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Од ЛАПИДАРИУМ



Природата се служи со малку
зборови.
Ете зошто
виорот
           не вее цело утро,
поројниот дожд
            не паѓа цел ден.

                                     Лао Це
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Балади и распади

Сакаш ли да станеш мисла –
      го прашав каменот.

Јас сум камен – рече каменот
      и потона во себе.
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Ге
ор

ги
 Го

сп
од

ин
ов Сакаш ли да станеш смисла –

      го прашав каменот.

Јас сум смисла – рече каменот
      и потона во себе.
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Балади и распади

Сакаш ли да станеш збор –
      праша каменот.

Јас сум збор – реков скаменето
      и потонав во него...
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I

тоа
тргна од некаде
(веќе не го помни почетокот)
треба да стаса
(заборави каде)
и сега едноставно патува
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Балади и распади

II

тоа
не е Тоа за кое си мислите
тоа
е ништото во собата коешто ве тера
да се свртите одеднаш.
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тоа
е толку мало со мало „т“
со меки уши и топли шепи
никој уште го нема видено
и токму ова докажува дека
тоа постои
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Балади и распади

IV

тоа
е силата со којашто
листот паѓа од дрвото
во кофата со вода

и ги заматува небесата
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тоа
е исто така и спокојот
во кој силата се собира
и небото се избиструва

помеѓу два листа
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Балади и распади

VI

има нешто заедничко
кај бумбарот и розата
и ова е
тоа
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тоа
е во крукчето на „о“
или меѓу „т“, „о“ и „а“
или ѓавол да го знае каде е

но и ѓаволот не знае
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Балади и распади

VIII

Мислите дека тоа е Бог
ама Бог
е со голема буква
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велите дека тоа е смртта?
само слушнете му ги зборовите 
смртта ли?
ја вкусив еднаш
кисела и тврда
и цела ноќ плукав
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Балади и распади

X

тоа
е исчезнувачко и кревко
го изговориш ли умира
го фатиш ли си заминува
и се стопува во празното –
тоа
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(и најуспешен обид)


