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ЗАШТИТНА ПОВЕЛБА
Поезијата своја природа има
Она што е од судбина
На срце го носам
И во кое време да се најдам
Во мене време и народ има
Семето невидливо
Со мене слеано
Во невидлив обрач се врти
Незаштитеното
Мене незаштитен ме штити
Меѓу животот и смртта
Како меѓу две татковини
Најтешко е со штитот
Да се пробиеш
Низ сопствената одбрана
А јас се пробив.
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војна на огледалата
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ВОЈНА НА ОГЛЕДАЛАТА
Јас како и Земјата на ништо не се потпирам
а стојам. Зборот е дурбин
низ чија должина Аретеуса*
меѓу две светлини
и нивната плима и осека,
во војна е со огледалата Архимед
Зборот е дурбин,
(кога станува збор за размена на светлините),
заедно одат на трета страна
по студено огледало на Вулканот за да го грабнат
Златното руно од буката во шумата
И Сиракуза, освен себеси, друга потпорна точка
немаат ни лебот ни слободата. Лостот е
продолжена рака
да им ја олесни тежината на робовите.
На макара се искачил на бедемите на Сиракуза
Архимед во плима
Хемијата бара раствор и лабораторија
на клетките. Светлината
растурена во ѕвезди и народи
(и таа се отима од очите од мракот)
ја собрал во зеницата на огледалата
и морето со корабите го запалил Архимед
Плачи од радост Сиракузо на морето!
Ние ја видовме светлината а таа нас
не нè виде. Беше потонала
во темнината на Големото огледало Небото.
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Од чекор во чекор
со една воздишка повеќе
во кругот на времињата
секогаш првиот чекор пред себе го чекориме.
Морето не плива. Тоа лета.
На греда од креда пливаат бранителите.
Нивните сенки во огледалата
не се плашат од светлината.
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СМРТТА НА АРХИМЕД
Вчера беше ден
А денес е ноќ на огледалата
О Римјани,
Nolli turbare cirkulos meos*
Огледалата можеш да ги испокршиш
Во нив да го закопаш својот крвник
Последниот
Жив незакопан гробар - срцето
Но не можеш никако
И никогаш не можеш
Зборовите да ги закопаш
Песната да ја замолчиш
Во теснотијата на умирањето
Се отвора широк простор
O разбојници
Спасот е кај непријателот
Одбраната е во нас
Не гибајте ги моите песни во вселената
ЕР на квадрат небесниот глобус
Не чепкајте во пеколот на моите кругови
Мојот часовник мојот дом во Сиракуза
Нека оди сè во Пи
Три и четиринаесет им материна на Римјаните
Се отвори кругот на пат - пеколот
Во својата последна станица
Архимед потонал во вселената.

_______________________
"Не гибајте ги моите кругови" (Архимед)
Архимед (287-212 г.п.н.е.), слободен ум, научник,
филозоф, математичар и поет
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ТРН И ЅВЕЗДА
Од ништо ништото ништеешти да остане
Солта и отровот, огнот и студот
да н исчистат. Од пророштва кобни
од остатоците на времето
да се очистиме.
Од корен да се истребиме
да се очистиме
од душеубијците во нас
да се проретчиме
наголемо да постиме
На посно и чисто начисто да сме
Што било а не било
Што минало а не поминало
Во новата земја со нов чекор
да чекориме. На силни крилја
со небото на духот летаме
а кому и на што ли с
не сме му дале пат
низ нас да помине
И на Создателот наш пат сме му дале
И болот ќе помине
И Бог на пат низ нас ќе помине
Меѓу трн и ѕвезда.
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ВОЛЧЈО ВРЕМЕ
I

Завивањето на глутницата од карпите
вреворот на ловците во долината на гласот
зборовите се фатиле во стапица на тишината
а не волците
во прескакулица со пленот
настрвени осаменици
сами од себе месо кинат
и завиваат
II

Ти ми рече стрвинару да пукам
Ако ништо друго од страв
ќе го убијам истреланиот куршум
а не ѕверот
Во волчјо време на кругот
во неволја Волчицата римска
лачи млеко и за нас воините
а не само за Ромула и Рема
III

Не сум бил во Рим. И никогаш
нема да стигнам во Верона
Можам само да се вратам
во волчјо време
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на македонско-римските војни
и во огнот на љубовта
да ги венчам Ромео и Јулија
Химен* Химениум Лезбио на Катула*
Реа Силвија од Алба*
и самата е песна
во свадбениот танц на кругот

____________________
* Катул Гај Валериј (87 до 54 г.п.н.е.) - голем
староримски поет и сатиричар
* Реа Силвија од Алба - весталка, мајка на Ромул и Рем,
основачи на градот Рим
* Химен - бог на венчавката
* Лезбија - псевдоним за Клаудија, римска убавица и
голема љубов на поетот Катул
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ВРЕМЕ ВО ПЕЈЗАЖОТ. РИБА
Прва во речта господова беше рибата
И пред да онемее со зборот немаше кого да праша
Ни починати ни живи оти за грев на Бога
Сите беа неми на јазик а остри на уво
И кој знае што се случи еден ден меѓу деновите
Загрме небото уплав влезе во очите на душата
И сè живо прозборе а рибата онеме
А знаеме дека рибата и водата
Се отпорни на громот
Иостојано се вслушуваме едни во други
И никако да се чуеме со рибата
Која како таа некогаш зборуваме со неа
Како да зборуваме самите со себе
Додека таа меѓу морињата и земјите
Го бара морето на својата првородена Реч.
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ЕМБРИОН
Зачнат е да не се роди
а да расте
и нема каде да умре ембрионот
во утробата на млечните бранови
во огнената лава
во кратерот на вулканот
на потпапочното срце
сè му е при раце
ембрионот на прсти ги држи
своите родители да ги роди
и да го остават сам со себе
во утробата на вселената
да се игра и расте
с додека не му дојде денот
никогаш да не се роди
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ИНЖЕНЕРИГ НА КУКЛАРОТ
Одразглоби го телото код по код
и нанижи го на конец секој зглоб
затегни го ‘рбетникот до тилот
како кога вденуваш конец во игла
испушти ја водата од ушите
кога си пливал
во водениот меур на рибата
жива кукла си бил
Скокни од крајот на конецот
во плотта на своето новородено тело
На жолт конец висат бујни градини
а ние преживеаните бегалци од минатото
со кукларот се криеме во сегашноста
во табу куклите зад табу вратите
тропаме
Со кукларот - нашиот татко
одиме на викенд во иднината
онакви какви што сме
живи кукли ќумур црни.
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БОНСАИ I
Во виулица северна
каде што крстосуваат мислите
и од плуика да се зачнеш во пустина
таму каде што и почвата те брише
само малку топлина од рацете
и само една капка вода
од некој залутан облак на југот
да ме натопи да никнам
на отворено диво време
само во себе да се собирам во грч
од коренот до врвот да израстам
над океанот и пустината
и над џунглата во градовите
своите гранки да ги извишам
имам моќ.
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БО Н С АИ I I

На грст земја дрвце
Во карпа се вкоренило
И с што е од него
За срце се фатило
И сè што е од раце
во крошна се разгранало
Не прескокна година а да не роди
Не пропушти луња а да не се напие
Да не можеш плодовите да му ги дособереш
Да не можеш гревот да му го доисплачеш
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П РИ З М А
Во пустина има каде да се скриеш
во себе, во археолошката дупка на живи фосили
тастер на црти и точки на песочна дигалка
бодежи на игли и ножеви врз штавената кожа
сол, сол и сол археолошки дупки во дупка
зеленосини билки - фенери во ветрот ноќен
мраз ја суши душата на Пустината на прстен
нанижани тунели, синило од океанот
океан од облаци над океанот од пустината
големата куќа на светот не е на едно место
жив песок и билка скитничка
со испосникот во виолетови шари на една капка
дожд во заборавот на дождот, капката одвеана од ветрот
заскитала со пустинското стадо
од кругот на тревите во кругот на огледалата,
убавината на Мајка божја, од корен ги тресе
гранките на црвени дренки на сината линија
на Океанот
Во големата куќа на светот
ја бараме својата куќа.
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МУНК. КРИК.
По кршливите скали на својот скелет
Мунк се искачува
Во катедралата на боите
Ја ниша камбаната
Една жена од мостот завеана од звуците
Со крик му се одѕива
На крикот во просторите
Едниот крик
Реката под мостот го носи
Другиот крик со виножито
над главата на жената се развеал
Тоа што еднаш сме го чуле
Очите го паметат
А не сликата
На избезумениот крик
На очната белка
Во снежната пустина на спокојот
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КОХОВИ ХОРИЗОНТИ
Окото станало поголемо од Кох
Да не може ни себе си да се види
Под микроскоп во капка вода
Колумбо со коработ плови Кох
Во светлосна бура на очите
Илјада хоризонти грмат
Зложители на невидлива планета
Во капка треперат
Оф Кох оф бацилот оф офтиката
Оф антраксот!
Жолтата кучка на палајцата
По мене лае
И пред да се вратам од капката
Со душата во очите дома
Капката со бацилот
И нејзиниот океан
Со оган од срцето
Ја запалив
Кох ја откри болеста
А јас песната.

23

запалено дрво
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ЗАПАЛЕНО ДРВО
Во моите чекори игра сонце
Едно запалено дрво во шумата гори
а јас својата сенка
ја преслекувам во светлина
за да можам да ја видам
што подалеку од мене
смртта низ која сум поминал
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СОКРАТ НА СОФРА
Има многу шеќер во боите и мирисите
а ииеден прч во отровниот хербариум
на грмотевицата сува да брсти
на иасиштата пожолтени и на една тревка
капка на звучната скала на виножитото
крилјата на мртвата птица и натаму
летаат со душата
а на кобилицата една темна дамка
од чија тежина в земја се зацврстила софрата
од посмртниот концерт на инсектите
трепери чашата на есента
и се околу нас е осама
од една до друга точка на тријаголникот
на столчињата триаглести
околу софрата поредени седиме
Јас се разминувам со своите можности
да бидам спасен. Скршеното огледало
во својата пукнатина подобро ја гледа
својата целина
Гревот и солта нагризуваат
Бранови префрлаат планина
Се крши во призма светлината на есента
Во чашата е измолзен отров на љубовта
Се стресов од помислата: со брз коњ
да ја прескокнам темната ограда на ноќта
На иста линија сум со чашата
цел живот што ме пие
А и јас неа за спокој да ја испијам
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МАШИНАТА НА АНГЕЛОТ
Се случува време во времето
и човек во времето се случува затечен
на прагот од куќата да не знаат
чекорот и главата кој пат, која пустина да фатат
Земјата на темјан на закопнина мириса
сам со себе кога зборувам со Ангелот зборувам
раката од срцето на чело ја преместувам
и се крстам пред небото
не е време да се бега
ниту дома да се седи со покуќнината
никогаш небото не било толку широко
со луѓе странци-летачи толку населено
та да не знаеш
на чија страна лета машината на ангелот
од која страна на небото ќе удри гром
само ги преместувам рацете од чело на колено
од колено на срце во гнев
како да се суви гранки ги кршам
да се самоврзам со рацете ли,
и со песните да се истурам како гром во луња
Ни камен нема во каменот
кога нема човек во каменот
нема ни цвет во цветот
кога нема човек во цветот
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ЕЛЕКТРИЧНА ЛИСИЦА
Преку глава ја префрлила опашката
Електричната лисица
меѓу две војски меѓу два огна
мете метеори
На ноќта $ ги краде деновите
земјатаја суши
Пливачу на плачот
испливај што подалеку од огнот
На брегот на огледалото на месечината
пред да дојдат ноќните духови на росата
ги собираат алиштата
да не се спие таму каде што се сонувало
Се тресат кокошкините нозе
треперат сенките на есента
Во која дупка да презими лисицата со лисичињата
на искра живот пламтат
На две гумна
две жетви од железо и жито земјата родила
Стрелци на хоризонтот се распоредиле
Детето ми е новороденче а бегалче
А со него и Бог бегалец е
Не оди подалеку од Синагогата
до светиот гроб на Франц Кафка
и свети Валентин има песни
Од Сфингата до пирамидите
никако ни за жива глава
не оди понатаму од Конкорд до Инвалидите
Не собирај ситен биолошки материјал
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Има граница Никако
не можам да ја заборавам иднината
Од Урал понатаму не копај
ситен биолошки материјал
Исплукувам секој ден ситен биолошки материјал
и никако не можам да го доисплукам
и никако да не можам да го фатам
убиецот во пената на плунката
што се крие во мене - мојот убиец
да не побегнал од кај мене кај вас
со електричната лисица - мојот убиец
И вегетаријанците се убијци
и буба-мара во својот свадбен лет
и таа убива на иста фронтовска линија
со генералот и песната убива
На мојата страна на огнот
моите песни се самозапалиле и пеат Немам душа да ги угаснам
Од другата страна на огнот
една гламна догорува
Срцето на едно уплашено врапче
слетало на граната
Срцето е огледало
Скриј се во огледалото
Нема никој да те види
Во роморот на дождот
нема никој да те чуе
Не оди подалеку од човекот
а мене ми се оди
подалеку од човекот
и неговата електрична лисица.
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КОКОШКИНО СЛЕПИЛО
Вози право напамет низ пурпурниот
Тунел на квечерината
Ни лево ни десно не скршнувај
Знаците на патот се фосфорни
Очите на лисицата се жолти
Како и сонцето пред кокошарникот
на петелот
С што раѓа и смрт носи
Сенката покажува со прст
Не зборувај со месечарката
Прекрсти се
Вози сосем право приквечер
Зраците на сонцето се расштркани во ноќта што доаѓа
Меѓу роговите на елен вештерка лета
Штом го поминеш виножитото
Не оди по светлината
Што те оддалечува од сонцето
Туку вози вертикално
Колку што имаш воздух во кокошкините
гради
кукурикни
Ноќевај во јајцето на кокошката
Петелот ќе те разбуди.
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АПОКАЛИПСА НА СИМБОЛИТЕ
На оџакот на музеите и музите
чувар сум птица стрвинар и воин
тропам со лајцата да ми се јави лајцата
каде сум ја заборавил на која софра - порцијата
со црвено коњско месо
и виолетови пропорции
Склерозата е многу пријатна формула
особено ако во творечкиот акт те стресе тромб
во ногата а од друга страна
алтернативната реума со своите тастери
ти прави сито портрет во коска
здипли ја кожата стегни ги коските
и скокни од клинот на дивите гуски
во некое друго ловиште каде што не се лови
во крвотекот на бела земја
Многу се троши белата земја
Опасно е современо е конзервирано е
вирусно е
Голтај симболи на богови во таблетки
Има ли смисла пред да ја урнам
да ја изградам куќата на егзилот
врз истите темели на азилот
Во време несигурно
ноќта се потпира
на својата невидлива сенка
Волт Витман и катастрофата на диносаурусите
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Исчезнува зимата
во агрегатна состојба снегулката го танцува танцот
на апокалнпсата на симболите
Во друг предел на бесмртноста
пасе црната овца
Само кога би заврнала роса за славеите
в зора за моето дете кое не знам
каде се изгуби со цуцлата
и играчките на моите години
И пред да исчезнат зборовите
во големата осаменост на есента
во разговор сум
со тешката тишина на песната
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ЖАБА
Од крај до крај устата до ушите ја растегнала
таа може да го издолжи јазикот
грлото да го продлабочи до срцето
По месечина голта вода голта љубов
оставајќи ги на површината само очите
како две стаклени кули да стражарат во трските
Ни сам господ не знае колку мориња
реки и океани препливала
и колку сушни земји прескокнала жабата
сè додека не се закуќила
во својот вир вода
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АРИСТОТЕЛ ВО ЕГЗИЛ
Мене не ми е дојдено времето,
а на други им е дојдено невремето
По смртта на Александар
огрде светот се разубави смртта
Огледалата не ги препознаваат
Се меша светлината со мракот
На она што мислиш на тоа и личиш
Ме прогонуваат мисли.
На педа земја сум. Сосе имотот
и љубовта на мајка ми
уште од утробата нејзина ѕвездена
јас имам очи и во темно да гледам
со очите во очите на светот
Зошто да треперам пред вистината жива!
Ме замолчеа во Атина како „безбожник"
во прогонство си одам
на својот имот во Стагира
Во сиромаштија се и предметите без нашата душа
На прагот на староста
меѓу тревите и брановите лутам
Со Хомера Поетиката во прогонство ја читам
Во љубов со морето
и во каменот ќе никнам
На цедилка сум голема
со себе и со роднините
околу ковчегот невестински
о посмртно дарувана љубов,
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Мене ми треба пристан под сонцето
да го заврзам коработ
да не ме одвее бурата на годините
Во семејниот круг
им фрлам зрна на птиците
Крадливците раѓаат крадливци
Отсекогаш
Ќе има повеќе деца одошто родители
Грми
Се збогувам со боговите и инсектите
Во тишина
стаклени гласови од ѕвездите слушам
и со секој чекор на чекорот во прогонство
сè повеќе се оддалечувам
сè додека не стигнам
во некое друго
подлабоко засолниште во себе.
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ТЕАТАР НА МРТВИТЕ
Сочувај ме Боже од секакви времиња

Во пауза на времето
драмските умови се преслекуваат
Сите врати и карти им се отворени
та не знаеаш во хаосот
која врата кому ќе му се отвори
дали зад затворената врата стои жив артист
или пред отворената врата е суфлерот
што не можевме никогаш да го видиме
а секому од нас
во тишината пред да згасне светлината
во темнината редарот меѓу редовите на публиката
со свеќа му го покажуваше
неговото нумерирано место
Седи во театарот и гледај
што се случува со тебе дома
Стани и ракоплескај на сите страни
Но ако пред очи ти прелета
некоја сцена што си ја сонувал
а на други им се случила
седи плачи и молчи
Во пауза на претставата
Во театарот на мртвите сите сме живи
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ТРАПЕЗИСТКА
Од снежните височини на денот
се развикал гласник
на прсти оди по зелен конец
трапезистката на трапезот
чекор по чекор
воздишка за воздишка
само да не се стрмоглави
во бездната на своето тело
од мрежата да отскокне
во срцето што лета
а ние во тријаголникот
да останеме
во магијата на своето тело
со врзани очи

37

АКТЕРКА
Се мешаат времињата
И семињата се мешаат
На ламба актерката игра
во релјефот на своето тело
огледало длаби
Гардероберката - нејзината мајка
суши пелени на плачот
Сонцето се игра со деца
Андерсен е активен билкар
гробар со бомбони
Од куќата на актерката
скокаат паликуќи
разбојници на коњи
црни кукли на пожарот
и по некое куче
по неа осамена лае
Не се знае.
Ништо не се знае
Дали се облекла актерката
или веќе се преслекла
кога сонот $ е облека
на нејзиното јаве
На крајот од играта
кога се враќа во својата кожа
дали тоа беше актерката –
воден цвет на мигот
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С Т РИ П ТИ З Н А ЗМ И Ј АТ А СВ Е Т И М И Н О
Во пепелта на пролетта
закопан е во времето
храмот на светн Мино
Пресуши млекото
во главата на ангелот
бела како креда
Од жолчката на јајцето
израсте манастир
и цвет петопрст
во рацете на една калуѓерка.
Едната страна на свети Мино –
рапава крлушка на риба
другата половина е непредвидлива
како што е слабината
на разиграна кобила.
На поклади
гламна од гламна гори
Во прстенот на огнот
во круг предпролетен
змијата стриптиз игра
Храмот на Свети Мино
закопан во времето
пролетни води го корнат
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КЕПЛЕР
Кеплер бестелесен
сиот светлина со која може
од најблиску до најдалеку да се отпатува
с да се види и разгледа
а од каде што никој жив не беше се вратил
а тој се врати
дома ги отвори патиштата на ѕвездите
Кеплер
живеејќи тагуваше
со голо око
да ги гледа ѕвездите
со децата и народот
од бавчите на Медитеранот
а не од Вајл.
На крајот на краиштата
во сиромаштија земна
Кеплер
за Вечноста пребогат
само во кошула
отиде на пат,
меѓу ѕвездите
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БАЛАДА ЗА ЕДНА ГУШТЕРИЦА
Гуштерицата отворила
огледало во светлината
и се сонча на зелената плажа на сонцето
само нејзината откината опашка
скокајќи се весели
во изгорениот пејзаж на камењарот
с додека од ѕеерната капка од окото
не и израсте на исто место на раната
друга опашка на гуштерицата
за да се врати во времето
кога сме биле во љубов со џелатот
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МРАВКА
Шестонога мравка молзачка е на вимето
на лутината спроти вкрстените зраци
на сонцето на тревките зелени пред луња
јајце бело и зрно пченично
за зимски леб и сон носи кон мравјалникот свој
брза мравка со сито во очите сее земја
нема земјина кора што не ја полазала
нема кожа по која не оставила црвенило-патека
мраколика мравка човеколика
колку што повеќе ископала длабочина во земјата
уште толку подлабоко и небото влегло во земјата
за уште две ѕвезди повисоко го кренала небото
за уште две подлабоки темнини
мравката ја закопала земјата.
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КОЊОТ НА КЕНТАУРИТЕ
На две нозе се исправил коњот
Со копитата на вратата тропа
Од сон ме буди моето кентаурско племе
На свадба оди
Ме закитија мене и мојот коњ –
Убост на невестата да $ бидам
Јас веќе не сум во своето племе.
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ПРСТЕН НА ТРИ КАТА
Скокаат од пожар
на црвени тркала
на опожарена стрника
по месечина
селанец и селанка
гуштер и гуштерица
Не се знае во која насока
отидоа сватовите
На жила-збивталка долга и темна
коњот збивта јавачката збивта
Телото струна
во ушната школка се буди
Фати се за гривната на коњот
Во узда ќе ја исплетам
Ти дадов прстен на три ката
и една врата
отворена
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есен на чашите
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ЕСЕН НА ЧАШИТЕ
Со четири чаши во една чаша есента
е четвртеста чаша меѓу чашите четвртеста чаша е
и куќата на четири ќоша
Во пленот на денот
се напив жива вода од дланки
а од бурињата на пламенот на виновата лоза
ги наполнивме чашите на есента со оган:
секому му припаѓа по една чаша и по една есен
а мене ниедна
освен здравицата - мојата урнебесна чаша
Во мојата Шеста Империја
По грешка есента ме одминала:
Снег заврнал на суво дрво во Африка;
Надреализмот на природата
и надреализмот на патриотизмот
и низ иглени уши се провираат
Ми студи од гревот на земјата родилка
а не од грешникот - веселник
зад решетките во зоолошката градина
верниците како в црква земаат нафора и
причесна
Од амброзијата во есента на чашите
се раѓаат многу смртни богови на пленот
Камелеонот е будилник на боите на есента.
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ЖЕЛЕЗНОРЕЧАНСКИТЕ ПАТИШТА
На Персеј воинствениот - трагата
во камен на ридот се гледа
И небеска долина
на метеор божествен!
И мравка
во жетвен ден
и Бог
на железноречански патишта
од Луњата
капки вода пијат.
Железна Река носи народ.
Со мене во вселената
протечува.
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МОРЕ И ИКОНА
И бранови и песок
бројам на брегот
Морето исфрла
бродоломници
пред иконата
во бродоломните планини
И каде да одам
и каде да пловам
икона и море гледам
Пред морето се крстам
како пред икона
Пред иконата се крстам
како пред морето
Во подземја и надземја
со морето и иконата летам
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НА ВЕЧЕРА СО МАЈКА МИ
И има еден коњ што ме чека сам на ридот
И има еден голем камен во планината
што сака куќа да биде
И мртвите во гробот имаат време
да прозборат среќни
каде биле во чие срце растеле
И има една нива
и едно дрво во меѓата на нивата
што нахранува едно семејство
Многу гранки на дрвото се исушиле
други во луња се испокршиле
Сувото дрво ниту земја го жали
ниту небо го оплакува
И има еден збор со огледала во куќата
Од зборот се се гледа
Земјата и софрата на повисоко да ги кренеме
Железна Река, 17 август 2000
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ДРВЦЕ ОРЕОВО
На границата на смртта зеленее
и кога му е време не умира
во својата невидливост се сокрило
а кога птиците со канџи летаат
да го откорнат од карпите
сосе плодовите
во камена чинија да го исчукаат
во крајбрежијата
во наезда на пролетта грмат лавини
огнови од земјата го зафатиле небото
Дрвцето ореово од својата јатка
на драч и камен се извишува –
во заветрината на јужните ветрови
има куќа.
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КОНТИНЕНТИТЕ НА МОЕТО ДЕТСТВО
На пролетен мраз јајце зоврело
тифус
Теоретичарот на громот
и хигиеничарот на војната
разменуваат пораки
Децата никогаш не спијат а растат
Децата отсекогаш ништо не ги боли
освен прстето, ноџето, рачето, ноктето
А плачат за смртта на куклата
и за куклата на смртта плачат
децата
Дома и на ридот
мајки пеат тажачки песни
Границите на детството не се обележани
И континентите на моето детство
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СФИНГА ОД ЖЕЛЕЗНА РЕКА
Ја затворив куќата однадвор
а ја отклучив куќата внатре
Тоа што видоа очите во огледалата
во тебе и во мене Сфинго
нема никој ни да го види ни да го чуе
Грмат облаци над реката
И пред да ме видат детето и коњот
секавицата од небо сум ја претрчала
на здив во мракот
оган во својата камена куќа да запалам
Од раскрсницата на времињата
по својата врвица кај својата Сфинга одам
Реката - нејзиниот лик
во ѕвездени кругови го врти
На воденички камења лебот се крши
Од војна воините да се вратат чекаш
а тие не се враќаат
Со чекор наугорен наесен ти доаѓам
и во рана пролет навидум
рака да ти подадам
Во овој свет овде што е родено
со белег во цел свет е појдено
а светот овде остана
вечен и осамен.
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АНТИГОНА
И мене, судено ми е, на земјава боса
И трнлива да одам отфрлена. Невиноста ми е штит
Од грев што ја бранам, незаштитена, И од удар на гром
Каде што ќе стапнеш ти и јас да стапнам
И со солза моминска, трагата на татко ми во мене
Уште од утробата заедничка
Со солза да ја натопам, о Едипе, о татко мој.
Ни миг не те оставам сам
Во љубовта твоја и моја,
Невина по патот на љубовта те водам
Оди по мене, фрлај семе во темно
Сеј непосеано, дури и во мене
И со стапките свои поклопувај ги стапките мои
По патот на љубовта кога те водам
Од забран во забран
Од оган во оган
Ти гледај во темно а јас на светло
Брои денови и ноќи и биди среќен со мене
Во допир исцелителен во слепилото
Како и на лудиот окото вулканско
Она што го гледаат тие двајцата –
Ти и тој - никој не видел,
Ниту во таква крвна мрежа бил,
Ниту искинал мрежа крал со меч
Никој на таков куќен праг не стапнал
Ниту во таква куќа со жена се закитил
Маж на трон, ниту само ти и тој,
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О, роден татко мој во љубовта твоја
И љубовта моја, ниту татко, ниту мајка има,
Освен само ти меѓу луѓето и боговите,
Друг ниту може да ја види, ниту да ја земе
Патеката на гревот поголема е од растојанието
Меѓу сонцето и земјата
А ние сме ја поминале.
На Колон сме дошле!
Солзата моја копа гроб
А нема земја за закоп.
На Колон сме двајцата едно во едно
Татко и ќерка брат и сестра
Четворица како двајца
Од една мајка и од еден маж
Родени, па што?
Во иста кожа сме иста крв,
Грев со грев во љубов
Љубовта не е грев кога љубовта ќе се јави
Како вулкан од чија сила ќе се распукаат
Небо и планина во темна долина
Не се наведнувај да покренеш тежина
Ако не можеш да ја носиш и својата сенка
Татко и ќерка во грев пред грев невини
Како пролетните мразулци
Пред влезот во пештерата на пролетната земја
Со млекото на љубовта, си го измив ли,
Лицето на гревот окрвавен ? Јас и Ерос
Од иста синтакса на љубовта пристан
Во утробата на љубовта најдовме.
И што можам јас сега - името да си го спомнам со гордост
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Јас Антигона свршеничка ко свештеничка
На штотуку искласано жито - млечното зрно
Да ми изгори на пресилен оган - друго ништо
Не остана: од земјата да го земам
Тоа што сум $ го дала.
Срцето ми е саат на рака, Креонте,
Со солзата ископав гроб, а ти...
Не ми даваш земја за закоп !
На нишан ме држиш. А од секој твој збор,
Гаврани на мртвото тело грачат.
Кога сме блиску не можеме да се видиме
Кога сме далеку не можеме да се препознаеме
Кога не би имале очи и на тилот,
Глас внатрешен, о татко од иста бразда
И од исто семе сме изникнале, бојата на цветот
Во ноќта налик на нас и на ѕвездите,
Изгубени, капка по капка, сламка по сламка,
Стреа рамнат на зора пурпурна... каде застанавме
Во долгата квечерина на денот.!?!
Ќе најдеме столче, софра, огниште
И постела за преноќиште... во меѓата бујна
Сум вкоренета, глеј, израснало дрво високо
-Ако ти студи, дрвото младо ќе се запали
Да те згрее. Но ако е како во пеколот
Дрвото старо - сенка ќе стане.
Јас сум во меѓата бујна тоа високо дрво
До сонцето извишено. Јас сум светлината
На твоите очи
А моево срце е ќерка на твоето срце
Моето срце гледа
И те води. И каде да стапнеш,
И сè што ќе допреш
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Од мене прво е допрено
Во иста утроба на една иста мајка
Татко и ќерка
На иста дојка доени
Исти сеќавања да имаат
На раѓањето свое ! Зар има
Во светов надворешен таков пламен
Што се исукал до ѕвезди
И таков срам и таков грч и бол !
Може да сум скршнала со умот ? Но,
Со срцето - не.
Не и не. Никогаш не.
Окаена, о ужас, и без да имам љубов
Грев на срце да носам
И свршеничка да сум
Што свршеник не прегрнала уште,
А како вдовица да сум во пламен црнината
Ме облекла во пламен на својот пламен
Горам во црнината своја
Со мојата солза за љубовта
Пожар на срцето не се гасне
Среќни сме на Колон:
На татково колено - ќерка, ќе те носам
О, татко како желка својот оклоп, а ти
Мене,
Како невестинскиот ковчег на свадбата
На крал Едип, о татко мој, свадбениот ковчег
На мајка ми е и мој свадбен ковчег
А не само на мајка ми гроб
Со мене е мојата природа
Играта на Ерос во нас уште се игра
Одново на некое скришно место
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Што не го знаат
Ни боговите ни пророштвата –
Место кое и каде да е, ќе побрзам
Подалеку од очите на светот да се родам.
Ти си ми
И татко и брат си ми
А јас и ќерка и сестра сум ти
Па што ?
За грев што не сум го сторила
Во мене страданија корнат
А за љубов од љубов сум родена
Со илјада гревови
Фитилот на срцето би го потопила
Пламенот на љубовта да пламти:
Сестрата си е сестра братот брат
Таткото - татко мајката - мајка. Множина.
Да не е секој едно во едно
Множина би немало - светот
Би бил ничкум свртен кога од мајката
Не би се раѓала мајка од таткото
Татко. Исправена на својот оган горам,
О Софокле, о Лај, о татко на мојот татко,
О ужас, о брате, на својата мајка,
И син и маж, о Едипе, татко мој,
Моите сватови од коња слегуваат
Меѓу безгрешните богови
И безгрешните луѓе - на закопнина
Одат, а јас, за кај боговите
Не сум омразена од љубовта
Да појдам окаена
А кај смртните, жива не се враќам.
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Туку...
Ако сум несреќна,
Уплашена не сум.
Изгубена никако.
Бог ми е срцето.
Мене и на Ерос.
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ЈАЈЦЕ
Моќно е како громот јајцето
во испреплетените жили на вулканот
избувливо во луња и суша земјотресно
ја ниша камбаната на прапостанокот
искрата самата себе се осветлува
и се враќа
во фосфорната кибритка на ноќта
Плачеш
во лицето зад лицето
во реката зад реката
се искачуваш
по скалата на испарувањата
во каменото седело на карпите
на дофат да ти биде
јајцето на орелот
да се самоотвори
во грч кога сме сами
во страв кога сме храбри
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МЕМБРАНА
Сината чинија на небото што се врти
а не може ниту да се види ниту да се чуе
порабена е со звук
Ниту е небесна ниту е земјена таа чинија
Мислата ја прелетала
сината граница на сонот
да го разбуди невидливиот бог на гладот
Ветрот ја бара својата изгубена татковина
Во виорот на пролетта мразот на конци
го држи звучното платно на ветрот
Ни Бетовен не се вслушнал
толку длабоко во ушната школка на морето
за да го чуе ураганот
околу кој танцуваат мушичките надзвучни свештенички на слухот
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ОД СПРОТИВНАТА СТРАНА НА
ВЕТРОТ
Од другата страна на ветрот
е Шведска
Чифтето земи го, не измачувај се, измолкни го
чифтето од пресеџињата на сонот и заборавот
па место да мирисаме цвеќе без мирис
и да пиеме вода без боја на шведска маса
да го наполниме, да го настискаме чифтето со барут
нашински да ги протриеме рацете и ушите за среќа
и да одиме на лов овде во Шведска каде што
и зајакот е заштитен од законите на човекот
а не е од природата наша
Сега му е мајката мајчина му на дивечот
за лов на диви зајаци
отаде ветрот во шведско поле мајчина му
се е закрвавено и невреме е големо
Што ќе правиме кога ќе се разубави денот
'Бати искрата што замириса на трат
'бати чифтето што заглави во цевката
'бати огнот, 'бати зимата, 'бати бабата и врачките
'бати кривината по која побегна зајакот
од другата страна на ветрот
во полето на дивите зајаци
во полето на шведската круна
од нас босанци-косовци
од нас балканци-европејци.
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ВОЛШЕБНИК
Ќе стигнам со сонце
во долгата квечерина што не заоѓа
а во која живеат
среќниот татко на времињата
и среќната мајка на земјата
обградена со огледала
жетвари и амбари
кога стадата на солиштата ги крмевме
кристалите на солта и росата светеа по пасиштата
во ведрите зори на жешките пладниња
пиевме разблажена маштеница
и на крајот од вечерата пред иконата и ламбата
лебот и солта
на чисти проѕирни ноќи
кога воздухот вжарен со мирисите од бавчите
трепери и во полноќ
а во пладнињата под сач
жежипечето лудува во дабовата корија
во припекот на крастата во присоите
с'ска поскокот
лудува природата во убавина
и од ништо не се брани
ниту од животот ниту од смртта се брани
а ниту од нив се откажува
лудува и реката од убавина во порои
избистрена
не го испушта од раце ни мрачен Хераклит
Молњата од реката што светка на небо
покажува патишта
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Ти си мојата посна каменлива земја
на темни шуми
Ти си тој тарун на посопта
таа горчлива лиска тутун
тоа млеко над огништето
тој извор во каменот вдлабен
тоа дрво што наликува на човек-патник по сртот
пред да се искачам
во лавиринтот на небесните височини
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