1

Гордана Михаилова
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ПЛАНИНИ
ОД КАРТОНСКИ
КУТИИ
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ПРЕДМЕТИ
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ПРЕДМЕТИ
Се вселуваме наврапито
во просторот
на планини од картонски кутии
во дел од една голема кутија
ги распоредуваме предметите,
работите
од еден друг простор,
од едно друго живеење
и влегуваме во новото
откривање на предметите.
Тие тука живеат поинаку.
Се наметнуваат се наддаваат во новиот ред
на идното живеење,
сосема удобно се сместуваат
во новата долина
на картонската кутија.

Собирање:
Нивната бројност застрашувачка:
ги собирам еден по еден
низ раката се прелеваат
во линија драга
гтледам во нив
како во ноќ мачка,
за повторнода ги сместам
на некое ново место
се грижам да не ги фати
влага,
да не би се скрши
некоја чаша,
вазна, шише
ги местам во кутија длабока,
мрачна
ги покривам грижно
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со капаците крајни
ги испраќам низ градот.
Кружи овој конвој
до новото место
и еден по еден
повторно
се прелеваат линиите
драги
преку мојата рака
Ги отварам и ги сложувам
во новиот ред.
Нивната бројка е застрашувачка
гледам во нив како во ноќ мачка.
Пребројување:
Колку се единствени овие линии
овие некогаш
извлечени слики
врз нежната површина
мазна,
како прв пат да ги гледам од денот
кога прв пат ги видов и навлегуваат меко тие
врз пората на отвореното око.
Еве ги овие некогашни години
легнати
во кревети
на сеќавања.
Оваа поплава
од вратени допири
се шират
низ новите простори.
Сега се тие сосема
присутни.
Нивната бројност е застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
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Ширење:
Пливам низ овие бранови
низ овој втренчен океан
збран
во новата соба
се пробивам низ бурата
што не се поместува,
а само нескротливо
се шири.
И како ги разместувам
тие
се повеќе се множат
извираат од капките
на невидливата вода
кристалите на солта
се лепат под
фустанот
на мојата кожа.
Уште малку и сосема
ќе бидам штавена
жива,
оставена,
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Разместување:
Секој добива свој ореол
што јасно се гледа.
Извираат
и од мене допираат
нечуените досега звуци
на нивните внатрешни
животи.
Сосема јасно ја разоткривам оваа завера
во разместениот распоред
од дамна.
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Тие се поместени
од она
што пред ова 6еше.
Но како ли се криеше
целата оваа збрка,
а да не можам да ја видам.
Дали се тие сега
нешто друго,
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Откривање:
Полека ги откривам
нивните артерии,
вени,
мисли.
Дамарите во нив
сосема поинаку чукаат.
Тоа е одѕвон во окото
во допирот со раката,
тие се некоја нова
спојка
на она
што беше
е
и ќе биде после се,
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
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Средување:
Врз светлата смеса
на прозорецот
се наредени.
Зад нив страчка
во гнездото
се гнезди.
Се страка нејзиниот опаш
во црно и бело,
меѓу срчата на чашата
проѕирна
и темното грне
полно со индиска смола.
Во некој невидлив миг
таа го допира просторот
што ги дели
и прелетува
низ собата
заскитана
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив како во ноќ мачка
А таа кружи
со проѕирните прошетки
на природата
во густото лепило
на слободата
и сосема е зачудена
младата страчка
од нивната бројност застрашувачка
гледам вонив
како во ноќ мачка.
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Навлегување:
Во мозаикот рибата -ружа
го стега првиот порив
да излезе од несоздадената рамка
и да навлезе
во примамливата
длабочина
зад неа што се мрести
ги фрла икрите
врз главите на децата
врз нивните сладоледни топки
суво грозје и сусам
измамата е што ја пресоздава
оваа вкочанета, набабрена
риба
сместена и потпрена само
врз тенкото стакло
на прозорецот
и едно скришно движење
можеда ја смести
од нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Опрашување:
Зашто што има
токлу прашина
во оваа куќа
во ова ново живеалиште
се прашувам
додека упорно
им се прибли'увам
на прашинките
на меките свилени семиња
од тополи
на нивната пердувеста
мека тајна
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сокриена од сите времиња
и дијдена дури
до мене сега
во ова ново живеалиште
меѓу нивна та бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Прелетување:
Прелетуваат птици
голабици,
врапци
и мали нежни полиња
вон
од овој отворен капак
од оваа кутија
од пандорините караници
бегаат овие суштества
пердувести
врз просторот
во долината растреперена
се поместува таа пејсажна
слика
и с е толку променливо
с е толку збликнато
од сопственото будење
од моето непремостливо
чудење внатре
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
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Сликање:
На Вана У.

Сосема тука
до
во
мене е
таа
сатенска планина
со цвеќе
со невидливи дрвја,
шума далечна
модра
кутивче со дробен накит
малиот тигар - пантер - играчка
седнат врз топка
од индиго
од густо стакло
со муранска боја
овој небесен предел
од фустанот
на сосема,
сосема
загубена жена
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив како во ноќ мачка.
Пливање:
Можеби море
зад зелениот превез
на скопските погледи
зад ноќните води
подземни,
сокриени
под Кисела Вода
и низ разлистените
пердуви
на мекото семе
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Можеби море
во шише
сосема одамна
демне
белата коприва
солта во киселата детелина
во
Можеби море
под бор
под тешка смеса
густа медена
спирала
демне
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Истурање:
Истурено е злато
врз постелата мека.
Додека се будам сосема
полека
во небесната зрачност
кацнате е за миг
врз окото
што не може да се отвори
и да ја прими
оваа неочекувана
дарба на природата,
а само порите
реагираат лакомо
на утринското сонце.
Ги цицаат зраците
и ги праќаат низ телото,
низ непознатите патишта на знаците
прикпештени во штамата
на утробата.
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Во топлиот простор
на внатрешниот космос
во на предметите отпорноста
досега непозната
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Броење:
Дали во оваа бројка
треба да го барам сега и тука
она што одвреме навреме
неочекувано ќе почука
врз склопеното примирје
меѓу движењето вон
и она во мене.
Ми шепоти лесно
повторно
заскитаната страчка:
да си вѕирнам
уште само еднаш
врз она што не е веќе
во мене
што е фрлено во непорочните
одслики на животот,
а само до пред појавата
на загадочните бројки
стоеја драги,
возбудливи
љубовните органи
во свеста дека се најпотребни
најбитни во редоследот
на телесното соѕвездие
вонивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
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Преминување:
Го преминав овој мост
со невидлива пречка
одам напред
без да знам
што уште ме чека
во оваа нова кошница
од звуци,
природата бликната
и свежа.
Сосема на крајот
од овој одврзан јазол
се движи,
се ближи
до мене
мојата нова енергија
и ја гледам како стрпливо влегува
во мене
и се мести
во најпразното место
со едно нечујно млакоплап
во мојот телесен
долап
преполн
со непознати предмети
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Заскитување:
Една заскитана
пчела
ги шири проѕирните крилја
низ просторот
веројатно мислејќи
дека се сместила конечно
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во пределот
на предците,
но тука се предметите
на собите,
во станот
што се наместиле
врз полето на нејзината
замисла.
Целата оваа збрка
се случува
без таа да е прдвидена
во природата на предметите
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Прелевање:
Се прелеваат многустрано
страници,
корици,
бесцелни книги,
а само една е
"пороен дожд светлина"
ја нема загубена е
во невидливиот дожд
во далечната светлина
во длабинската густа
невиделина.
Застоена пред приливот
на непотребното
неодминливото присуство
на битното
го барам врз капките
роса,
во стаената корица - кожа - тело:
"пороен дожд светлина"
овие страници во мене
се прелистуваат ненадејно
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во нивната бројност
застрашувачка гледам во нив
како во ноќ мачка.
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Ткаење:
Каде ли е
другата половина
од оваа фута
оставена
со сите овие бои
некогаш дамна исткаени
во тесниот разбој
на нечија -некоја
прамајка
можеби моја.
И овој нечиток раб
од бели распарани конци сведоци
на загубениот дел од некогашната целина.
Каде ли е сега оваа дамнешна фута,
мала преправка,
зглавка можеби
заскитана загатка
во бројноста нивна застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Подарување:
Таа подарена Рома
оддамна во дамнешната куќа
еднаш дома
сега тука
секое утро
го впива погледот
втренчено се кочи
врз постојните сенки
непобитниот доказ
за живототна белата арена
со немуштиот говор на линиите
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ми збори,
да го повторам тој допир
да ја фатам последната
смена
од замислената променада
на погледот
и да се впуштам
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Будење:
Врз белата подлога
на плоштадот
се движи
секојдневно погледот
додека се будам,
од креветот додека станувам
влегувам во линијата на црквата,
камбаната се огласува
врз матните скали
на качувањето.
Дали сево ова се случува
или само останувам
врз мазната површина
на плоштадот
од она страна на рамката,
на џамот
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
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Докажување:
Доказот докажува:
невиност,
како и вина
во целата слика
на ненадејно откривање,
сцена неочекувана
показот е доказ
на неодминливата вина –
невина е само замислата
на с што пред с беше,
каде згрешивме
на која невидлива нишка
ñсе огрешивме
во одрешувањето
на јазолот дрочен
во јазбината длабока
сокриен од погледот наш
пороченДоказот докажва,
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Обраќање:
Им се обраќам
да им помогнам на
"мртвите предмети и слики"
како да сум јас - таа
базична теорија и дисциплина,
за да "можат да зборуваат"
овие окружувања,
согледувања ли се,
со допир, со око,
тие конечно "да зборуваат"
за она што не се гледа.,
некогашен допир,
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заскитан, втопен збор,
реченица од друг говор,
поглед од маж - жена
што ја нема
во нивната бројност застрашувачка гледам
во нив
како во ноќ мачка.
Значење:
"Надвор од можностите
на земјените знакови": *
надвор - вон
кон - се што не
е,
во не - возможната
с - мисла
со недофатна
у - мисла
се движи брегот
кон својот нов брег
кон далечината
сосема возможна:
болка, памет, среќа
не - среќа,
а нежноста, а земјените знакови во букви,
во зборови,
врз бели хартии
вулкани, нови изблици
не-познати
сепак,
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
* Марина Цветајева: Фрагмент од едно писмо
до Б. Пастернак
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Проблеснување:

"Светна внатре"
сосема затворено
под кожата –
под крлушките
на малата риба
што се уште
плива
во романот на животот
со невидлива енергија
со засекна средината
на малото тело
од -делено
раз-делено
на невидливи
две јаболка
со нож пресечени
"ми светна внатре"
за миг надворешниот
микроб-светлина
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
"Мене, навистина, ми светна внатре "Марина Цветајева од писмо до Б. Пастернак

Разбирање:
Тодини од тил"
и живеење со некој
со кој
се разбираш
е штамата
во која се бараат
нови зборови
и не се наоѓаат
се бараат нови
погледи – здогледи
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и не се наоѓаат
и с станува
наеднаш 6ело
и 6ело и светлината станува
бела и проѕирна
и с е невидливо
и проѕирно
низ годините од тил
се движи огромна смеса
се поместува
ременот од струкот
кон телото што се губи
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Влегување:
Птицата влегува
во внатрешноста на балконот
додека се обидувам
да го отворам
затворениот нотес
на нејзината замисла,
птицата и нејзината љубовна врска
со непознатиот дел
од балконот
на кој се кријат зборовите
нивното шумолење
по рабовите
на затворениот нотес
се плеткаат по линиите
се доближуваат до главата
и сакаатда влезат
во далечината,
во длабочината
на не средбата
во внатрешноста на балконот
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за ова загубување
потребно е занење
на други јазици
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
Позлатување:
Се е толку питомо
блескаво,
зелено,
меко
не му се гледа крајот
во лисјата се вселува
материјата на злато
додека сонцето тоне
допир сосема возможен
во треперење
од залезот бесконечен
овде
с станува
питомо,
блескаво,
меко
и птиците во летот
скршнуваат
од копривниот чај
од ладниот лимонов сок
од витаминот на природата
во поместување на жена
невидлива - раздвижувачка
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
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Создавање:
И додека не создава од кал
во нас падна
првата
капка
на "крвта постара од нас"
ја носеше семенката
про'ртена врз
"'ртчето на срцето уште не гибнато"
ние тогаш бевме оној дел
од с што се движеше
под допири од зборови,
наоколу бабреа непознати улици
слики-измислици
самодо тоа заборавено,
зазбивтано
'ртче сега
се цеди
жешка шурка
од кал - нашето семе
заборавено
паѓа врз килимите прашина
во нивната бројност застрашувака
гледам во нив
како во ноќ мачка.
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Заминување:
"Нејзиниот последен
земјен
воздух"
беше во сплетот
на непредвидени
околности,
далеку од с од сите,
си замина
нежната измама
на невидливата
жена -желка -жаба.
Се случи додека
до 'дот го миеше балконот,
птицаталеташе
врз зелениот чај,
сонцето заоѓаше
во густото лисје
с сакаше
да дојде на својот почеток,
а таа замина
со невидливите воздушни
движења од фустани
во нивната бројност застрашувачка
гледам во нив
како во ноќ мачка.
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ОБИДИ
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МИНАТО ВРЕМЕ
Последно од с
што остана
е она што мина
неповторливото време
таму е сместена
фино
една длабочина
нема и сега
како од неа
с да се зема
и ние од таму
што мислевме
дека стигнавме
онаму
од онаа страна
на полседното од с
што н одмина –
времето што ни мина.
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ВОДИЧ НА ВИСОКИ ПЛАНИНИ
Допирите на шумите во Пацифичките води,
таа студија за божемните наоди,
за нашата непроменета љубов
во срцето на далечниот
костреш,
во длабокиот засек на планините
направен од бодеж
свената сенка
на едноумна коприна свила,
знак
и обид да се врати
сепак
таа задушена темнина
во допирот со усните
чашата со вода
кога се пие жедно,
а надвор се уште
се пластат бели
снегулки
снежно,
снежно,
врз зачнатите треви
на Скопска Црна Гора
се гори тој зачеток
нежно.
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РУЧЕКОТ НА ЉУБОВНИЦИТЕ
Во малиот стан

со слабо греење
и со величествен поглед
на паркот:
старидрвја,
птици,
водоскоци,
цвеќе со скржави бои.
Сите овие слики
влегуваат низ прозорецот,
се сместуваат
на масата,
врз која Тој
со голем нож
го сече зарзаватот,
зафатен од есенските слани.
Успешно ги мести
во земјена тава
и ги реди
во загреаната рерна.
Таа,
не се обидува да му помогне,
до него премалена
и задоволна
седи.
Го гали нежно под
закопчаната кошула
кожата му е мека и под
неа е неговото обло тело:
"само уште сосотда го прелијам "
ја бакнува во вратот.
Овој оброк е право чудо:
во него учествува
блискиот жагор
на градот,
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водата што однапред
им иде на уста,
меките сенки по ѕидот,
трпното ладно
и авионот
што им го надлетува
станот.
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ИЛУЗИЈА
1.
Мислев дека му припаѓам на светот
сега
што го знам за да го препознаам
и да го засакам
сега
мислам дека ми припаѓа тој свет
што го знам за да го препознаам
и да го засакам
мислам дека ми припаѓа денот
кога е роден светот
сега
мислам дека е тоа многу далеку
кога се уште бил светот
на непознатото сега
мислам дека непознатото е тука
близу, сосема
сега
е тоа некоја многу подвижна рака
што е во крвотокот
се движи во ветрот
сега
влегува мислам тој ветер
очите на ветерот влегуваат
сега
сосема
во една важна вазна
во која свенува цвеќето
од една полјана
сега,
Се возможно

мислам.
2.
да го сакам животот
сега
и да мислам дека и тој мене ме сака
е како да играм игра
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33
на отварање карти
сега
тоа е како измама
во која влегува
како залог:
кожата - коските -косата
ноктите - свежината - соблазната раката -ракот облакот
облеката - одлуката -остроумноста сега
залог е за тестаментот
на времето низ кое поминувам
сама -сосема
обуена - собуена
во сонот
таму
сега
се множат инсекти разни
сега
таму се јадат умрените
од живите што се
С уште живи
сега
ова е олеснителна околност
да можам да се разбудам
во мирниот кревет
недопрен од сонот
од кошмарот сега
и да мислам дека
се уште има надеж
за живите
далеку сосема од заканите.
на умрените
сега
да мислам дека ми се насмеала
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среќата - сега
да мислам да и се поклонам
на денешнинава
ненадејна-очајна
сега
ако ме прими ваква каква што сум
со "шамиче покриена"
спремна за плачење
сега.
3.
И така с станува
кул
во време кога не може да се спие мирно,
а да се мисли дека и тоа е
кул
да се спие мирно
закана во која оправдување е помислата на
кул
да се спие мирно
возможно во некој друг сон
кон кревет од ненаправени
кревети на постела во поле
од лисја кул
е лисја да го прават полето
постела врз неа да паѓа дожд -далга -ден -деноноќие
да паѓа се во помисла да биде
кул
е одгласие на нешта одамна
сосема секавично што станува
кул
и нема објаснување врз се што
до сега било различно, зарем е
кул
с штодо сега било разумно
ако се раслојува во
кул
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едноставно објаснување е сега овој
изблик на среќа - несреќа
кул
е да бидам будна во време кога се спие –
пие - мие - ветерот од својата сенка и сенки е
кул
идеја на непостоење - немислење –
неживеење - не облекување - не соблекување
кул
е да се култизира
некултното секојдневие
кул
е
тоа с.
4.
Ни ем, ни за
е сега
прашање на совршенство созревање,
соочување,
сонување
како далга во еребица збрана
и слета сама
на езерската широчина
возможна ли е таа слика
сега
ако знам дека се ловеше некогаш
во Катлановското блато
на Кумановските брда
некогаш
предда се стигне
таму - во Куманово
а не се стигаше
ловотбеше предда се стигне
еребица,
препелица,
камењарка,
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можен зајак
во морков - лорбер - кромид
беловино
далечино - далечино - месечино
обожувана од една религија
сосема сега
присутна каде се утрата
и ловџиските
кучиња
и ловџиите
и калта од Катлановското блато
тоа далечно злато
истечено од водата од славините
во цевките, во далечините
во изблиците на заборавените
млацкања зајак - морков, кромид – вино
злато.
5.
И овој безмилосен ветер
што иде и се меша
во загубените извори
со киселоводните промени
гнездата ненаправени за загубените
страчки
само една грачи
на симсот
осамена
ја бара својата љубена загубена
во долгата зима
на бурниответер
што иде да ја разбрка зимата
што таа не сака да замине
а дрвјата ги испуштија младите лисја
ја озвучија сенката врз земјата
и како е
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да се смири овој порој
од замешани времиња
годишни
се сменуваатли така бучно -хучно
додека
мирно во млакоста
заостаната
се лулкаат
с уште
закопаните мисли -размисли
за силата на ветерот единствена
што од Шара доаѓа
нашата сила единствена
дали може да се разлисти
овој брз – ветер
врз мислата
што спокојно заспива -дреме
во пладне после
обилен ручек
Надвор заминува Велигден
од еден иден ден.
6.
А така започна с
ненадејно
во чаша со коантро - мраз
и слатка лелеавост
од мирис - мандарини
сегменти од мента
од слатки сни
за далечните земји
во кои останале само спомени
на далечни поети - жени
сини - бели
Каде е сега таа пред многу години оставена
недела
кога се откриваа згаснатите вулкани
Тие ерупции неодминливи во сликата
на пејсажите
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отворени кон океанот - окото
оставено таму
постојано што стрелка
е само сега кпепка што клепнува
во изнурената далечина
привидна
смирувачка е оваа неодгледана сопирачка
во свеста
далечна
додека си течат познатите приказни - сказни
за одбегнатите
денови - ноќи - огномети - засрамуваат
Зарем не сите ?

37

ТИ
на Д. Б.

Единственото зеленило
на животот
е тоа злато
што го имаш создадено
во длабоката
магма
на мозочната штама
тој непоколеблив,
непоткуплив
извор од денови
и ноќи
збрани врз воздушните
погледи,
врз с што ти пречи
да дојдеш
до невидливиот
шепот
на илјадното лисје
од далечната шума –
стаена во времето
на твоите светлогледи
на твоите сончогледи
никнати од тлото
на заемното злато.
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ВЕСТ
Ако сакаш да излезам од дома,
одиш кон излезот од куќата,
но не можеш да излезеш.
Одиш кон другата врата
и кон другите врати,
гледаш сите се затворени.
Се упатуваш кон прозорците.
Еден по еден,
се обидуваш да ги отвориш.
Одиш кон малите прозорци
од бањата и од WC-то,
но и тие се затворени.
Се упатуваш кон решетките од
низ нив не можешда се провнеш
и тогаш забележуваш
една ненамерна дупка во ѕидот
низ којашто поминуваш.

гаражата,

Се наоѓаш на улица
и одиш кон продавницата
од којашто секој ден купуваш леб.
Гледаш дека таму е сега
дуќан на некој чевлар.
Одиш кон поранешниот дуќан
на чевларот,
мислејќи дека е таму лебарницата,
но таму е сега фотокопирница.
Во фотокопирницата фотокопираат венчаници,
листови за родени
и посмртници.
Ја здогледуваш твојата посмртница
со твоето име и презиме
и со другите податоци,
кои го потврдуваат твоето умирање.
Избезумено трчаш кон куќата
и сакаш да ñ побегнеш на веста
за твоето.потврдено умирање.
Се упатуваш кон порт
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КАДЕ СЕ ТИЕ СЕГА
1.
Овие загубени жени
нивните имиња испишани и одненадеж
Каде се тие сега ?
Се прашуваат најнапред
бегло
нивните роднини,
пријатели,
сопрузи,
љубовници
Овие загубени жени
се во
некое ново, друго легло?
Со нови роднини ?
Нови пријатели ?
Нови сопрузи?
Нови љубовници ?
Овие загубени жени
Каде се тие сега
од како се во животот
им се случи
Нешто им влегло –
јанѕа?
И с им избега.
2.
Дали с им избега ?
Исчезна во
"загатки што можат
сами да се бранат,
загатки што не можат
да бидат откриени")1
без трага
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во други животи
одпластени од зад
закопаната трага.
Зошто го оставија дотогашното ?
Зошто заминаа наврапито:
без збогум,
без созвучје на сегашното?
Сите тие мали
големи жени
сега во некои други
места сокриени од минатото
на поранешните животи
го наоѓаат ли
повторно почетокот на
"загатки што можат
сами да се бранат,
загатки што не можат
да бидат откриени"
*Норман О Брајан: "Апокалипса "

3.
Не помислуваат на жалта,
болката,
радоста,
тагата,
на оставените.
Не помислуваат ли
некогаш
во нивните нови легла
на таа исчезната слика
од свеста на минатото.
Минатото - Одминатото
во кое,
без кое
некои и не можат
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да го живеат животот,
сегашното.
Каква леснотија
каква убава препорака
крие
исчезнувањето на жените
без трага.
С така лесно
да се измие
со еден замав
со плискот на рака.
4.
Овие "загатки што може
Сами да се бранат,
загатки што не можат
да бидат откриени"
заштитата им е ненадејна
во ова нивно
сега.
Колку е среќна околноста
што навлегле
во нови пространства ,
во земји ,
во кои с уште живее
Алиса,
нивната посестрима
нема да ги заборави
кога повторно
се враќа таму
од каде што замина,
а тие си остануваат
во нивните чуда
во таа ново откриена
плима.
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5.
Кога тие заминуваат
под мишка,
во рака ,
во папка,
го кријат Луис Карол.
Сместени се потајно
вонеговиотореол,
блескаат во новите
животи,
со светлини непознати
тие некогашни
мали слатки
жени,
во скрбгиоставија
сите удобности,
угодности,
што им беа дадени
и дали сегашното сега
за нив
е трајно ,
или пак
и пак
бесконечно продолжува
трката по зајакот
немирен - брзоног
неранимајко што бега.
6.
Навлезени се во нови мапи,
шетаат по изохипсите
на непознатото
со нова љубов
и нови сознанија
што се распластени
од минатото.
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Колку им помага минатото.
Колку им помага
минатото?
Дали е с заборавено
од "загатките што може
самида се бранат
загатки што не можат
да бидат откриени"
во сонот на Алиса се,
трајно,
без трага
за сегашното
што е на друго место.
Места блажени-сокриени.
7.

Се распластуваат новите судбини
со измислици разни.
Се донесуваат заклучоци
лабави и празни.
Нив веќе тоа не ги засега
зашто нивните животи
започнати се од сега,
од мигот
на неочекуваното
исчезнување.
Ги води со погледи
белиот зајак
во иднината нова
во "загатки што може
сами да се бранат,
загатки што не може
да бидат откриени".
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8.

И рибите ноќе
скокаат
вгледани во трепетот
на ѕвездите
мислејќи дека се
инсекти леки
кои ќе ги нахранат
нивните гладни
утроби меки,
мислејќи дека се
лесен плен
за нивните
прецизни јазици
за нивните
прецизни одзвуци
на осамените срца
во ноќите звучни.
Ова нема да се случи
на исчезнатите жени
грешки на ноќен скок
од бистрата вода
тие се
"загатки што може
самите да се бранат,
загатки што не може
да бидат откриени"
сјајот на ѕвездите
е минато од него тие се
добро сокриен.
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9.
Во утробите на поминатите
мажи
се слеваат спомени,
повици,
потраги
од жените заминати
без траги.
Ги пребаруваат нивните
креденци,
плакари,
малите кутивчиња
врз кои се пластела
повеќегодишна прашина
ги отвараат
и ѕиркаат во нивните
содржини
неуловливи,
предмети без знаење,
што се оставени
во одненадеж бегање
ја бараат смислата
на нивното заминување.
Оваа логика
неодгатлива е во
"загатки што може
самитеда се бранат
загатки што не може
да бидат откриени"
Жени,
жени, жени.
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ЖЕНСКО ТЕЛО
Тело што раѓа
друго тело
од семка
од сопствената бемка,
од заскитаниот миг,
од сосема поминато време,
едно заборавено доближување
ги враќа на неизбежно
соочување, со датумот
со нештата што дотогаш
не биле на ум.
Го враќа на вртење
на календари
и откривање на денот
што треба да се случи:
од женското
тело,
да излезе друго суштество
розово,
бело.
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МЛАДАТА 'РТКА

Само што излегла од дома,
од дворот,
го пречекорила прагот,
с уште мириса
на млеко,
на свежина од залезотзимски
и само што се свртила лесно
низ првата насока
пред неа што се пружа,
веќе е начната
нејзината нежност,
нејзината разлистена шума,
нејзиното изострено влакно,
од блесокот на нејзината младост
од бујноста на она
што наоколу го слуша нејзината ружа.
Тој свиреж е мамка
и таа е веќе во неизбежна јамка
во непознатата игра
што пред неа се пружи,
Младата 'ртка
околу неа с кружи
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ОТВАРАЊЕ ПАСИЈАНС
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ОТВОРАЊЕ ПАСИЈАНС
во спомен на МАМА

1.
Океанот е клуч за совладување
на сонот
светот на непознатото
што само пасијансот
може
во мирно мартовско
претпладне,
пладне речиси
да ми помогне ненадејно
во тоа неизбежно
нуркање,
редослед на лик, треф
нежен грев да се следи патот
отворен со невидливиот
клуч на океанот,
во мене бранот
се движи:
дама,
крал,
џандар
далеку во мене се,
со мене
сама.
2.
Некоја безначајна бројка
навидум,
се појавува за да раздели,
а потоа попот
како прв излегува
во движење,
ред на затворени карти,
претчувство и блага
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опомена на попот
за помен
на нејзиното име,
последната потреба е
во загубената дама
што ги држи стутканите
конци
во рацете сплетени
до крајот на играта.
С е затворено.
Пасијансот не е отворен
сега,
станува јасно
дека тоа нема да се случи.
Прашањето е во дамата што
неочекувано
бега.
3.
Се меша шпилот
за да се дојде до
магичната бројка,
што може да му помогне
на пасијансот
да биде отворен.
Излегува тројка.
Неизвесноста полека се движи
се бранува,
чувството за исполнување
на скриената желба
далечниот сон
дека океанот е клуч
за совладување на светот
на непознатото,
што само пасијансот
може
да го отвори без двоумење,
видливо,
допирливо, тоа бранување
на океанот.
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4.

Врз мапата на "Deutshchland"
го откривам
големото присуство на "burg"
во крајот на имињата,
на градовите.
Да се видат овие места
врз мапата мирно сместени,
да се види нивното
невидливо движење
врз изохипсите на мапата
да се внесе
невидливиот поглед
водалечината загубена
една мала тројка херц
ме опоменува:
с е можно
во отворањето на ова срце,
во отворањето на движењето
неочекуваниот океан
во шпилот
на мекиот допир
со шепот:
gente, gentе!
5.
Стои тој предизвик
"Gioia"
ме вика со немуштиот
повик
на погледот
светлото око
на непознатата жена
се движи кон мене
во штотуку појавената
месечева мена
да навлезам во таа скаменета
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насмевка блага
и да го допрам сето тоа
преку овој зарез
врз пластиката расцепена
и паѓање на "gentе"
тука пред мене
оваа случка драга
шпил од карти
и идниот пасијанс
океанот-клучот
по една зацртана трагa.
6.
Солена глава на слон
пред мене паѓа.
Стипса.
Се распаѓа мојата љубовна
желба,
речиси тага,
пред овој настан
околу вратот се ниша
портокаловиот слон
неговата длабока верност
седвижи
во мекото шушкање на пасијансот.
Се отвора бавно
невидливата трага,
одот, стапалото
смерно
врз бранотна океанот
кпучот
на мојата потрага.
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7.
Бесконечен, вечен,
озвучен, затворен
се движи нежно
со повторени,
веќе сторени
намери, сказни,
далечниот шепот
се јавува врз површината
на шпилот.
Ги мазни
овие играчки
додека пред прозорецот
повторно го гнездат
гнездото киселоводните
страчки
и еве, се отвора
пасијансот за да ми потврди,
рече, одрече
една слика
за океанот во мене
што се таи
клучот и пасијансот
што сака
да ме замаи
да ми го одземе
денот од притаените
одаи.
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8.
Дали да се запре
не седумката
што пасијансот го одредува
за с она што во иднината
следува
со заклучоци
и конечно: спроведувања
додека с наоколу
се бранува
надвор од овој
одреден простор
од овој затворен круг
на шпилот
што го повторува
секогаш во друга состојба
водруго насетување
далеку од бранот
на океанот,
од неговото невидливо
набљудување.
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ОТКРИВАЊЕ НА УБАВИНАТА

Да кажеш – убава
за жена што ја љубиш,
а при тоа да мислиш
на убавината
која што поминува,
на светлината
од младите години,
што заминува
на меката допирлива
кожа
што полека истрајно
се згужвува
под погледот
што с забеле‘ува,
Да ñ кажеш на
жената што ја љубиш
дка е убава,
а при тоа ги знаеш
последиците од таквата изјава
значи дека откривашТаа е сосема поинаква.
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КАРИЈАТИДА
Го дели небото
од земјата
со хоризонт
од своето тело.
Бесконечна линија
врз која се движат
нашите погледи.
ТЕ прашувам како:
О, па што се случува
НА тој хоризонт
кога пред очите
ми заспива магла...
Се движам бавно
кон изгревот
му се вовлекувам
на хоризонтот,
ни возвраќа
нејзиното тело...
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ВИКТОРИЈА

Таа жива нишка
од живот
што се протега
врз нашите животи
на која ñ
служиме
подавајќи и ги
везените папучи
да не биде боса
во ладните зимски утра.
Таа нишка
од нашите погледи
врз нејзината
мала глава
полна со богатства
што н зачудуваат
чекори врз она
што ñ го укажавме
го сее својот
ситен бибер
со остри лути ронки
зачин за нашите
болки.
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БАКНЕЖ ЗА ЗАМИНУВАЊЕ

Туку така
го спушти ладниот бакнеж
врз нејзиното лице –
туку така
повтори жената
и тој го спушти повторно
ладниот бакнеж
врз нејзиното лице
туку така
повторуваше жената
додека мажот
се оддалечуваше
заминуваше
и таа не знаеше
кога повторно ќе го види
туку така
повторуваше жената,
а тој заминуваше
без завртување
без погледнување
туку така
ги повторуваше нејзините
зборови мажот
што си заминуваше
токмну така.
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СОЗДАВАЧ НА СОЛЗИ

Господ ги брои солзите
на жените,
прави бисерни гердани
и им ги дава на немажените –
пророштвото е во сонот
на оние
од кои бега
верната ѕверка.
Сонот
со неговата скромна
благонаклоност
таа фина понизност –
алчност и послушност
свиок од занесното место
врз стихот на пладне
врз студното место
од каде заминува бакнежот
по патотна невидливите
води создавачот на солзи фрла
бисери - гердани
врз нежните
вратови на оставените,
омажените
осамените,
солзи - бисери,
само?
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СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Првиот ангел
од првата љубов
од првиот врв
од првиот цут
на црешата
Првиот меѓу сите
чуварот,
клучарот,
љубовникот
Првиот ангел
од првата љубов
непорочниот,
загадочниот,
љубовникот
на бестелесните
на небесните
длабочиниво твоите клепки
протоплазма,
спазма
втоната во височини
на твојата
планина шума
невидливата круна
на нашата приказна
за недопрените,
ненасетените
треви на нашите
полиња,
спили
во сите сеќавања
неосвоени
мили, мили, мили.
Ти бездушен,
а пак во нас
со своите невидливи
сили.
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ДА НЕ ЗНАЕШ ЗОШТО
На Викторија Теодору

Да се смееш
а да не знаеш зошто
Да плачеш
а да не знаеш зошто
Да ја гризеш јаболката
а да не знаеш зошто
Да гледашво сонцето
а да не знаеш зошто
Да ја чекаш месечината
а да не знаеш зошто
Да му се доближуваш на морето
на сонот ,
на желбата
единствена вечна
а да не знаеш зошто
да гледаш во бродот ,
во бродот што заминува
а да не знаеш зошто
заминува без тебе
а да не знаеш зошто,
е како да копаш дупка
во земјата
а да не знаеш зошто.
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ПАТИШТАТА НА ДУШАТА

И додека го завршувам
т екстот
и додека ги споменувам
патиштата на душата,
еден силен ветар
од Шара
влегува внатре
во сувиот воздух
на собата .
Се вклучува сам од себе
телевизорот
и одекнува о д етер
далечната песна
на малите ангелчиња
со скрстени ножиња
седнати врз облакот
на синото небо .
Се расплетува песната
на херувимските гласови
дека таа - душата,
се појавува
со самракот ,
во неизбежно друштво
со кобата .
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КОГА ДЕВОЈЧИЊАТА СПИЈАТ
Кога девојчињата спијат
во куќата,
во планината,
во собата,
во сонот на нивната
втоната
снежна далечина,
а таванот се спушта
ниско
до клепките
на нивните заспани
погледи
и ги мести сите
разместени предмети
во утробата на облакот,
во близината на небесната
широчина,
во неочекуваниот заграб
на ѕвездите
затечени сосема
ненадејно
Кога девојчињата спијат
во куќата,
се смирува природата
на планината
ласиците задремани - втренчени
заминуваат
во друга куќа,
бараат нова осама,
мрак,
тама.
Кога девојчињата спијат
во планината
во венецот на мракот –
се множат денот
од мракот
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.
Кога девојчињата спијат
во сомотските постели
на облакот
и заминува с
од куќата
во знакот
означен од сонот,
од втонатоста
на девојчињата во
само нивната штама.
Врколакот ветер
се спушта наврапито
во вретено од ружи
врз сонот
на заспаните девојчиња
Тој сака неизмерно
во дворот
да влезе во сината месечина
врз прагот што кружи.
С и с да ги подотвори
заспаните трепки
да се протне низ
тунелите - клепки и удобно
да го смести своето затемнето
око во дното на сонот - тлее
со намера е заспаните девојчиња
да му станат огледало за да си
ја види загубена та душа.
Врколакот ветер
им подава на подарок круша.
Диви семки оскоруш.
Се и се да се протне
низзаспаните трепки
да му стави крај
на проколнатото патување
бесконечно и д а се насели вечно,
во пределот на планината
во пределот на
слатката височинска суша
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ОБИДИ

Се обидувам да ги најдам усните
за да ги бакнам
Се обидувам да ја најдам раката
за да ја допрам
Се обидувам да го најдам окото
за да го видам за да ме види
Ида ми покаже каде се усните
за да ги бакнам
Каде е раката
за да ја допрам
Каде е окото
за да го видам
Окото што не го гледам
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НЕПОЗНАТИ ЅВЕРКИ
Не она што го зборуваме
туку она низ што поминуваме
е состојбата
што не плаши.
Откриваме постоење
на непознати ѕверки:
диви
загадочни злокобни
јаросни моќни,
ненадејни се нивните појави
сосема неочекувани
од окружувања далечни,
ни се доближуваат
до она низ што минуваме,
а не она што го зборуваме.
НЕНАДЕЈНО СЕ ПОЈАВУВААТ
Ненадејно се појавуваат
од времињата одминати
со јарост,
со моќта
на неоткриени животни
непознати ѕверки сега:
Во Египет, во ноќни напади
во долината на Нил,
во Арманат некој, на луѓето
им се настрвуваат,
загризоци - отцепи -засеци
им нанесуваат,
овие големи хиени,
диви кучиња ли,
салава - женка - врколак,
Кој?
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СЕ СМАЛУВААТ ЗАДОВОЛСТВАТА
Се смалуваат задоволствата
се скусуваат деновите
и ноќните исто така
се ограничува можното
од неможното
од блескавата песочна
темнина,
убавото: во најтемното
од темнината
убавото: во најсветлото
од светлината
се множат нивните стапки
смстени во смалувањето
ограничувает о ,
скусувањето .
Задоволствата од непознатото:
с станува непознато –
извлечено од минатото.
ОВАА РАКА ШТО СЕ ДВИЖИ
Оваа рак а што се движи
врз белиот лист лист
хартија енепозната
врз овој лист хартија.
Треба да се изведат
некои заклучоци
од податоц и
од раката врз малиот
лист хартија
за појавата
на непознатите ѕверови
во Египет каде:
се движат нивните
нови тела,
големи хиени -
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72
диви кучиња –
салава - салави – женки
врколаци,
бележени со нови знаци.

ТРЕБА ДА СЕ ПОВТОРАТ
Треба да се повторат веќе
изреченитезборови јарост, моќ, загризоци,
отцепи, засеци, салава,
салави, женки, врколаци
во големата долина на Нил
под Каиро,
во Арманат
сејавуваат
и нанесуваат зарези
од загризи,
засеци
овие непознати ѕверови, неодамна побегнати
северноодСудан
во потрага по храна.
СЕ ДОБЛИЖУВААТ
Се доблжуваат
непознати диви ѕверови
по патиштата песочни,
водни.
Стигнуваат над нас
во длабоките алпски
езера ладни.
Не се тоа океани
со нивните илјадни
длабочини,
но езера неми
мрачни
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на кои дното им бега
во искушенија загадочни
каде што нуркачите
по загубеното злато
удираат во движечки дна
блато
во непознати чудовишта
раздвижени од неочекуваните
посети
на нуркачките ѕвечки –
ѕвона.

НА ИСТОЧНИОТ ДЕЛ

На источниот дел
на северниот Салцбург
се движи еден неочекуван
нуркач
што зел
со јазикот на знаците
да ја впива водата
до чудовиштето заспано –
врз сопственото тело.
Ништо не се случува веќе
без да не го возбуди
него,
чудовиштето заспано
врз сликата од потонатото злато.
Врз блесокот од внатрешната
сенка на стаеното благо,
не се слуша звукот
на нуркачкото ѕвоно
ни сенката што паѓа.
На хоризонтот сал
"сонцето повторно се раѓа".
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СЕ ПОЈАВИЈА

Се појавија овие
ѕверови - чудовишта
ненадејно
во октомвриската топла
височинока соба
под покривот од плочи
и суво лисје.
Овие суштества нови
демнат
во последните трендафили
што под ладната месечина
ѕемнат.
Мигот ли е за новата
прокоба.
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ЗБОРОТ

Стои во ќоше
лилјак
врз мапата на природата
закачен
и долго демне
да биде земен
во изблик дрочен
да се огласи
од неговата темнина
здушна.
Во очекуваната состојба
оддамна
да годаде своето
било,
ткиво
да светне од сопственото
огнило.
Од скаменетото
сивило
еве, осамна
Таа - Веда - Суштество
мило,
изведено од вилает
темен
за да биде применето
вековното длето,
врз мапата
на природата
насушна.
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РОДИТЕЛСКАТА КУќА
на Зоран, брат ми

Звукот на олукот
на комшиската куќа
капе
како што беше
додека идеше
пролетта, се сновеше
и тогаш
таа ноќешна вода
дождовница мека
низ длабината
одамна
со временската срма
што знае да чека.
И ние сме сосема близу
до олукот
што капе с уште
а нив ги нема –
преселени во она
што непрестано зема.
И ќе им ѕуни ли
дождовницата
на нашите деца
кога и нас
ќе не нема.
И звукот на олукот
ќе знаат ли
да го препознаат,
да го одделат
од другите звуци,
знаци на природата
матназемјата,
во нејзината длабочина
златна.
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КРАЈОТ НА СОНУВАЊЕТО

Додека спиеме во зедничката постела
едно невидлио брдо
во средината
ги дели
нашите соништа ,
нашите блиски допири,
нашите толку достапни тела.
Не можеме да ја сфатиме
таа невидлива далечина,
додека с уште
со полу отворени очи
го фиксираме
тоа
сосем
суштествено присуство
кога завршува спиењето
и кога му иде крајот
н а сонувањето .
Се будиме заедно
еден до друг .
Сосема близу сме
без присуство на одделеноста
од естетиката на сонувањето
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ДАМНА

Ќе не викне
со сите наши песни,
со сите наши слики,
со сите наши зборови
да ги испееме
повторно
да ги обновиме
повторно
да ги запишеме
повторно:
песните - сликите - зборовите.
Повторно.
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СУПТИЛНИОТ ЗНАК НА ПРЕДМЕТИТЕ
Во оваа поетска книга Гордана Михаилова
Бошнакоска се задлабочува во тајните врски, во
проѕирната ципа, во густата магма која ги
поврзува постојаните, вечни опозити - празното и
полното, видливото и невидливото, постојаното и
минливото, вечното и менливото, секогашното и
привременото, цврстото и мекото, смисленото и
бесмисленото, со еден збор со застрашувачкиот
број на појавното и уште пострашниот недоброј
на непојавеното. Јасно е, значи, едно - оваа поезија
се бави со суптилното, со пајажинестото, со
минуциознот, .со просеаното, со просонуваното,
со пресоздаденото.
Нема, се чини, поблагодетен поетски плод за
читателот од вака создадените песни. Тие,
едноставно, повикуваат на соучесништво во
самиот поетски чин на секој читател да си биде и
толкувач. А, како на читател, ви е допуштена и
слободата да не понудите само "едно можно
читање" туку да се впуштите во се нови и нови
читања - толкувања дурида го откриете она што
најмногу, во мигот, ќе ве исполни за потоа, во некој
друг миг, да изнајдете нови, повозбудливи,
подлабоки, за вас поактуелни читања. Значи, во
рацете ни е една богата книга во која ќе ја најдеме
и празнината и полнотијата, и трајноста и
трошноста, и појавеното и непојавеното...
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Книгата е организирана во една сукцесија, не
ретко, по циклуси, во затворени целини, туку во
прелевање од една во друга сфера, поврзани меѓу
себе со магистралниот тек на еден стремеж, кој
постојано се пресоздава, и на една устојчивост
која постојано се движи напред но се поднавраќа и
назад, и на една непрестајна угорна патека копја
наврапито наидува на стрмни удолнини, и на едно
се посилно осветлување кое наеднаш преминува во
мрак па во уште поблескава светлина. Трите дела
на книгата - "Предмети", "Обиди" и "Отворање
пасијанс" се спростираат во една праволинејна
структура, и во тоа треба да им се верува, но,
сепак, тие три дела даваат и можности, да се
толкуваат и на еден друг начин.
Пред да ја земеме врз себе обврската, која во
крајна линија и навистина обврзува, да преминеме
кон една херменаутичка постапка со која ќе ги
разјасниме песниве за кои говориме, да истакнеме
некои особености кои ги поврзуваат тие песни.
Може, на прв поглед, да се покаже тоа како не
многу значајно, па сепак чувствуваме потреба, тоа
да го сториме. Надокрај заради јасниот однос кон
песните за кои говориме.
Сакаме веднаш да го изложиме, и да го
истакнеме фактот дека песните кои ни се
покажаа во книгава имаат една значајна
прозодиска особеност. Сите тие се искажани во
еден вид гномска ситуација. Тоа значи дека се
сотворени во вид на скржав говор, на лапидарно
поетско кажување, кое е изградено врз една
декларирана поетска платформа.
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Таа, пак, гласи: немојте да очекувате од
понудените песни ништо повеќе одошто тие ви
кажуваат. Ако ви се стори дека имате право да го
поставите тоа прашање, што веднаш ќе го
согледаме како легитимно право, прашајте:
што ми говорат овие песни, што надокрај тие з н а
ч а т? Што би требало, во една најригорозна
форма, да се прашаме себеси во однос на нив ?
Тука, во случајов, може да понудиме само еден,
колеблив, амбигуитетен, несигурен, но единствено
можен одговор.
Ништо одредено и ништо сигурно. Па сепак
вака некако, во статусот на "една од можните
читачки интерпретации "можеме да
проникнуваме во оваа поезија.
Да почнеме од самиот почеток. Зошто оваа
книга има толку бизарен наслов, кој, впрочем,
секому, веднаш е достапна за просудување.
"Планини од картонски кутии"!? Одговорот може
да биде искажан на многу начини, ваков или
онаков, но, сепак, сакаме да ве увериме дека постои
и еден одговор кој, иако веќе сте имале свој, ќе го
заслужи вашето внимание. Имено, што ни нуди, и
како смисла, и како слика, токму таа синтагма,
истакната во насловната песна, на првиот циклус,
уште во нејзиниот трет стих. Ниту е прашањето
случајно, ниту пак, сметаме, дека не е без
важност.
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Замислете ја таа слика на кутии, кои
формираат целе една планина. Некако, веднаш, ќе
ве пројаде јазикот, самозадоволно да заклучите
дека се работи за некаква еколошка тема, или за
нешто што е, на примерен начин, блискудо тоа.
Па, сепак, ќе изложиме една друга можност за
читање на овие песни која не е, во некоја значајна
мера, во врска со една преднасочена херменаутика.
Имено:
таа
иницијална
слика
говори
з а п р а з н и н а т а. Бидете сигурни дека тоа е
нејзината појдовна смисла. Зашто потоа се
случува чудото на исполнување на празнината. Со
Предмети, со нивното Собирање, Пребројување,
Ширење, Разместување, Откривање па с до
нивното Позлатување, Создавање и Заминување,
во сите дваесет и девет песни од првиот циклус.
Играта завршува со заминувањето, но играта и
натаму, на своевиден начин, трае и водругите
песни. Празнината и натаму се населува.
Понекогаш само со звуци, само со бои, само со
насетувања, само со асоцијативни текови или
претпоставки, само со загатки или гатки, со
сомнежи, со сеќавања. Па сепак, сите овие
флуидни нешта оваа поезија умее да ги опредмети,
да ги отелотвори, да им даде кохеренција,
цврстина, на што е нагласката во песните 5д
вториот циклус, насловен со "Обиди".
Во принципот на слободното пеење, кој
доминира во книгава, честопати ќе ни зазвучат
некои гласовни совпаѓања, ќе ни се стори дека
некаде постои некоја рима која не сме ја виделе.
Всушност тоа е точно, постојат рими, 79

скрити, од внатрешната страна на песните. Ова
го велиме сега зошто сакаме да ја истакнеме
нивната функционална важност. Имаме впечаток
дека римите како сами да дошле та поетот,
едноставно, не можел да ги избегне, му се
наметнале. Но, сакаме воедно да подвлечеме, дека
поетот, всушност, вешто и намерно прибегнува
кон тие прикриени созвучја, зашто ги остварува на
оние места кои бараатда бидат подвлечени,
истакнати, да ни останат во сеќавањето зашто
ќе не поврзат со следната песна, со следната
поетска мисла. Во таа смисла треба да се исаткне
дека во овие песни пени постои не само тој
подзатскриен систем на римување, туку постои
зад нив и еден поширок систем на идеи, на поетско
мислење, на поетски свет кој е полн со тензија, со
енергија со зрачност. Несомнено е дека книгава,
иако градена од одделни песни, понекогаш и
пообемни (какви што се "Илузија" или "Отворање
пасијанс"), сепак е отворена од една водечка
замисла која се кристапизира, по малку, во секоја
песна, во нејзиниот краен фермент, како што
може да се открие во употребата на рефренот во
песните од циклусот "Предмети' во кој ја
среќаваме мачката која гледа во темнината. Таа
не е само загледана туку г л е д а во темнината
зошто тоа и е божја дарба, зошто таа тоа го м ож е, и воопшто не ја возбудува што ние тоа не го
можеме, дури до таму што тешко можеме да
поверуваме дека таа навистина гледа во
темнината, во ноќта. Таа способност да се гледа
низ мракот, низ оваа метафора песните ни ја
нудат токму во смисла на нивното
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откровенско просветлување, во нив невидливото
станува видливо.
Сепак, да појасниме што е она во овие песни
што не доведува до закпучокот дека зад нив стои
некој систем, некоја стратегија која поетот ја
премолчува, ја затскрива како што ги таи и
своите рими, па тие сепак проблеснуваат и со звук
и со смисла, Премислата, стратегијата, полека ни
се открива, од песна во песна, се појасно и ние ќе се
обидеме да ја интерпретираме пред да ја
формулираме. Полека ни станува јасно дека
поетот своето поетско "јас", кое понекаде го
истакнува сосема децидно особено доследно во
првиот циклус, сака, и постепено успева, тоа
поетско" јас" да ни го наметне, како да е наше, да
се идентификваме со негоида падне границата
меѓу текстот и нас, читателите, односно да н
упати на таков вид читање и толкување кое ќе не
заведе, ќе не освои, та тоа "јас" ќе биде ознака и за
нас, за секого од нас поединечно. Тоа е тоа. А, сега
да формулираме - се работи, значи, за поезија со
висок степен на комуникативност. И, не знам
дали можеме од која и да е поезија да посакаме
нешто повеќе од тоа.

Слободан МИЦКОВИЌ
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