуваат кон небесните, ѕвездени сфери, со дантеовска запрашаност
пред смислата и убавината на живеењето, на постоењето, љубовта и
сплотеноста со природата. Завршниот квартет Знаци ја заокружува
оваа збирка со нагласена филозофска димензија, што не може да и се
измолкне на продуховената и луцидната уметност, каква што
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несомнено е и поезијата што во оваа прилика ја добиваме меѓу овие
две корици.
Со многу полет, со восхит од животот, со многу ерос и
длабока проникнатост во с што н опкружува, поезијата на
Владимир Мартиновски поттикнува длабоко читателско задоволство
во коешто учествуваат сетила на свој начин. А што ако се чита
покрај расцветана момина солза или со чаша старо вино во раката?
Можеби пораките што ни ги испраќа таа ќе ни дојдат уште
поприродно и повпечатливо?! Којзнае, вреди да се проба!
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Иван Џепароски
ЗВУКОТ НА КВАРТЕТИТЕ
„Сите ние знаеме каков е плесокот на две раце, но каков е
плесокот на една рака?" - н прашуваше од дамнини еден стар зен
коан. Исто така, претпоставувам дека сите што го читаат овој текст
не се прашуваат туку знаат што е музичкиот квартет (гудачки,
дувачки, вокален или клавирски)! Но, дали знаеме, и вие и јас, каков
е лирскиот квартет односно дали знаеме која и каква е суштината на
поетскиот квартет? Или уште покомпликувано: какви се звуците на
поетскиот квартет кога тој ќе се доближи до нас, кога ќе не обземе
со својата суптилност и ќе не однесе во питагорејскиот свет на
хармонијата на сферите? Згора на тоа, прашањето дополнително се
усложнува кога во игра ќе влезат и прозните квартети, како оној на
Лоренс Дарел именуван како „Александриски квартет".
Сепак, кога ќе го чуеме или прочитаме зборот квартет веднаш
помислуваме на музиката, а таму, на мета-ниво и во доменот на
музичката теорија, квартетот се определува како дел од камерната
музика, музиката што ја изведуваат помалите изведувачки состави,
било вокални било инструментални. Се разбира, бројот на
изведувачите се врзува за бројот четири, а тој, пак, симболски се
поврзува за „цврстото, опипливото, достапното на сетилата".
Питагорејскиот тетрактис не случајно се врзува за музиката, за
„совршениот акорд, хармонијата, елементот на сите ствари". Битен
белег на камерната музика, оттаму е интимниот карактер на
музичкиот израз, главно од лирски произлез, таа е музика за дома, за
в соба (сатега, на италијански = соба), значи, камерната музика е
„собна музика", во нашиов случај собна музика изведена од
четворица изведувачи.
Затоа, камерната музика (во форма на вокална,
инструментална или вокално-инструментална) се карактеризира со
голема рамноправност на сите изведувачи, но и со воздржаност,
суптилно обликување на структурните елементи, со богатство на
изразот и со лирска непосредност. Сето ова за што, главно, ни
говорат историјата и теоријата на музиката прецизно е претставено
во музичките лексикони или енциклопедии, а тоа широко им е
познато дури и на помалку упатените љубители на музиката.
Од друга страна, едноставниот одговор на прашањето како се
можни поетските квартети, одговорот што ни го дава Владимир
Мартиновски во стихозбирката Квартети се наоѓа во упатството
лаконск предадено во поднасловот на книгата: за читање, гледање,
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пеење и слушање. Но, кон овие четворни одредби јас сакам да
придодада уште еден можен објаснувачки квартет: за задоволство,
за уживање, за добрина и за убавина, зашто стиховите на
Мартиновски суптилно камерно надоаѓаат во четворни бранови
петнаесет пати и на тој начин, на крајот, по исчитувањето и по
затворањето на обвивката од книгата во нашите мисли како да се
создава „Големиот бран" на мајсторот на естампите великиот
Хокусаи, бранот пред кој нашата внатрешна музика длабоко се
прикпонува и се поклонува.
Но, ако во некои други камерни музики досега испеани, како
на пимер во „Камерната музика" на Џејмс Џојс, се следеа
принципите на адицијата и на рондото, та во духот на музичките
принципи како тематска целина таа се развиваше во форма на еден
модерен лирски романсиеро, тогаш музиката од „Квартетите" на
Мартиновски е во духот на светската музика (world music) со напеви
и од исгок и од запад и од север и од југ (уште еден просторен
квартет!) или уште подобро кажано во духот на „целосното
уметничко дело" ( Gesamtkunstwerk ) на Рихард Вагнер во обидот да
се обединат во едно: сликата, зборот, музиката и движењето!
Затоа, од поезијата на Мартиновски до нас доаѓаат значењата
неосетно, дури и пред да почне размислувањето за нив, неумоливо
покажувајќи ни дека клучните нешта во живот и во стварноста
интуитивно ги сознаваме тогаш кога длабоко и епифаниски ги
доживуваме.
Затоа, враќањето од светот на далекуисточното пеење,
враќањето од успешното создавање во просторите на хаикуто и на
хаибуните (иако како неизбежно ехо и во оваа стихозбирка се
појавува еден „хаику- квартет"), враќањето од далеку кон домот е
враќање на Владимир Мартиновски кон поетските светови на
западноевропската лирика, враќање што е повеќе од природно, но и
враќање што е облагородено со мисловноста, едноставноста и
суптилноста на далекуисточната мисла сега вткаена во нова
поширока и подлабока целина.
Затоа, „Квартетите" на Мартиновски неусилено н
поттикнуваат да им ракоплескаме, и со една и со две раце, а зошто
да не и со три раце, како во иконите на светците и светителките на
кои третата рака и зачудува и восхитува!
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Елизабета Аврамовска
ЦРТАЊЕ СО ЗБОРОВИ
ЗБИРКА НА МУЗИКАЛНИ ЦРТЕЖИ ОД ПОЕЗИЈА

Квартети е стихозбирка, но воедно и албум/мапа на
прекрасни цртежи/графики, каде што буквата и зборот, како ликовни
елементи се подеднакво моќни колку и линијата и бојата, градирани
од сестраниот талент и извонредната селективна моќ на Владимир
Мартиновски. Богатството на пластичноста на формите извајани од
зборови се резултат на неговиот скулпторски талент и неговите
искуства во моделирањето и скулптурата. Познавањата на тајните на
цртежот, на моделирањето и на композицијата се нераскинливо
врзани и содржани во неговата поезија. Во неговата поезија
музиката е видлива.
Композицијата е обединувачки, врзивен елемент на неколкуте
уметнички дисциплини преку кои Владимир Мартиновски се
изразува и комуницира. Музиката, скулптурата и графичкиот знак буквата/цртежот се неговиот вистински начин на изразување. Ги
обединува со зачудувачка леснотија. Емоционалната сила на
неговиот музички талент е преточена во мелодични композиции на
едноставните цртежи на облици и значења, што заедно формираат
симфонија од емоции и слики - музикални цртежи од поезија.
Мартиновски создава/нуди среќно помирување во вечната
битка за супериорноста меѓу уметностите, битката помеѓу музичката
и ликовната уметност. Тој се залага за визуелното исто колку и за
апстрактното -говорот/музиката.
Според Леонардо да Винчи сетилото за вид е супериорно во
однос на сетилото за слух - сликарството наспроти музиката, додека
Кандински верува во супериорноста на музиката. Квартети
балансирано ги помирува и ги обединува двете сетила, внесувајќи
слика и суптилна музика од букви/гласови, но оди и понатаму
вклучувајќи го ритмичкото движење на зборот/линијата, создавајќи
врвна уметност според мерилата на Кандински - единство на слика,
звук и движење.
Музикалното селектирање и моделирање на зборот н
воведува во светот на сетилата, имагинацијата и духот кои
Мартиновски прецизно и инвентивно ги испреплетува. Движењето
на сликата и звукот/зборот е суптилно, водејќи го вниманието од
збор во слика и од слика во збор. Неговата поезија од сетила, дух и
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имагинација е радосно обединување на музиката, уметноста и
литературата, на убавината на светот и моќта на зборот/тонот, на
мислата и чувството, духовното; еден идиличен, утопистички
префинет свет на радост, светлина и ентузијазам.
Поетски визуелно и визуелно поетски!
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Лидија Капушевска-Дракулевска
КВАРТЕТ ЗА КВАРТЕТИТЕ
Ги прочитав
како порака во шише
тој пловечки дом
за утрински воздух.
Ги видов
како ловци на небото,
ѕвездена наезда,
парче од рајот.
Ги испеав
како псалм
чекор над врвот –
ежавење.
Ги слушнав
како мек звук на снегулка,
како здив,
таа внатрешна музика.
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