ЛИЛЈАНА ДИРЈАН

ЖИВА МЕРА

СЕГАШНОСТ, ДОКУМЕНТИ

Би можела ако сакаш да ме опишеш
земајќи ми жива мера
ми рече сегашноста би можела да им создадеш вртоглавица во главите
да ги изместиш од храмовите, театрите, дворците
од крвта-мочуриште да ги поткренеш
да пуштиш сирени за узбуна во зачепените уши
да длабиш под дебелите меса
да ги испотиш и замрзнеш триста пати дневно
да се раскашават во својата мрсна чорба
до коска да ги заболам
(ако тие воопшто освен забоболка знаат што е тоа)
оти не можам да гледам повеќе
како ме преправаат за дневна употреба
во гримијорните ме проверуваат за сцена
да го заменам на штиците старото лошо минато
и новата сјајна иднина

БЛИСКУ ДО ТРИЕСЕТТАТА

Глодам кокал
расфрлани списанија и драми
(вчера го забранија мракот во поезијата)
под сијалиците пече празнотијата
стомакот ми ја одредува состојбата
ладно-топло, полно-празно
а зборовите сврзници се оддалечуваат
без покрив има ли животов покритие
стравот ми е постојан маж ,
затоа сум без разговори за утре
го укинувам сопственото идно време
едно ќе Ќе значи
грешка во чекорите
земање жива мера
(какво ли е номадското месо?)
фрлена пред ножот
веќе на ченгеле
распната
го радувам првиот муштерија

КAВAЛA, ПАТЕПИС

He сум во ничиј резерват за животни
иако и тука во миг стареам и се митарам
неколку чекори
и очите ќе ми избијат надвор
(бушоните на мојата телесна градба)
во градската врева, сред овој сообраќај
спроти забестиот ден
се загубив
сред сопствената пустинска сенка
растегната изохипса до врвот
Дишам уште како бегалец во оваа ефтина хотелска соба
чкрипи мебелот, бучи сиромаштијата
молец вечно населен пο постелите
со едноноќни судбини
копчиња за спас (кој тука зад ѕидовите
би открил ноќе ако умреш од осама
кој ќе чуе како пафтат твоите внатрешни крилjа
каде да слеташ?)
Co влажни небески погледи
(и ушите ти се полни морски ветер)
и морето надошло во тебе
за последен пат те засолило
да се сочува твоето свежо месо
твојот „зглоб на светлоста "
твојата попивателна сунѓераста материја
простор што избива со жива вода

пред твоите пустински температури
и ако се разлеам сосем тука
оваа ноќ без избор и устие
дали утре ќе можам да се вратам жива
во резерватот на мојата кујна

МОЈОТ ЧОВЕК

Изморен
се движи по палубата на станот
се напрегнува по полни хоризонти
контури на копно
бродот наеднаш му се занишува
удира со клунот во подводните мисли
морето-мора навлегува нагло
седам спроти настанот
и стареам во секунди
божем ги надгледувам морските болести
а всушност чекам плима
пред јазикот да ми се стори
јаже за бесење

РИКНА МЕСОТО БУДНО

Рече - истурам пот - стори
стихија од стих - страв - ија
рече - носам
земјава е посна и нема
не можам месо да никнам
од камен и ерозија не се живее
(зарем само да сонувам свежи шуми?)
уривам
правам потоп
Ное не го штедам
што со ковчегот видови и семки?
за која иднина да ги чувам?
Без крици и паника
одлуките провалуваат
водата од потта небеска расте
попладне е, сабота
Во стаклениот сад
рибата ми се дави прва
се раскусурува со себе
ја превртува својата крлушт
на површината етерот студен
испарува

СРЕЌНА НОВА

Уште една
во редици за риби, ракови и школки
осамени острови чиновници, изморен градски ситнеж
чекаат во редицата за лимони и урми на парче
додека над мокрите чела се нишаат одрани зајачки глави
(и мразулците крв ја имаат формата на бајонетот)
се насмевнуваат оптегнувајќи го задоволството по образите
распоредувајќи ја вечерта по зембилите
под голото небо - најлон
заборавајќи ги предградијата каде зреат со сила дињи и
цреши
имаатуште толку време
колку да ги пребројат пријателите со прстите на едната
рака
(нивната рака распослана no светот)
да напишат неколку заостанати топли зборови
да си ја насликаат кожата со допири
да ја постават масата за пречек
да ја почнат групно прославата
во недостиг на уметност, во недостиг на коњ за бегство
во недостиг на бегство

1.1.1982
Париз

СЕЛИДБА

Ha врвот сум
меѓу штотуку изпразнетите чинии и разговори
меѓу оброците и пијалоците
некоја берба од 76-тата
a се враќаат во атељеата покорно мрачни сликари
и поетите зборуваат како мајките им паѓаат во темница
нивните книги во иднина се врзуваат со Мракот
мраз и дожд по терасите
внатре завивам
сред коските од гоени риби, се давам во лавабото
се допирам како слепец по срцето
хартијата работи
запишувам
кожата пергамент ми се собира со брзина на светлина
на идните можни потомци
им оставам
документи, потстанарски сметки, монтажни ѕидови
во кои еден ветер и една ветровица си создадоа пород
пред да се населат утки и стаорци

брзам
а веќе сум старица пред фотографиите
на кои се кикотам со Б. додека јадам школки и ракови
и се размножувам .
со морето
во позадина

КОН ЛАСТОВО I

Одиме кон остров острига осамен осој озрачен озон
огледало
очно очајување огледало озрачено обли облачни оклоп
окото
опкружено отворено ослободено одлевање...
Одиме кон остров оаза озрачени осветлени осамени
островјани
одекнува оган огниште орди одлив омаени одисеи оски
отровници
оникс опачина оставена опсада озрачена...
Озирисеееееее
овде обнови ме
Ηа бродот Сплит - Ластово
23.XI. 1983

КОН ЛАСТОВО II

Зима
среде морската полнотија
ветер на палубата на светот
земање небо за дишење
вода за давење
бели дробови морска свежа сегашност
речникот на симболи ја толкува солта низ вековите
бесконечна партија шах
бродиме кон островот
доба напуштено од луѓе и ластовици
санти очај, санти озон
бесконечноооооооо
морето се гуши од себе си
Ηа бродот атмосферата е семејна
готвачот подготвува вечера, поетите
различно се однесуваат, најчесто постојат
допивајќи си го виното
тресејќи си ги коските под кожата
нагло ноќта провалува
неподготвени
фосфорецентни зборови предавници
ни се лепат пο лицата

Само оние што заспале по бродските кабини •
сонуваат лето
кожата им темнее под сијалиците
со рацете си ги засолнуваат очите
небаре ги фаќа сончаница

ОД ПАРИСКИОТ ДНЕВНИК
(Јануари 1982)
Тука доцна се разденува. Светлината продира низ
завесите и слушам како се пробива прозрачноста. Одвај
успевам да му избегам на сонувањето, па не сум веќе ни
таму ни тука. Мирјана Божин би рекла „ Остави ме уште
малку, сонувам нешто долго". Мене тука и нема кој да
ме разбуди. Ова го забележувам зашто неколку гулаби
ми продираат во погледот и пак не знам дали ги избркал
некој мој пес од сонот или тие доброволно пак слетаа на
мојот утрински ледник.
Имам толку време да им се обрнам на напуштените
ноќни текстови, на недовршените песни, не можејќи да го
заобиколам нередот на масата на која лежат стуткани
погрешни зборови, устоени реченици, француски бајати
весници, отворени полупроголтани книги, наследена
тага расфрлана по хартиите и чаршафите.
Моето утро има секогаш различна змија под јазикот.
***
Ηа еден квадратен метар, правилно распореден на
четири дела со темни рамки, паѓа снег. Co денови сум
тука, среде овој договор меѓу небото и земјата. Ако му се
приближам до неколку здива пејсажот ме прима и јас
станувам дел од неговата упорна макотрпна работа.

Моите сетила сосема се вплотуваат во белината. Почнувам да ја сознавам тишината како работа, потреба да му
се предадеш на творецот на зимските времиња. Студот
запира, паѓа сè уште снег. Ηа хартијата од оризови арпи,
многу години однапред Е. Д. слика тревки, глуварки и
полжави. Сè уште сум во снег до грло а моето лице
почнувада 'рти.
***
Никогаш не видени брегови, брегови и вода среде
нивните млади колена. Жива небеска присутност. Треви
од пред потопот, мокра густа глина по која се лизгаат
идните човечки писма, десетте заповести, шумовите
ветер и првите цутови. Светлоста работи сред чистите
простори на светот. Пчели. Во песокот ги фрлам сандалите, на твоите уши блескаат обетки - така сакам да те
повикам од тука. Је suis partout.

ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Bo уморни кратери
внесуваш динамит
поставуваш спроводници, запалуваш фитили
ги нарушуваш распоредите мртвило и рамнотежа
внатре
те чека мојата тврда сегашност
заборавената археологија, моите ископини
месо во осама откриено
продираш во рудните јами
тајните места
течното злато
експлозивот е сув
минираш
кратерите цутат
печурка
го разнесуваш јадрото
во магмата ми се сместуваш течна
за неколку ери
расне свежа трева
и млекото мириса на барут

17.4.1984

ПРИЛИВ ОДЛИВ

Шетам газејќи студен песок
школки под прстите
дуњи во погледот
морето надојдува
малку ладно повеќе свое
морето се повлекува
морска осаменост
морска полнотија
платаните ги отфрлаат лисјата - одлуки
морето надојдува
вода копно
копно небо
морето се повлекува
грозје по рабовите
маслинки во мислите
зрнести сонца
морето надојдува
среде напуштените антички театри
татни љубовната акустика
кадеее сии
песокот по зимските постели се мрести
сончеви риби пливаат ноќе
сакам да сакаш да
сонувам сонуваш

НЕДОВРШЕНА

Врисна од шуплините
сред страстна бездна
месото се отвори, угризот
небо свиткано во утробата
среде растење, среде рофја и слуз
смрт во школката
Изутрина
по сеќавање запишувам
како се кастрат лозите
како сеурнува срцевината
како растат островите
како се јазди над водите
како надоаѓаат потомците
со сол во клуновите
и татон од крилјата
токму сега
чуен

ПОГЛЕД - УГРИЗ

Триесетгодишна млада планина
се набирам и ширам низ пустинските простори
(температурата ноќе ми паѓа под нулата)
крдо камили, жед и убиствена светлина
само што нерикнал вулканот Јас-Ти
и лавата љубовни вируси не го зарази подножјето на градот
но, тука во собата само угриз
внатре надвор
зад детските болести, овчите сипаници
зрела возраст на јазичниот материјал
(работат жлездите, тишината и полицијата)
таму
бучат отворањата на амарилите
се оптегнуваат во своите растителни вратови
качувајќи ги хлорофилните зрна до езерата во толчниците
среќна билна крв
експлодира во убавина пред прозорците на Б.
школски пример на радоста како нужност

БРОДОЛОМ

Се насукувам на твојот 'рт на добрата надеж
прска бродскиот клун, вреска кормилото
откажуваат мерните инструменти, барометарот
полудува, илјада атмосфери
вода во часовниците, компасите се лепат
за твојот магнет север па север
С.О.С. емитирам С.О.С. безуспешно
илјадити дел од секундата
продира
вода-вода-вода
ранети места
бродски тајни, исцртани графикони на патувањето
поплава-пооплава
земјата од настанот се тресе
релјефот на морето се преобразува
и котвата, ах котвата
имам време да погледнам небо само
да потурам запалив озон
да го подметнам љубовното месо
да се свртам кон пејсажот
да ослепам од прекрасната експлозија
пред да потонам

декември 1983

СЕКОЈДНЕВНО УТРО Ε КОГА

Како пчелите на дрвото бадемово се вселувам во тебе. И
потоа тој вкус горчливо миризлив во лажицата пред
тебе. Наутро. Појадуваш. Го опипуваш жариштето. Кратерот во грлото. Пепелта во отворот. Внатре.
Co голтка свежа вода го потиснуваш поленот бивш, прοцесот утрински. Мојот мед. Го облекуваш палтото. Лeплив и лизгав. Веќе си надвор.
Зад тебе гребе мачка

НЕДЕЛА BO ПАРКОТ МОНСУРИ

И кога сосема ќв ја избришат следните настани во
животот, оваа ќе ја паметам поради едно обично тениско
топче кое во еден миг падна на тревата, далеку од играчите на тенис и во неговиот млечен пат пролета гулаб, па
тенисерите му потрчаа во пресрет, со своите рекети, се
додека светлината на пладнето не ги заслепи, а останатите паркувачи не погледнаа од својата удобна здодевност кон патеката кај што белите играчки дресови и
сивата пердувеста разлетаност во бекство, ветуваше сензација и можност да се случи нешто од што гулабовото
срце би пукнало, кога уште во јајцето не би научило да
лета, повисоко од замавот на неделните играчи

Париз 14.6.1981

ГРАДСКИ ЖИВОТ

Кога минувам крај париските рибарници, гледам како
во замрзнатите бели утра, продавачите ги отвораат сандаците со свежа, штотуку стасана морска риба. Нивните
долги, сребрестоседефести тела се спојуваат во светлосни удари со мразот здробен на тезгите и јасната јануарска светлина. Мртви, со отворени празни очи, легнати
во својата голотија, неми со целата своја должина, бестежински, ме тераат да си го побарам срцето под палтото и
со раката да прејдам низ лицето, за да се уверам во своето топло живо присуство

. . . ШТО МИСЛАТ ЖЕНИТЕ ДУР СТОЈАТ ПОКРАЈ
"ПЕЧКИТЕ, КОГА СЕ ПОСИПУВААТ МИРУДИИ...
Даглас Дан: Од песната: „Ratatouille

Ги гледам осветлени од внатре, од земање-давање
обновени гуштерици
како цапаат во мириси, уште мокри
од своите лирски мажи
обележани љубени жени
со епски бодежи на бедрата
населени со крици и бунари
и сеедно е утрово
дали подготвуваат ручек од компири
или кинески коцки со бадеми
важно шумолат во кујната зарзавати
работат ножевите и прстите
крцкаат керевиси и моркови взаемно обединети
и уште ако оној за кого подготвуваат
е потпрен на зракот сончев на прозорецот зад кој
паѓаат лисјата на платанот а тој е загледан во себе си
и уште ако печките се вжештиле и надвор есента расте
и мирудиите среќно одбрани се гордеат со гените
јас и тебе те довикувам од Шкотска
да си го испиеш пијалокот, прстите да си ги стоплиш
и најпосле тука на југов да стасаш
да седнеш до нас
па да се излиеме
усвитени и гладни

ΠΡΒА ПАТРИОТСКА ИЛИ ЗА БАКНЕЖОТ
`
На Петре Андреевски и Јордан Олевнеш
I
И доаѓавме на Слојштица
среде летни светкавици и рофје
патем врнеше светдожд
бришачите не можеа да ја скротат библиската вода
патот беше опколен со зелени сокови, митски приказни
и вистински гробови
најпосле стасавме накиснати кај валавиците
таму не чекаше измореното лице на нашиот народ
Се одделив од Вас
боса по остриот камен угоре се качив
од височина да го видам пејсажот
водата ме киснеше и мене и него
(стадата ми блееја пo трлата од громови се плашеа)
божем потопот библиски е играчка за деца
гледав во зеленото и можев да плачам одубавина
вистината ми се лепеше по лицето
во вировите веленцата се гушеа од сопствените допири
водата го правеше своето
ги изместуваше нештата
каскади од страст и чисти мисли
паѓаа надолу и се впиваа во мократа волна
само гледав
што тука всушност и можев да правам?

II

Ви се доближив под стреата мокра
и Ви ги бацував планинските детства
едниот од Вас рече: - Што не го бациш и Благој Ваперот?
и му пријдов на исцрпениот и црн и грд во лицето валавичар
тој се срами (има четириесетина а старец)
со раката ги крие очите
го бакнувам
тој со раката го држи местото
ми вели: - Лицево ми го нема бацено жена, отко су се
родил па си замина накај водите во валавиците
да ги крева веленцата тешки
само со едната рака оти со другата
го додржуваше бакнежот
божем е божја роса
што капнала врз лицето на светот

15.8.1984
село Слоештица

ΗΕΒΕΡΑ*

Jа напуштаат ноќта
чадот и испарувањата во чашите
веќе чекаат лифт
(за каде?)
долу таа ја поправа крпата од фустан
и косата што и се ежи од себе си
тој бара нешто по џебовите
сè е тука
надвор сонце и луѓе што одат со празни зембили
(веќе преспале некако)
одат низ градот свој лизгајќи се по летните празни шеми
тој ја премолчува А. таа го молчи Б.
a се подразбираат четворица
сè уште, најпосле
пак, пред нови скали за горе
меѓу првиот и вториот кат бабата - смрт тој ја поздравува
со „Како сте", таа „Едвај се дише"
гледа во фустанот стуткан што се влече нагоре
(ноќна преса, центрифуга, тажен период)
скоро до клучот
веќе внатре

* вид приморска бура

празен простор, бели ѕидови
ладен туш, чисти крпи
сонцето пулсира на прозорецот
осамата е на стаклото
тие двајца
гладни утрински канибали

ПЕСНИ, ШТО CO ΒAC?

He можам да ве препрочитувам
немам со што да ве разубавам
со што да ве трампам
во скудно време зборовите
се единствени монети за раскрусурување
а лебот не се купува со емоции
Сè ме напуштило оваа ноќ
си отишло некаде
си се спасило
само Тој останал
на перницата ме чека буден
ноќта со него се зголемува
не го објаснувам, не го давам никому
ако во љубовна прегратка го пречекаме утрото
ќе заминеме заедно
јас Тагата, тој Очајот

ПОЕТСКА ВЕЧЕР

Седевме меѓу 1775-те песни на Емили Дикинсон
(така барем вели Томас Џонсон со приближна нумерација)
тие двајца знаеа англиски и се фаќаа за финеси
си го подаваа моливот и ги забележуваа силните места
се договдраа за внатрешните рими
непреводливите состојби
си даваа патем комплименти за умешноста и точноста на
другиот
одвреме навреме подскокнуваа од столиците
и пак му се враќаа на текстот
Среде нив како секундант чекав
кој ќе го извади оружјето да ме убие
сиромашката Емили
никогаш не ќе претпоставеше...
дека стиховите ќе послужат...
да се бакнуваат во воздухот...
додека се уривав
растеше метата
а тие стрелаа како поетски експерти
точно
не забележувајќи во занес
како си го отпетлувам животот
и заминувам
30.8.84

ДОБАР ДЕН, ОРВЕЛЕ

1984
Преку поларните зими и ноќи
очајот втасува
му изнесувам за добредојде подароци
станот замирисува на боровите шуми од сонот
му го мијам лицето со снег
ја поставувам масата за пречек
јас и тој
среде чинии со сјај и чаши со вода
ги викаме пријателите од бившата песна
да ја обновиме причината за преврт
„да си револуционер", „да си анархист"
да излеземе од наводници на свеж воздух
јас и тој на свеж воздух
да се навечераме темница, да се напиеме црнило
да си кажеме отворено кој е за што
па откако ќе ги протуркаме вистинските зборови
ќе ја ставам главата во огнена печка
тој ќе даде опис на случајот
и ќе замине

30.12.1983

ШТОТУКУ ОТКРИЕНИОТ АНГЕЛ

На кого небесата му сраснале со очите
само во една ноќ учи љубов
побрзо од сите свети и проклети заедно
ја слуша кожата и рацете му се полнат подароци
здивот ми се напнува кога го откривам крај мене
јас имам 30 години несоница
и ги потрошив на многу места моите богатства
ги раскажав усно најубавите приказни
сега како набрзина да се преобразам
и како уморта да ја обвиткам во албастер
додека ме љуби душата ми пасе ретко билје
како во божји скут му лежам блиску
до крилото, можам да го чујам срцето
обесена за неговиот рајски бршлен
и дождот што провали
и светлината што се лизна надвор
реков-остани уште малку среќно
Отпосле
ги повторував механичките движења
надвор децата се играа војна
во продавницата влегуваа муштерии
еден побара да купи
пластични украсни очи
1.9.1984

ВИЕ ОД ДРУГАТА СТРАНА

Обично доаѓате
Пред да ја отворам душата
и Светот да го понудам на увид
Доаѓате
од другата страна на улицата
од своите сместени животи
да ме прашате како беше Таму
„дали и таму сонцето изгрејват"
Доаѓате
и веќе прашувате зошто се вратив
со тесна кожа, празен џеб, полна уста
Сакамда Ви одговорам
стварноста фаќајки ја за гуша
голиот лаеж и судбината
He гледајќи во цутот
ми фрлате прав в очи
Ви враќам со море в лице
за да разберете како не ги менувам навиките
себе си и татковината
за нешто сол и леб
со кои треба да се одржам до Вас
за да напишам добра песна
која во удобност не се случува
ниту крикнува

МЕДУЗА

Пο толку широчина
крстопати на морски струи
сол од секаде
како да жарам и боцкам
без месо, минато и рбет?
Имам бивша слободна форма
без отров, неоплодена и обла
Ви се доближувам
о, карпи на есента
шкрти сонца, случајни минувачи со пес
ме гледате најпосле разбиена
велејќи „уште една мртва"
a јас никогаш поблиску до себе си
за да ве потсетам утрово
на длабочините и целта што
Вас ве одржува привидно влажни
и топлокрвни

Неа Модуња
10.10.1981

КОГΑ БИ ПИШУВАЛА АПСТРАКТНА ПОЕЗИЈА

Би требала да го барам грчкиот извор
на она што се вика „да ти го изедат јазикот"
да правам чај од мајчина душичка
без да ја спомнам мајката и душата
во љубовните песни
да зборувам за третата непозната
и да мислам при тоа на маж со страсни прстени во
утробата
средовечно брест дрво, хамлетовски пород
завиткан во времето и стварноста сирак
кога јадам одоколу да кружам по мирисот
наместо тоа
си го гризам сопствениот јазик
(нека боли)
си го минувам празникот како во мразник
распослана во градската пустина
напаѓам директно со осилото
среќна од изборот и стравот
што ме прават конкретна

МАЛА ЛОКАЛНА СВЕЧЕНОСТ

Никој не те сфаќа сериозно
како и би можело кога ждригаш и икаш на масата
среде поставените поети-културни споменици
нови ископини со закон заштитени
месни фосили опколени од своите жени - војски
рикаш ранет зад својата крлетка
(твојата кожа со време станала зебреста и тврда)
би можел до детали да се сеќаваш на се
би можелда преминеш оддругата страна на преминот
преку своите болести да минеш
гласот да го наштимаш, увото да го издлабиш
би можел сè уште нешто да сториш
нешто да сториш
додека останативе течат од шупло во празно
но, само ждригаш и пиеш
(пак се напил)
а зошто (како во редови и меѓу нив да се објасни)
што го оправдува варварскиот испад, заробениот
тигар
јотата нула помножена со лебот насушен
а имаш што да кажеш
пред да те сервираат мртов
да го збогатиш менито
на нивната мала локална свеченост

МАЈКА МИ СОНУВАШЕ ДЕКА HEМA
ПОВЕЌЕ ДА НАПИШАМ ПЕСНА

Нема да бидам чиновничка
имам уште еден миг
драматично да ти паднам в прегратки
додека тундрите се обновуваат
а кафкаскиот снег ги дави во небесата
нашите претци
ти крвариш средовечна
те гледам легната во речната постела
како протекуваш низ себе си
а твоите деца учат лекции од мракот
можеби си некоја друга стварност
па те допирам по лицето
да тија одредам длабочината
а веќе во огледалото
моето лице се собира и грчи
предда ја свлече кошулата
се тресе на студот од крајот на XX век

НЕСРЕЌАТА КАКО ПРИВИЛЕГИЈА

Поетот мојот врсник од младоста со кој по кој знае
колку различни утра се среќавам на улица ме прашува
што тоа во патната торба носам
- стара хартија - велам
- текстови отргнати од ноќите, плунка и пот, ин
меморијами - на едикој-си, толкувањата на Суматра од
1973 година, градските саботни пејсажи, патувањата до
утрото, амброзија и нектари цедени од омилените поети,
библиотеки и белешки, почетоци и краеви, јадеж во
срцето, повеќе He отколкуДа, сè на сè исечена
библиографија во часовите на оптимизам
- а каде ги носиш по пролетва ?
(и уште - последниве песни ти се судбински)
- На увид, под рендтген да ми ја проверат преку нив
белодробната мапа, распоредот на здравите и заразени
непоредници, распоредот на пустините и тундрите,
снеговите и оазите, да ме одредат за-ова, да ме отфрлат
за-она...
- Ништо не ти можат, ти и од несреќата правиш поезија
- ми вели врсникот
a јас, a јас - да ти дадам малку од неа, да фатиш семе?
- He, не, благодарам, се брзам на работа а и немам каде
да сеам

OBA HE Ε ЅИДЕН ВЕСНИК

Туку само попладне со твоја позадина
во кое се испиваш наизуст
ја користам светлината од-до
би се рекло уживам во оваа изморена флора и фауна
додека го лепам младиот малтер пο твоите урнатини
расте твојата бешика, твоите нечисти зделки и затемнети
чаши
твоите гости си заминаа пијани и сити
(по твоите урнатини се фотографираа, насмевнати)
а овде по рабовите се мешаатво калајните пареи нашите
јазици
и бетонот на историјата ноќеска стврднува
утре
новинските хроники ќе соопштат кои беа последните
крадци
кој скршил џам кој изел слон
по локалните живеалишта последните вестерн коњи
ќе ја стопат целулоидната лента
ќе учиме за моралот преку речници и прирачници
но, она за што сега ми се пени устата
е што дозволи во негрижа
копитата на твојата човечка ергела
да рѓосаат неистрчани

CBETOT - MOJOT БРАΤ

He пијам ни капка од вашата вода шербетлија
се протегам по седум мориња неопштетена
крстарам по светот (мојот мокар и мрачен брат
во сопствено солило ме чува)
со отровна крв и млад рбет
за Вас јагула сум
па не чекам по вратите на земните светци
за трошка удобност, четвртина работна маса
годишен одмор и бонови за храна
се протнувам низ густата жица се разлагам
и се спојувам себеси брзо
пред да ме сомелат турбините
студот ме одржува свежа и лизгава
сита сум од малку алги и свеж воздух
затоа понекогаш скокам од водата кон небото
и пишувам ретко но точно
со празнини на хартијата
за кои не се извинувам ниту простувам
сега
за она што се сеќавав
илјада години однапред

СЛABEJOT

Жител на темните гори
со тркалезно грло и син глас
пеејќи се трампи со темницата
не знае зошто е сега и тука
дали е корисен или чуен
само срцето му се тресе од гласот
се заразува од себеси
песната му се задушува
се боледува до утрото
кога папсан од работа во ноќната смена
си го собира инструментот, си ги прегледува пердувите
се допира по срцето (тука е, жив сум)
и низ етерот пролетува
не се врти во воздухот
не гледа зад себе
не знае ништо за звучната прашина
што во меѓувреме
како остаток од неговото грло
паднала на шумите
и ги занишала

