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Петар Т. Бошковски е роден во 1936
година, во с. Острилци, крушевско.
Работел во весниците „Студентски
збор" и „Млад борец", а од 1963 година
работи во Радио телевизија Скопје.
Учествувал во уредувањето на списанието
„Разгледи".
Поезија објавува од 1954 година. Се
занимава и со литературна критика и
есеистика.
Неговата прва книга песни „Суводолица" ја издаде „Нолит", 1962 година, во
напореден превод на српскохрватски јазик и „Мисла" во 1969 година.
Застапен е во повеќе антологии на
македонската, односно на југословенската
современа поезија.
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СТОРЕНИЈА
ЗБИТИЈА
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НЕКОЈ МЕ УМИ

Паѓам во туѓи примки на вид што ги нема,
а што влечат на триста и триесет страни;
во едни мојот облик дива ѕвер го зема,
во други чиста рака од апеж ме брани.
Кој ме врти вака везден како знае —
ту ме кити, ту ме фрла в морна страва;
таа собласт лажна што е за да трае
в подла игра полно зема — празно дава.
Што ли на ум има и што ли пребарува тука
тој незнаен глас што подземно ме клука?
Ветерот заборавил што пепелот му рекол.
Играва што милум — силум низ витли ме враќа
само смешна игра ли е штом ме праќа
со една нога в рај, а со друга в пекол.
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МИСЛИ НЕКО НА МЕ

Падам у туће замке које не постоје,
ал ме ипак вуку на триста и три стране;
у једнима звер дивља узима обличје моје,
у другим руке ме чисте од уједа бране.
Ко ме врти ваздан како зна и уме —
час ме кити, час ми прети грозном казном.
Сабласт што постоји јер мене разуме
подло узме пуно, а даје ми празно.
Шта има на уму и шта овде снује
тај глас незнан што ме из подземља кљује?
Што пепео рече ветрови не знају.
Игра што ме баца час ближе час даље
дал је само игра кад ме истог шаље
напола у паклу, напола у рају.
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РАНА

Не ме прогна светот, самоста ме прогна,
но не повте никој да ме прими в трем.
Плачев како дете од судбата трогнат
и плачот ми кажа оти не сум нем.
Носам тешка рана со задушна реа,
затоа се спастрив во пештера пуста.
Копнеам по тие згадени што беа,
незапирно зборот ми навира в уста.
Гледам светот в поле, светот толку убав,
го остава српот и страдно ме слуша.
Мешам тешка болка со безмерна љубов,
а раната гори гласот да го храни.
Ќе ме најде крајот со пресреќна душа:
со мојата пепел лечев туѓи рани.
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РАНА

Свет не прогна мене, самоћа ме ману,
нико ме не прими к себи бар под трем.
Плако сам ко дете црном судбом ганут
и плач ми тек откри да ја нисам нем.
Носим тешку рану, ширим смрад и задах.
Повукох се зато — дом ми шпиља пуста.
Оне које згражах дубље љубим сада,
па ми речи саме навиру у уста.
Гледам свет у пољу, тако леп и сјајан,
срп пушта из руку да ме жељно слуша.
Неизмерну љубав с црним болом спајам,
а жар моје ране гласу мом је храна.
Не стрепи пред крајем моја срећна душа:
мој пепео поста мелем тућих рана.
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БУНАР

Ме гонеше шумот на подземна жила
пат плачно што бара да избие горе;
веќе немав место, а немав ни сила,
уште да се кријам од повикот морен.
И фатив да копам низ камен и глина,
од потта и правта целиот бев кален;
но подбивна лика над дупката зина:
„Длабок гроб си копаш ти, човеку, жален
Видело ми закри. Подбивот му татни.
Но жилата шикна, па завист го фати:
тој главечки рипна излибк да $ затне
на шурката бела од радост што врие.
Водата го зеде и така ми плати:
сега мојот ѓавол на дното го гние.
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БУНАР

Посвуд глас ме гони подземнога врела
што пут плачно тражи горе да избије.
Душа нема мира, а није ни хтела
од тог морног зова да се даље крије.
И почех да дубим кроз стење и глину.
Знојав, блатњав бејах, заокупљен радом.
Ал тад злобно лице изнад рупе зину:
„Гроб свој дубок копаш, о, ти људска јадо".
Сву ми светлост закри. Смех подругљив јечи.
Ал кад вода шикну завист га савлада —
он главачке скочи да у бесу спречи
пенушав млаз воде што радосно суну.
Што ми вода оте то ми је награда:
мог демона кости у њој на дну труну.

13

ПОТЕРА

Имаш добра ѕвезда, те води без сомнеж,
но пак патот минат изнаоѓа, збира
во заговор нешта што ти плашат помнеж:
бувнува потера в час на чиста мира.
Те опфаќа срдба, но сепак се криеш
и отпосле сфаќаш: в зандана си влегол;
осамата внатре сокта ти ја пие
за грешките твои во животот бегол.
Излегуваш надвор: чистиш пат низ препки така твојот успех сега ти се мери;
ни покор ја мири ни удари крепки
потерата лута. Но остани тука,
оти ти со бегство токму ќе ја вѕвериш:
таа дури тогаш в плеќи смртно пука.
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ПОТЕРА

Имаш срећну звезду, сигурно те води.
Но пут који преће заверу ти смера
од свег што нит теби нит сећању годи.
Тек из чиста мира — потера те тера.
Ухвати те срџба, ал се ипак кријеш
и тек после схватиш: у тамници трунеш;
самоћа ти тамо сок из жила пије —
свог худог живота грешке љуто кунеш.
Избавиш се отуд, препрека се клониш —
твој се успех сада само тиме мери;
ту потеру љуту нит ударац склони
нит покорност смири. Ал остани тамо
јер јој твоје бегство да ћуд дивље звери:
тад ће те тек с лећа усмртити камом.
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НЕСИТИЈА

Под рака ми дојде и земја и небо.
Оти нема нешта што да ми се скапи,
не знам да го делам каменот од лебот —
с пред себе земам без пребир, без запир.
Грабни, лапни — голтни. Кога би, та доби:
с што беше надвор, с внатре се срело.
За последен залак празнината коби,
а сегде го гледам сал моето тело.
Очите ми плачат, устата се смее —
неодложно крајот мој во неа зрее;
не го прима мракот како црно млеко.
Каде да се скријам? Сам внатре ќе слезам.
Но се пушти светот пред сосем да влезам.
Јас опаку свртен — сам си станав пекол.
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НЕНАСИТ

Све у себе гурам са земље и с неба.
Пошто је све моје редом ћу да ждерем:
у мех исти трпам и камен и хлебац —
све пред собом грабим без станка, без мере.
Граби, зини, гутај. Ал дочеках дане:
све што беше вани у меху се срело.
Још лешина једна може у њ да стане,
а ја посвуд видим само моје тело.
Док ми очи плачу кези ми се ждрело —
и мене би хтело да прогута целог;
шта сада да гута, све мрак празни поста.
Морам да се кријем. У се се увучем,
но још сав не ућох свет из мене штуче.
Изврнут ко врећа сам у паклу остах.
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СТОРЕНИЈА

Сениште осморако на згрбен човек јава,
кој ни жив ни мртов се тегне под таа лишка;
Со шест раце го стега, со една му толчи глава,
во друга како знаме развева гнасна бришка.
Додека коњскиот череп сомнева дали е шега,
мртовец еден на ридот почнува весела врева;
ко петел, при прва спија, ги лаже живите сега,
па, еве, наместо сонце — месечината се крева.
А некој в дол фрла нешто да не го носи до века,
но тоа пак ќе го следи, само да тргне го чека;
допрва има да расте она што веќе го скривил.
Сторенија кој ми прави, кој ми дава таква казна
да папсувам од ужаси што ги нема ни во сказна —
пред овие грдосии на сенки и луѓе живи.

2 Постела од трње
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ЗБИТИЈА

Осморука авет човека унезвереног јаше.
Нит жив нит мртав он је под њом свијен.
Са шест руку га стеже, седмом му главу паше.
ко заставу у осмој пачавру прљаву вије.
Док лобања коњска под сумњом ту шалу ставља,
мртвац један на брду нешто весело бунца;
у првом сну ко певац, варком се живима јавља,
па ево месец се диже уместо сунца.
Неко усхте да стресе нешто што ће га пратит до века
ал то ће за њим ићи — само да поће га чека;
тек ће да расте оно што он већ једном скриви.
Ко ми чини те почини, ко ми такву казну баци
да малакшем од ужаса којих нема ни у бајци
крај немани око мене: призрака и људи живих.
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ПЕСОТ НА УЖАСОТ

Не остана време жив в земја да згинам:
се зададе гладен тој натрапник чакал
и во мене вперен ме стаписа така
што ниту да мрднам ниту пак да зинам.
Ми се фрли голем, ми одзеде рака
и додека чекам ситост да го затре,
тој нови залаци веќе дроби внатре.
Над нас црна птица облетува, грака.
Но вистина слаб бев додека бев цел:
приклештен кон избор само да се борам,
ќе сторам с што не повтев да сторам.
Најсилен во она што не ми го зел,
се соземам, растам и, мавајќи, знам:
тој не мора да победи, а јас морам.
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ПАС УЖАСА

Времена не наћох да у земљи згинем:
појави се гладан онај уљез шакал,
устреми се на ме, препаде ме тако
нит прстом да макнем нити пак да зинем.
Он навали велик на месо мог лица
и док залуд чекам да га ситост здроби
већ залогај нови у утроби дроби;
горе кружи гракће јато црних птица.
Али слаб сам био док сам био цео:
немам други избор — сада битка следи,
учинићу оно што пре нисам смео.
Најјаче ми оста — то што није јео,
сад већ прибран растем и знам шта ми вреди:
док ја морам он не мора да победи.
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ВИДЕНИЈА
ВИЋЕЊА
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ЃАВОЛСКИ РИД

Собрани еден крај друг, коцорни се, но крути.
Треба секој да каже по некој изум нов.
Да не е тоа трампа рамна на шикли за мов?
Ем нема кој да почне, ем пак секој се лути.
Трае што трае така, па во нив нешто се рути,
ги фаќа опака игра до што се тука на бров:
божем во полза на светот го улат својот ков;
ним, преѓе толку горди, им годи да се шути.
Клокоти сувиот рид: едни на глава дубат,
други си местат препки, трети си кинат дреа...
Се колкаат, се кафтат, опашки врашки си веат —
од кајшто дошле тука, таму на крајот се губат.
Се тресе благунот стар ним што им беше стреа
како од уплав в коски, како од слатка смеа.
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ЋАВОЉИ БРЕГ

Сакупљени ко гаврани, кочоперни су ал крути.
Чекајући свак да каже шта се све са којим збило
свако мисли: биће трампе равне шилу за огњило.
И нико да почне први, а свако се као љути.
То потраја тако дуго док нешто у њима пуче.
Спопаде их бесна игра, све њих који тамо беху:
бајаги у корист света изврћу се сами смеху;
њима до тад тако гордим, сада годи да шенлуче.
Кркљанац на сувом брегу: на главама једни дубе,
подмећу си други ноге, трећи се уз цику бију...
Гуркају се, кревеље се и репове врашке вију —
тамо откуд су и дошли, опет се уз вриску губе.
И дрхти благун бели што њима беше стреха
као од страха у сржи, као од слатког смеха
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ТАЈНА

Верен слуга закопа тајна за да се смири,
но на тоа место израсте боз што се души;
од бозот овчар шупелка зделка што свири:
Царот Трајан има козји уши.
Во црн ковчег полугола убавица се спружи,
а вештер брадест надве ја пили, очи ни вага;
неверица слатка од грклен до грклен кружи,
што гледаш вистина — ќе биде лага.
Затнато шише исплива од долга водна мрака
и удри од него чума штом падна в прва рака;
ај врати ја назад ти таа слика.
Со огромно уво еден лови земни нешта грешни,
а друг очакарен в ѕвезди знаци изнаоѓа смешни:
против себе светот талалика.
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ТЕЖИНА

За живото око бараш мера проста,
пред паланза тешка ко маѓосан стоиш:
тегови си ставил до колку што броиш,
но на тоа око пак не му е доста.
Го оставаш тучот. Ставаш жолта пара
потем ставаш вреќи, многу вреќи азно —
пак тасот со злато ти виси во празно;
што ли уште сака, што ли уште бара?
Напразно се мислиш да го ставиш светот,
пак ќе нема ситка тоа око клето.
Не, не е до шега ѓавол што ја тера
и не губи надеж, с си има мера.
Затвори му клепка, не му треба темјан:
доста ќе му биде и грст гробна земја.
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ТЕЖИНА

Тражиш људском оку шта је мера проста,
пред масивном вагом омаћијан стојиш:
ти тегове тешке стављаш и не бројиш
али томе оку ни то није доста.
Остављаш туч тада. Стављаш дукат жути,
затим стављаш товар, сто товара блага.
Тас са златом опет горе диже вага:
шта још оно хоће, за чим јоште жуди?
И узалуд смераш да свет ставиш читав,
опет око клето неће бити сито.
Не, није то шега коју ћаво тера
и не губи наду, свему има мера.
Склопи му ти капак чак без ситног гроша:
доста ће му бити грумен земље трошан
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РЕДАЛЕНКА

Денот ноќта ни ја краде, денот пален.
Едно фати, друго пушти — празно зграби.
Теши душа: сите напред гроб ги ваби,
не си челен, не си гален, но си кален.
Десет мава еднаш брои веков фален,
леле дребни, леле кревки, леле слаби.
Напни снага, крени глава, стегај заби,
нека чмае в суво грло гласот жален.
Полни очи, празни раце — здроблив друм.
Врти — сучи, пак сме тука: живот маглен.
Место душа веќе носиш згаснат јаглен.
Следи милет лесно пиле — ветрив ум.
Чисто небо, сонце златно, но пак луња,
пусти веку, пуст човеку, јалан дуња.
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ТУЖБАЛИЦА

Данак ноћцу нама краде, гроб му спаљен —
почни једно, мани друго — зграби ништа.
Теши душу: сваког ипак рака иште,
нит си мажен, нит си важан ал си каљен.
Век нас овај посвуд хваљен — глади маљем.
Јој убоги, крхки, слаби — шта вас тишти?
Скупи снагу, дигни главу, зубе стишти,
а из грла јаук тужни не сме даље.
Пуне очи, празне руке, крцат друм.
Тамо-амо, опет ту си: живот јадан.
Место душе ти већ носиш пепо хладан.
Шта свет ради ти повладај — хлапи ум.
Златно сунце, ведро небо — бура крете.
Веку худи, празни људи, лажни свете.
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ПЕСЈИ ЈАЗЛИ

Цвет месождер со мрсен јазик устата ја мази
и подбивно гледа на сончоглед што завртил глава:
Е, треба ли да праша дали го сака или го мрази
она што својот живот за негов живот го дава.
Зарипнато жежи-пече ја фали ваквата ука,
а пак прегладна птица врз туѓи јајца квачи:
новата што се веди глупоста ќе и ја кука;
сонцето е криво што исто за сите зрачи.
Змијата си се слади — ги голта своите мали,
а штркот сака да чека — глетката очи му гали.
Сончогледот нека праша дали се овие закони здрави.
Дали е тоа привид или само пресилена драма
пред очите на оној што се спасил од кама?
Жолт пајак мрежа стишна за пресрет отровен прави.

30

ВРЗИНО КОЛО

Цвет месождер облизује масне зубе
сунцокретима се плази што месо не хају:
и треба ли да пита мрзе га или га љубе
они што живот за његов живот дају.
Због тога зрикавац промуче од хвалоспева,
а тућа јаја прегладна птица леже.
Испили се нова да јој о глупости пева;
у све земаљске ствари кривица сунца сеже.
Гута змија род свој млади па се слади
а рода је чека — тај призор душу јој глади.
Нек сунцокрет пита ти закони дал су здрави.
Да ли је све то варка или само натегнута драма
у очима оног ког је мимоишла кама?
Жут паук мрежу густу за сусрет отровни прави.
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АРАМ

Ни отвори нам стравот очи дури и на тилот,
оти во просово зрно пропаста ни се збила;
под кожата на светот дрочи бојата на смилот:
арам помин, арам укост, арам слава, арам сила ...
Пак ќе се избегне казна — вината в дувло се пикна.
Остана со клетва в уста на бел ден нова жртва.
Пред да го изуми ова небото нечујно крикна:
мртвата вистина никогаш не е мртва.
Ѓаволот не прима назад, а знае како да даде:
негов е оној што дете вешто од утроба краде,
откако добро со добро за чиста глупост ќе скара.
Голема ко магла в есен што е претешка од влага,
по злото што везден кружи запреткувајќи си трага,
со безмерен чемер талка прастарата клетва: арам ...

3 Постела од трње
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ХАРАМ

На потиљку нам отвара очи страшна збиља —
у маковом зрну наша се пропаст скрила.
Под кожом света шири се боја смиља:
харам живот, харам знање, харам слава, харам сила.
Некажњено се кривица у свој брлог сави
дозволивши за утеху да куне њена жртва.
Пре но заборави ово небо нечујно јави:
истина мртва никада није мртва.
"Ћаво не прима натраг, а зна како да даде:
његов је онај што дете вешто из утробе краде
и тај што доброту варајућ хара.
Велика ко магла, тешка као влага
за злом што кружи кријук траг свог трага
креће се та клетва, чемер сам: харам.
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ПРЕМРЕЖЕ

Белутракот на сонцето јазикот му го плази
и скитаат безглави сенки од испареано јато;
не се разликува она што лета од она што лази
оти земајта преврива во сончевото злато.
Од таа маса житка с е полно — рамно,
(кој да жали за сето што в неврат фаќа?)
Изгубен е законот за движење стамно:
животот кон нов почеток се враќа.
Во воздухот се караат ридно цвеќе и морска трева,
а смртта в непознат предел во едно стебло ги крева:
новите дружби ненавис нова луто го рие.
Новиот ден што го очекува некоја плодна штама,
ќе го покрие ветер со нежно сонце како слама;
во мев на мртов чакал живата клетка се крие.
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КОБИ

Белутак плази језик пут сунчеве жиже
и скита ко безглаве сени ишчилело јато;
Не разликује се оно што лети од оног што гмиже
доба је да земља преври у жежено злато.
И та житка маса све пуни до врха,
(све у неповрат иде, ал ко да жали ово?)
Закон о мирном кретању је скрхан
јер се живот враћа ка почетку новом.
у ваздуху брдско цвеће и морска трава споре
док их у једном струку смрт уздиже горе.
Кроз све нове дружбе љута мржња рије.
Нови дан ког чека мук без тога плама
ветар ће прекрити сунцем нежним као слама.
У утроби шакала мртвог жива се ћелија крије.
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ЛЕВЕНТ
ЛЕВЕНТА

36

ПОСТЕЛА ОД ТРЊЕ

Да повтевме барем Ѓупка за зарекот да ни вража:
дење издигаме кула што да е над сите кули,
а ноќе нешто ја троши во прав од камен и тули.
Омаена се враќа срамно наспана ноќната стража.
Кој кого да ули веќе — секој в душа носи пришти.
Ред ми дојде да стражарам, мене заден; спечен чирак.
Но легло од трње смисли, мајко сама, твојот сирак,
оти злите ноќни сили будно око сал ги ништи.
Попусто ме мамат ноќва под клепкиве од страв потни
лични жени во коприна што ми нудат страсти плотни.
В бол се печат, в крв се дават сите мои мисли грешни.
Еден потулен што смисли — можеа и сите други.
Но не беше уплав тоа што ги стори слепи слуги.
Нив ги скрши стравот полош: да не ни се видат смешни.
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ПОСТЕЉА ОД ТРЊА

Да бар хтесмо да Циганка гата шта нас то урочи:
Град градисмо висок обдан, танке куле и зидине,
А обноћ га нешто ништи — прах, пепео, рушевине;
ноћна стража омамљена, посрамљена натраг крочи.
Ко да другом подсмех шаље — свак на души носи љагу.
На реду сам да стражарчим, задњи, шегрт несувисли.
Твој сиротан, мајко сама, постељу од трња смисли —
Јер зле ноћне моћи само будно око шаље к врагу.
Узалуд ме у сан маме (сан из ока трн ми оте)
Жене красне у копрени, пути сласне од похоте.
Бол сажиже и крв дави жеље мисли узрујаних.
Бедни шегрт што измисли — могоше и страже друге.
Ал их није претворио само страх у бедне слуге.
Гори страх је њих сломио: да не буду исмејани.
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ПРИКАЗНА ЗА ЗМЕВОТ

Во корија непроодна силен нерез волно скита,
во срцето на нерезот најбрз сокол на штрек спие,
во соколот јајце трае, а јајцето лешник крие,
во лешникот црвче чмае — една змевска душа скрита.
Тој што нерез ќе убие и в нерезот сокол фати,
тој што јајце ќе открие и в јајцето лешник скриен,
тој што лешник ќе разбие сосе црвот в него впиен,
тој на змевот сал ќе може за пустошот да му врати.
А дур надвор душа таи, дур е таа душа жива,
нема спас од змевот лочен — ќе повела моќта дива:
таков милост не го кае, таков сабја не го бие,
таков сила не го свива, таков смртта не го прима.
Но за него приказната итар јунак веќе има.
Ќе најде ли и за тие в чија душа змев се крие.
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ПРИЧА О ЗМАЈУ

Моћан нераст на слободи древном шумом дивље скита.
у срцу му брзи соко на опрезу санак снива,
у соколу јаје тајно, а то јаје лешник скрива,
у лешнику црв шчаурен — једна змајска душа скрита.
Ко нераста тог убије и у њем се тице лати,
јаје тајно ко открије и у њему лешник спази,
ко тај лешник још разбије и скритога црва згази —
само тај ће моћи змају за покоре да наплати.
А док душу негде крије и док жива она буде
од злог змаја спаса нема — моћ ће дивља владат свуда:
молитва га не разгали, ниту сабља таквог бије,
таквог сила не надвлада, нит га земља у се прима.
Али прича и за таквог већ јунака вештог има.
Дал ће наки и за оне чија душа змаја крије.
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ЛЕВЕНТ

На мегдан царството мирно напасник поган го кани
(Си фрла боздоган в небо, пред битка победи слави).
Кој не го издржа срамот; тој појде чест да брани:
околу шаторот шарен се редат колци со глави.
Достаса Таговно гласот до еден момок дален.
Отиде, сите ги вчуде. Зафуче силникот гневен:
за потсмев ли му го праќа царот ќелешов жален?
Ама тој голомев момок в срце да носи левент.
Со страв и трепет в КОСКИ гледаше царот низ вигла
и виде како тој силник, по триста удари в празно,
срамно се сложи да игра оро на врв од игла...
Така за левентот беден споменот убав ќе трае.
Ќелишот дарови прими: ем царска ќерка, ем азно.
Нему ни поминат богат ни гробот ќе му се знае.
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ЛЕВЕНТА

На мегдан царство мирно поган уљез изазива.
(Хита топуз под облаке, још пре боја препун славе).
Ко не подне ту срамоту, тај иза^е испред дива.
Раћају се крај чадора на коцима мртве главе.
Глас је тужни чак далеко дошао до слуге једног.
И он поће па све зграну. Побесне силник осион:
зар му цар за подсмех шаље оваквога ћосу бедног?
Ал је у срцу тај гоља скритог левенту носио.
Цар кроз дурбин гледа с куле и тресе га зебња црна
ал силник упразно маше па кад потроши снагу
приста да игра ко чигра, мањи од маковог зрна.
О левенти сиромаху оста прича из тих дана.
Ћоса дарове прими у царској кћери и благу.
Њему нит живот богат, нит хумка биће му знана.
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БЕСМРТНАТА ВОДА

Тие му здробија коски: да лази силата машка.
И му ископаа очи: маките да му се плодат.
Тогаш тој тргна во мракот да бара бесмртна вода,
небаре шега си тера со таа дружба врашка.
Зли сили достап и вардат: сал тие за да се лечат.
Аждери, змевови, јуди...
Секое премреже редно триж тешко е да се мине. По триста е уште
едно: два рида чекаат таму дојденец луто да згмечат.
Надваса тој се и стаса... Подвигот нека се гласи:
се врати крепок и кадар правда од пранги да спаси.
Но има и нешто друго што следи по крајот бодар.
Се беше вистина красна. Па патот стана битен.
Кога се дозна дека тој не е ист за сите
спласна и сосема згасна вербата во таа вода.
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БЕСМРТНА ВОДА

Они му поломе кости: да се јунак гмижућ свија.
Да му увеКају муке — они му очи избоду.
Он тада поће кроз тмину да тражи бесмртну воду,
са том братијом вражајом као да шалу збија.
Прилаз води беси држе — да њих само она лечи.
Аждаје, змајеви, јуде... А свака препрека прека
од прве теже се преће. После њих триста, још чека
надвисла стена над водом дошљака љуто да згњечи.
Врати се он после свега... Нека се тај подвиг слави.
Био је крепак и кадар да кривду у ланце стави.
Но има још нечег на крају, што причу на друго своди.
Све беше истина красна, па пут сам постаде битан.
Кад се дозна да ист није за сваког што њиме хита
згасну и сасвим спласну вера у бесмртну воду.
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ЧИРАКОТ НА ЃАВОЛОТ

Пред да ме сети за рамен веќе го сметав за минат
Се готвев за подвиг врвен: јас час му кроев заден
поразно во кој ќе види црн наук кому му даде.
Но тој ме проѕре без порек, ме склешти за смртна вина.
Јас вчасот прснав ко гулаб — тој јастреб во ширта сина.
Потем се престорив риба — по мене чапла се вдаде.
Бегав од едно низ друго, но думав како, до каде:
и зрно станав за гулаб. Гулабот од јастреб згина.
Тогаш се свртев кон светот со душа бела и блажна,
но таа победа светла веднаш се покажа лажна:
се против умот ме тера, ме клука клетата знаја.
тој се сити во смртта додека вџашен се кајам.
Не можам црно да царам, но ука морам да дарам:
од чирак пргав ко мене за себе спасот го барам.
А
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"БАВОЛОВ ШЕГРТ

Још ме не појми равним, сматрах га мањим од мене.
Смерах врхунски подвиг: час судњи му скројих да би
у њему поражен знао свој црни занат ком прене.
Прозре ми душу и к мени са црном казном граби.
У трену ја постах голуб — он јастреб, те за мном крене.
у рибу се претворих тада — чапља кљун у воду заби.
Вежах из једног и друго, смишљах куд да се денем.
Ја постах зрно — он голуб. Голуба тог јастреб зграби.
Тада се окретох свету са душом благом од миља,
ал понос намах спласну — лажна је победа била:
оно што примих од њега против мог се ума лати.
Док се кајем он у смрти сав ликује од весеља.
Ал сам нећу злом да владам, црн ћу занат другом дати:
у шегрту равном себи тражим свога спаситеља.
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ГРОБ НА ВИШНА РИДА

Да ослепев да не видев толку лична жена:
в ноќна вода угреана жив билјур што блеска.
Ме наведе игралито руба да и пленам,
место радост в срце клето сетив смртна треска.
Девет дена јас љубував не жена а стија,
девет ноќи јас слугував со нестивнат ламтеж.
Дали душа не носеше, туку ладна змија
или љубов ја плашеше штом ме трати в пламтеж.
Мртов да ме искачите на највишна рида
во гроб да ме оставите, гроб со девет врати,
до прелеста што ме уби поблиску да бидам.
Таму ветрот да ми носи шум на лесна руба,
таму душа да вилнее, да колне, да пати:
господ да ги бие тие што сал малку љубат.

4 Постела од трње
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ГРОБ НА ВИШЊЕМ БРЕГУ

Вид очињи да изгубих, да не видех такву жену:
усред воде озарене биљур што у ноќи бљешти.
Наведе ме, намами ме да украдем рухо њено,
ал не радосг веК грч смртни мени срце клето скљешти
Девет дана љубљах жаром не жену већ вилу једну,
девет ноћи ја је дворих неутихла плама.
Ил је душу неимала ил у срцу гују ледну
ил од страха од љубави сажеже ме сама.
У гробу ме на брег вишњи оставите с миром,
и на гробу девет врата отворите широм,
да сам ближе до лепоте што ме тако уби.
Ветар нек ми тамо носи шум копрене ласне,
душа тамо нек лудује од љубави страсне:
Бог убио сваког оног који мало љуби.
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БЕСИЛКА

Орач надмудри цара. Овој му досуди јамка,
но ред е последна желба да каже мудрецот прво.
Не клекна прошка да моли. Тој смисли нова мамка:
побара без да се сепне — сам да си одбере дрво.
Никаде дрво да најде, за себе дрво без мани.
Напразно џелатот царски по беспат тежок се скости.
А кога стигнаа таму каде што грнаа лани —
орачот беше примен за чесен царски гостин.
Минало тоа што било. Новиот сој е важен.
И пак надмудри цара човек што ора нива,
ама со желбата в грло остана да виси на јаже
на најблиското дрво на царот што му се свиде.
Но и по мртвиот мудрец мудроста остана жива.
Минало тоа што било. Ќе мине и тоа што иде.
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ВЕШАЛА

Ратар надмудри цара. Овај му досуди уже,
но ред је последњу жељу да мудрац каже прво.
На колена он не паде. Досети се варке сужањ:
затражи и не трепнув — да сам одабере дрво.
Нигде да дрво наЈје, за себе дрво без мане.
Узалуд царски џелат беспуКем поломи ноге.
А када стигоше тамо откуд су пошли лане
би ратар примљен код цара ко гост уз части многе.
И све је било па прошло. Нови и људи и дани.
И опет надмудри цара човек што оре на њиви,
ал с задњом жељом у грлу оста да виси на грани
на наближем стаблу које се цару свиде.
Ал и за мртвим мудрацем мудрост оста да живи.
И све је било па прошло. Проћи ће оно што иде.
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ЈАВЕТО НА МРТВИТЕ
ЈАВА МРТВИХ
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ДЕНОТ НА МРТВИТЕ

Влеговме кроце ко гости што зазор грло им суши.
Небаре редно е, потем, почна подземна врева
утешно да не страши: во сокта на таа трева
ќе ни се сретнат вторно нашите сакани души.
Надвива плач на жена надгробна плоча што гуши:
о каква љубов во жалта — мртвиот чиниш се крева;
за сите блиски и дални наплив в очи ни влева,
тоа што од нас ги дели во нас кревко се руши.
Бел ден е на сите мртви. За се што по нив следи
сега им се кажува гласно. Сакаме тој долг да вреди
кога местава нивни ќе бидат и места наши.
Задуша: пијачка, јасје. Се честат мртвите сласно.
Исплакани и сити не влече животот страсно:
Тоа е ден кога смртта најмалку нас не плаши.
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ДАН МРТВИХ

Ућосмо тихо ко гости, а зазор грла нам суши.
Као да ред је такав мрмор гробнога зова
утешно већ нас страши: у соку траве, снова
свако ће поћи у сусрет својој вољеној души.
Надмоћа лелек жене надгобну плочу што гуши.
Колика љубав у тузи — и мртвог земљи узе.
Због свих незнаних и знаних навру у оку сузе,
то што нас од њих двоји крхко се у нама руши.
Ово је дан свих мртвих. Сад им се гласно каже
све што се збило за њима. Јер желимо да важе
закони исти кад овде буду и гробови наши.
Задушница: јело и пиће. Часте се мртви сласно.
Исплакане и сите живот нас мами страсно :
то је дан у ком нас смрт најмање плаши.
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СРЕДБИТЕ СО МРТВИТЕ

Благ повев мошно ме крена од мојот потон скрежнат:
се јасни пред мене топла таа непреболна лика
што мислев неврат ја стопи. Безмерна радост ми блика
во видот што беше фатил корен од павлака врежна.
О каква лоша мена, каква ли прокоба прежна
направи да ја примам ко веќе мината слика
неа на носилка смртна. Се мати душата, сика,
од една скришна вина, од упрек в срце стежнат.
Имам сѓе пгго сум немал. Но толку од среќа смаен
мачно го сфатив она што жалта ближна го сети:
мигот на мртвото јаве односе се што ми вети.
Знам сега — пак ќе се јави. Постои ред некој таен
по кој сликиве сматни в зеници болот ги врти:
и мреат долго во нас мртвите со илјада смрти.
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СУСРЕТИ СА МРТВИМА

Из безнаћа леденог ме благи лахор моћно прене:
тај лик топли, непреболни што мишљах да време стопи
израња пред мене сада. Бескрајна ми радост опи
вид који прекривен беше завреженим велом мрене.
О каква зла то мена, какво ме преклетство сколи
те тако нагло утучен, примих за истину привид:
она на мртвачком одру. Сад знам да она живи.
Ал душа тајну скрива мојих уклетих боли.
И имам све што немах. Од среће очију сјајних
ја тешко схватих оно што намах видех кроз сузе:
тренутак мртве јаве све што обећа узе.
Знам — опет ке да се јави. Постоји ред неки тајни
по ком те потресне слике бол у зенице уврти:
и дуго мру у нама мртви кроз хиљаду смрти.
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ОДЕЊЕТО ПО МРТВИТЕ

Не помина ни час време како појдов да го канам —
мојот другар непрежален излезе од гробот темен:
ако не жив тогаш мртов, завет дамна беше земен,
да ми дојде на свадбата. Место тоа друго стана.
Го заколнав кој го уби ,ум ми лидна в таа страна;
бела лика му поцрне, в лути очи светна кремен:
зататоне долна земја, се раздува мракот лемен,
видов црн пес што ја лока неговата смртна рана.
Трипати го прашав исто, трипати пак таа слика.
Нити крвник нити анџар ни на смртник жална вика.
А да минат до три века, три колена в земно племе.
Избавен се вратив назад, но ни знаен ни пак чуен.
Сув за солзи по радости( сфатив меѓу светот буен:
тој што мртви вика в живот, живее во мртво време.
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ОДЛАЗАК ПО МРТВЕ

Мртвог друга поћох звати ко што завет дасмо давно
Да ми буде кум венчани ма усто из гроба хладног.
Трен не проће он ми доће из дубине света тавног.
Али зби се нешто друго. Ја мог друга заклех јадног
Да ми ода ко га уби. Ум ми прхну не ту страну.
Потамне му бело лице, око љутом муњом кресну,
Распрша се мрак подземни, земљом мртвих тутањ тресну:
Видех како црн пас лиже другу моме смртну рану.
Ја га трипут питах исто, трипут бљесну иста слика
Нити крвник, нити ханџар, нит смртника тужна вика.
Провех тамо ја три трена а три века људско племе.
Избављен се вратих натраг, ал знан ником, странац
свима;
Сув за сузе радоснице, схватих да ме свет не прима:
Ко у живот зивље мртве тај живи кроз мртво време.
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ИДЕЊЕТО НА МРТВИТЕ

Претешко си му на оној сениште на кој му свраќа,
ни молитва му помага ниту темјанот што кади.
Во крвта своја се вари. И некој душа му вади:
наоѓа кому се должел, не знае кому му плаќа.
Има и такви што назад сал добра мисла ги враќа.
Тогаш пепелта цвета, но цветот од страв чади.
Се ближат симит и вино, а жежок здив те смади,
си давал кога си немал — од оној свет ти се праќа.
Ги има со болка земна што и на тој век им тежи,
а тоа што нив ги крева — тајна е што во нас лежи;
и смртта им попуштила откога веќе ги зела.
Ни идат в никоја доба тие побунети жртви,
што не ни можеле живи, еве ги, ни можат мртви:
и само така се топат нивните бигорни тела.
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ДОЛАЗАК МРТВИХ

Тешко ономе код кога утвара ноћу свраћа.
Не помаже му ни молитва нит тамјан што кади.
У крви се својој кува. Неко му душу вади:
досека се ком је дужан, али не зна коме плаНа.
А неке мисао добра води до нас и шета.
Тада и пепео цвета ал цвет је од страха свео.
Долазе хлеб и вино и дах те прљи врео,
даво си и кад си немо — госте те с оног света.
Неке бол из овог света и на оном свету стеже.
А шта их отуд диже — те тајне у нама леже.
И смрт им гледа кроз прсте кад их је већ косом смела.
У глуво нам доба иду те побуњене жртве.
Што нам не могоше живе, ево их, могу нам мртве.
И само тако струну њихова чемерна тела.

59

ПОРОДОТ НА МРТВИТЕ

Него пак, копнеж за пород од гробот ваму го зблазна.
И роди син, ете така, вдовица пречиста, стамна.
В пазува секој си дувна, неа ја пожали камна
иако, се виде, зракна и радост в куќата мразна.
А духот саде на синот глетка не му беше празна
и само синот ќе може нему да му забие гламна.
В преграб се домами гален и в модар пламен пламна —
тоа што ваму го врати, тоа му најде и казна.
Ни земна вината беше на грев е тоа што стана;
тој пород двојбен ја избра од двете онаа страна
месо и крв што му даде земно низ нив да се гласи.
И светот ќе трае навек како што сака да трае;
но векот наш ни е еден, сал еден, оти се знае:
кој ќе ја победи смртта — ќе најде и кој да ја спаси.
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ПОРОД МРТВИХ

Опет га из гроба натраг за породом жудња врати.
И роди му сина, ето, удовица смерна, млада.
Свако пониче пред њоме рад њенога црна јада,
иако у ледном дому радост нова поче цвати.
Син је само својим видом лик могао духу дати,
само син је мого да му и ударац зубљом зада:
он ко сињи пламен оде — жеравица њега свлада.
То што га из гроба диже, то њему и казном плати.
Није била кривња људска, нити грех је што се збило.
Тај потомак двојак избра за свој живот оно крило
што му крв и месо даде да га земаљски одгласе.
Свет ће навек бити такав какав жели и сам да је;
али зна се, живот један, само један нам се даје;
ко смрт успе да победи — наћ ће ко да њу и спасе.
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МАЧЕЊЕТО НА МРТВИТЕ

Ним не им ја дели смртта душата од плотта мека —
така се одева таму по гревот кајшто се лачи.
И нигде ѕирка што надеж за избав ним ќе им зрачи;
во нови маки се множи она по кое се пека.
Едни што газат по пуза — се ладат во врела река;
оној што испуштил бреме — под камен мелничен јачи;
некого чакали кинат, некого ѓавол го мачи —
колточат безумно очи небаре пак смрт ги чека.
Продолжи ти така редум, оди од мака до мака
и гледај додека можеш, стравот дури ти сака,
а потем в усама најди дамарот зошто ти бие.
Не прашај кој се вратил за сево ова да каже;
тој што ги сликал на ѕидот, ги сликал без да се лаже:
ним господ и да им простил не сме им простиле ние.
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МУЧЕЊЕ МРТВИХ

Смрт њима не двоји душе од мекане пути —
Тако се испашта тамо према учињеном греху
Нит спаса има нит нада свој зрак њима да упути.
Множе се нове муке из оних које веН беху.
Они што угљевље газе — хладе се сред вреле воде.
Оног што испусти бреме — млинско камење бочи.
Некога шакали глоћу, некога ћаво боде —
ко да их смрт опет чека безумно бече очи.
Од једне муке до друге иди редом без реда
И гледај колико можеш док страх ти да ли не да:
Затим дознај у самоки шта У билу зебњу пали.
Не питај ко отуд доне све те зле и страшне вести.
Онај што наслика фреске, наслика све како јесте:
И бог да опроштај даде ми им га нисмо дали.
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ПОВИКОТ ДО МРТВИТЕ

Му удрија свита близна на времето право в очи
и рика грозно мракот во кој светот се фрли;
ништи до што ќе стигне, не дели чисти од врли,
таква е крајната казна за таков краен злочин.
Урвокос на сите страни. Наслепо силум ја сочи
времето смртта трома. И веќе кругот брлив
умрени меша со живи. Реа на живот трлив.
Блазе на тие што нашле место за вечен почин.
Како од едно грло милетот молежно крика
(но му се враќа назад подбивно истата вика):
Станете вие, мртви, да влеземе ние — живи.
Земјата не прима внатре: надвор ќе се реши.
Минат низ иглени уши светот пак ќе се теши
со нови подмолни лаги на тие што беа криви.
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ЗОВ МРТВИМА

Времену су ударили ужарени врх у очи
И у мраку урла оно у коме се и свет гуши;
Па и невине и криве све одреда оно руши —
то је највиша казна за такав највеКи злочин.
Пропаст зјапи на све стране. Време ево и смрт трому
слепом силом усмерава. И већ луди вртлог сада
са живима мртве меша. Трули живот сав од смрада.
Благо оном који наће за се кут у вечном дому.
Као из једнога грла светина молећи криче.
(Подругљив одјек јој отуд ту исту молбу сриче):
Устаните, о ви мртви, да ућемо сад ми — живи.
Земља не прима у се: горе Не све да се реши.
Прошав кроз иглене уши опет ће свет да се теши
подмуклим лажима новим оних што беху криви.
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