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ОТРЕЗНУВАЊЕ

Старци по влезови спијат со пци, презрени
како минати диктатури и сон за сè

што би можело да се случи. Еј, Господе,
а што е со мојот копнеж, во полумрачните

спални на палатите да гледам како во коњските
седла гнијат мајсторите на прамците на Марија,

Ниња и Пинта, додека под моите нозе тивко
јачи солта, смеленото битие на Атлантикот, луѓето,

наметлив, од куќните прагови ме гледаат
зачудено, додека самиот, ништо помалку зачудено,

во длабочината зад нивните уморни плеќи
гледам бездни под јужниот крст.

Станарите пребираат зрнца броеници
и во пурпурни наметки гатаат

над коските на истребените племиња, лифтовите
во стаклената кула на внатрешните дворови
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еш

 Д
еб
ељ
ак бавно се лизгаат горе и долу, без климакс

кој би ги растоварил сништата за слава и херојство

и патниците на крстосувањето со часови
ги гледаат ѕидовите кои се лизгаат крај нив,

без желба да ги допрат. Едни пред 
други го кријат она што ги поврзува.

За јавнати врз коњи и каравели, преку
горските пасишта и бледозелениот кајмак

на Сарагашкото море конечно сепак 
да стигнат в град, каде законот од потсмев

ги штити чудаците и непослушните филозофи.
Исцрпени се како билка под врело

сонце, гнил цвет, лесна омаеност.
Свежа вода добро би им дошла, усните

испукани и исушени, се напнуваат
и стврднуваат во шок, како бокал

кој празно одекнува и твоето име,
Господе, се разлева за последен пат.
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РОДЕН ГРАД

Илјадници фонтани, моќни млазови вода,
во сништата на шетачите морето го повикуваат,

не премногу оддалечено, да надојде низ
скриените усти и низ секоја улица, стеблото

во разретчената шума на Тиволи, аркадата и ходникот
да ги прекрие со крта кора, траг на солена дарежливост,

кој бледнее, се распушта и понира во гранитот.
Морето е овде, морето е овде, беснејќи навира

низ окцето на вратата и лаковите на победите;
за свежината на ридовите на дофат на раката не му е гајле,

а камоли за девојките, кои за миг, можеби два,
проблеснуваат таму долу под Крим, каде мочуриштата 

во себе го сркаат времето а жилите на папратта се потат
заедно со ѕвездите. Трски, оргули на стоечки   

води, свирежите меѓу каналите ја пробиваат бледата
светлина под затворената врата, уште последен пат
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еш

 Д
еб
ељ
ак за волја на жената, која бревта од напор, нејзиното

вито јантарно тело ги турка јазиците на светилките,

немирни од желба и тие да го прободат
воздухот што трепери од запурнина и заповеди,

дека дојденците треба да се каменуваат. Кој би
го одвоил стравот од кожата и коските? Никој.

Ниту овдешните. Добија што заслужија:
заедничка мôра, која се напика в куќи

и на сила ги отвори месестите усни на цветовите,
та жегалците ги исплукаа. Не ме чуди што главата

на кипот, кој првпат јавнал коњ, се дави в блато.
Чекам да се исуши ѕвездената пот и на лаѓите, 

од времето на Јазон всидрени под замокот,
одново им се полнат едрата и палатата на гувернерот

станува жртва на илузија, дека сè уште ги надгледува
сите созвучја и бучните јарболи, кога измамниците,

сите од ред наши, ќе тргнат на пат до островот
од легендата. Со нив оди тајната. Нам ни останува
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единствено срамот, за кој ѕидините на тврдината
молчат онака како јас не можам: во името на народот

насетувам, дека глас, побрз од сокол, ќе 
нè казни и до дно ќе ни ги расцепи черепите.
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ак УНГАРИЈА, БЛИСКУ И САМА

Трамвајски шини, поставени уште пред последната
војна, водат кон високите куќи на главниот

плоштад, не другаде. На отворените прозорци се белеат
чаршафи, малку крвави по рабовите, трудниците

мавтаат предвечерен поздрав, збогувањето
со љубомората ме сепнува, самотен

сонувач. Се интересирам за школките на сочните усти,
особено за сосетката, набрекнатите гради ги истура

во мракот и од сигурниот балкон радо
го слуша невремето над езерската површина,

навалена врз бакрорези, какви што 
не можам да си дозволам, затоа попрво

верувам во случајностите на добрите дела и нужноста
на песни на јазик без сродници. Ветерани,

измамени од изобилство спомени, ѕурат
збунето над трските на Балатон, кое се крева



15

Под површината

и се свива од напор, пак да стане
море и плаче поразено, под

грмушките на слезот, кој цути
со виолетов тресок и лудиот пијанист

ги гали клавишите, алкохолот му помага,
секако, зашто везе ноти за бившите господари. 
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ак НА ПРИЈАТЕЛОТ НА ПОМОШ

Пигментот на камената кожа на Вилендорфската
Венера се топи во кладенците дожд,

надојдени под жлебовите на алпските грбови.
За воденоглавците долж речниот тек тоа

е јалова утеха. Ти недостасуваат коњи.
Замисли ги, ако сакаш, панонските рамници

и тивкиот липот на момчињата, со усните
црни од изнудени бакнежи. Нема 

смисла да им се зборува за потполноста. Ги слушаш
коњите? Не? Така и мислев. Повеќе го сакаш

молкот под камшик, знам, кој старите тетки
го следи додека лизгаат преку Грабен, покрај

изложбите со атласи од човечка кожа
и книги за вити офицери; честа ги

потерала в смрт, подобра од стравот
од празници, кој ниедна церемонија
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не може да го разбие. Болно удира низ
застоениот воздух и покажува насока, за раса

луѓе од кал, кои во живот ги одржува
само заедничката вина. Ништо друго

не ми останува, освен последната жетва
афион да ја фрлам в река, која копнежот

ја тера преку утврдените насипи, да го 
заборавам костенот во жарот, да клекнам

на мокриот песок на брегот и брод
да направам. На првата и последна

пловидба ќе се искаже, кога ќе ти дојде
измереното време. Меѓу прстите бистра вода

ми тече и врз неподвижните гради
би ми лизгала, долж вечниот стомак и до

огромните ареоли, јазикот ги вкусува
како јагоди зиме, под густо исткаениот

свод на капуцинската крипта, каде за
последниот бој очајниците ги збрал насилниот цар.
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ак ДЕСЕТ ГОДИНИ ПОДОЦНА

Сам патувам, му завидувам на стадото кое, како
на словенскиот народ кому излезот на море

му го признал Шекспир, сега се дави
во огромна делта, која го прелеала патот до

стражарските кули и слободното небо,
пепелаво модро, кое го гледам, но не

делам семејство со него, како меко се спушта
и исчезнува во светлина, топло, дарежливо.

Не може да си помогне: да ги велича мора обрисите
на полните гради и житните коси врз фасадата  
       на градската

куќа, и сенките на насадите хмељ да ги привлече мора 
кон шанкот во дворот, дрворедите млади липи

и помлади жени се шират растреперено, секогаш
на услуга, воздишката застанува во грлото на скротените

гороломници. Спомен плочата на дворецот, 
здробена во парчиња латинска реченица,



19

Под површината

не сака да ги скрие лузните, кои останале
зад вежбите по клањање, со склопени дланки

и лага во умот. Те предупредувам, сам патувам,
му завидувам на стадото, и ако сакаш да ме следиш,

да патуваш мораш пеш, со очи вперени
само напред, зашто за ништо не одлучуваш,

но можеш да бележиш: од сабота до четврток
сè ти оди од рака, од црно стакло солзи капат

во хрониката на државата, која ги всидрила своите
флоти во камбанариите, под мемлата на барокот,

дури тогаш почнуваш да гргориш, толку ненадејно
и силовито, што липотот на полот на спасот

конечно ти нуди и молк. Блазе тебе,
сега имаш тајна, која ја знае поетот

со рак на дробовите и легендата ја потпира,
која за тебе ја смислив, ако сакаш со мене

да патуваш, молкум и со глава на провев,
и да се молиш, за октомври да потрае уште некој ден.

     Прага, есен 1999.
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Под искинатите кошули и сликите на мајсторите
од легендите, студени како придушен

говор на прерана зима, мрмориме
во хор на мелодии од порои, кои продираат

низ пукнатините на плочникот на Фрауенкирше, полни
спомени на луѓе, кои потонале или отпатувале

во градови, каде девојчињата сами скокаат јаже
и тажните деца, свечено облечени, тивко плачат

низ туѓи градини. Низ напукнат ѕид гледаме
и во екраните, крај насипите и меѓу прстите

на вериги од луѓе, со ведра, тешки како мокри
палта, крај калиштата, кои распупеле во зрел

цвет, секаде каде порано воделе
велосипедски патеки, крај киселиот мирис на

земјата, која веќе се предала. За случајно да не ме
обземе грижа на совест, попрво би гледал
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преку, но не помага: моите очи се маргаритки
на тоа доцно лето. Гнијат по полињата,

во високо наредени снопови. Тоа не го издржувам.
Наточи уште еднаш. Добро. Фала. Сега е подобро.

Сега ми е сеедно. Невидлив за сродните,
кои сонуваат ѕвезди на модро небо, ги ширам рацете

и дрско се повикувам кон жената, која речиси
гола стана од седиментите на источниот брег.


