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Телефонска секретарка

КУЌА

Чешмата ниже капки
како синџир – цел живот

ништо не се придвижило тука
освен стаорци и птици. Ги гледам

последните станари: татко
и син, татко

кој го праќа синот в град
со стисок на рака и полн џеб 

стари банкноти.
Исто како да го пратил

да го донесе времето дома
без саат во кој ќе го носи.
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ан ЗА ЕДЕН ПЧЕЛАР

Се будиш наутро, а трагите
од сонот-мед ти се на клепките.
Наутро не си баш најдобро, но 
соочен со појадокот се сеќаваш како
крилјата на твоите пчели удираат колку пати
во секунда? како цвеќето се препознава
со сетило послично на тоа за вкус отколку 
за мирис или вид... Ги гледаш матицата,
крупна како овошка, прецизната
мрежа на саќето, цветовите
како возбудени продавачи, отворајќи
ги своите кепенци кон сончевиот златник.

Одвај имаш време да си ги светнеш чевлите
кога, веќе пред прозорецот, првиот трут
те вика во дворот.
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Телефонска секретарка

ГИТАРА

  за Кејт

Музиката доаѓаше од зад неговите нокти
каде што беше правта од денот. Лицето одвај
и да му ѕиркаше низ тркалезната црвена брада.
Уличниот свирач престана да ја врти музичката кутија
за да ја слуша музиката што доаѓаше
од скршената силуета на скитникот.

А мајмунот забави до ритамот на виенски валцер.

Наскоро улицата беше замрзната небаре е слика:
пекарот имаше престанато да пече, месарот,
накитен со синџир колбаси, ја замислуваше
мелодијата како нежно се разлева низ улицата
ко меурчиња сапуница дувнати од старата гитара.
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Улицата Камденска наутро, и еден човек 
крева клавир врз главата,
излегувајќи пред денот што знае ќе му даде
само дожд и критики:
Што идиот ќе беше ти, Пади.
Осум саати вака му претстојат
дури новинарите го прашуваат:
Зар таа навистина ова го заслужува? 

Па сепак,
што знаат тие за неговите ноќи?
таа кула од клавири стивната на месечината? 
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НЕГОВАТА ПРВА ИСПОВЕД

Да беше дошла пред мене со злодела
за кои имав слушнато, или дури
злодела нечуени (на пример

компјутерска измама – новост
што дотогаш ја немало во парохијата),
од сè срце ќе $ дадев прошка

во замена за најбезначајното од
покајувањата – рутинско клекнување
на колена меѓу столчињата...

Но денес решетката и темнината
повеќе како да беа за моја заштита
отколку наводно само готска

декорација. Деветгодишна,
во раскошот на Првата исповед:
Те мразам, Оче.

Каменот потивок
од кога било, дневната светлина
плави низ вратата. 
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Си ги градиме градовите близу планини,
заради ова: за во блескавата сончевина
да се исползиме и догребеме до врвовите
за да ја набљудуваме раскошната
минливост на тоа што сме.
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ДНЕВНАТА СОБА

Некогашен филателист, лупата ја чував,
оти не сум човек што би си дозволил
да му побегнат деталите во ноќта глува.

Млад и полн со елан, во часовите штури 
и најситната честичка ја зголемував
десетина, стотина, илјадапати дури.

Огромни беа дрвените годови, кривините
на прстите, немата амеба. Минијатури,
да, но ме привлекуваа повеќе од висините.

Кога лупата не ќе беше доволна, молкум
се мачев сам да ги истражам големините
на молекулот, атомот зголемен колку

да исполни цела катедрала, ангели распеани
околу електроните, протоните, тие толку
невидливи неутрина. А звуциве беа разлеани:

свеќа како потпрснува во глуво доба, 
мува како лета крај завесите развеани,
ти како се кикотиш во дневната соба.
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Кога се вселуваш во нова куќа
не брзај се да ја впишеш адресата во адресарите,
бидејќи духовите чии имиња се таму
постојано си бараат нови домови,
ко бруцоши во замаглени телефонски говорници.

Па додека да стасаш со твоите книги
и тефлонска тава, тие духови веќе се 
запознале со таа фотелја, го пронашле
тоа бавно, бавно крцкање на подните штици,
легнале на сонуваниот брег на тој девствен кревет.
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АМЕРИКАНСКИ ЖОНГЛЕР НА УЛ. ГРАФТОН, 
ДАБЛИН, ОКТОМВРИ 1988

Тивки како Боровиот
прочуен модел на атомот,
топчињата се чинат смрзнати
во просторот и времето
за да ги разгледаме.

Дури и капките дожд
се колебаат да паднат
пред ваков увид.

„Почни дури си млад,“ резимира
еден стар глас, не баш неуморно.

Можеби во лабораторијата
со грст електрони
по крајот на часовите?
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ан ЗАСЕКОГАШ ЛИ ОД МОНТМЕЛИК СИ ЗАМИНА?

Стара жолта колиба на крајот од градината, 
авион прска аеросолна пена врз небото: 
Засекогаш ли од Монтмелик* си замина?

Верското училиште ме опива со винската
боја на униформите, кучето на Мегваер отвора
стапица од заби низ нивната шарена ограда.

Засекогаш ли од Монтмелик си замина?
Новогодишната елка уште стои – во април – 
само голо копје. Очекувам таму да ја видам

исушената глава на Божиќ или тебе како 
постојано го минуваш пешачкиот премин за 
момците во кожени јакни да чкрипат со заби,

да си ги газат цигарите и да извикуваат,
подголтнувајќи години страст и солзи:
Засекогаш ли од Монтмелик си замина?

* Монтмелик (Mountmellick), град во округот Лиш во Република 
Ирска, познат по наводно највисоката новогодишна елка во 
Европа. (заб. на прев.)


