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БАЛАДА
ЗА САМОТНИОТ ГОСТИН



На баба ми, Мелита Хјум, и на мајка ми, Маргарет Свифт 

– зашто ми даваа поезија во детството.
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БЕЛАТА КУЈНА

Да, те нема

а јас верувам дека телата гнијат

после закопувањето в земја,

иако за она што им се случува

на живите суштества 

кои ги шетаат своите контури

во некој далечен град

не знам што да кажам.

Не се мртви, но се далечни.

На окултниот телефон

твојот глас звучи

чудно небаре навира од етер,

повикан од гатачка.

Не можам да додадам ништо

кон метафизичката претпоставка,

не сум маслосан и жилав Египќанец

не знам збор за она што се случи овде, 

во белата кујна на твоето отсуство.
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ДОДВОРУВАЧ

Додека ти го чешкав окото,

излезе.

Засрамен од тоа,

бргу се наведнав

за да го најдам синиот предмет

под чаршафот врз последната маса.

Кога го вратив

во твоето темно место,

сфатив дека си заборавила

дека некогаш низ него си гледала,

ја тргна главата на страна, нежно 

за да покажеш незаинтересираност,

како што правиш кога ќе се измориш

додека ти ја чешлам косата.

Разбирајќи ретко што освен мојата должност,

се префрлив на другото,

а ти за миг

беше во потполна темнина.

Главата сама ти се крена, наназад, тивко,

подготвена да не го запомни, никогаш,

она што следува.
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ВОДА, ТЕЧЕ

Нашиот брак е вода која тече

во када без затка.

За миг, посакувам да противречам,

па сепак не, импресиониран од сликата:

твојата слика, зашто сме, после сè

само ти и јас. Или, јас а не

доволно од тебе. Сепак, јазикот

не секогаш точно се поврзува

со некое друго место: преку и врз

нешто друго, уредно спојувајќи ги

зборовите, како тешки мозаици кои ненадејно 

функционираат, од новосоздадените зборови 

и другите значења кои се натрупуваат –

како оние фонтани со повеќе нивоа

кои ги сакаше, во градините во Истанбул,

кои во своето движење се симболи на

исламскиот рај со знаци кои немаат

букви, многу почисти отколку кога би биле запишани;

како студено шампањско кое се прелева

врз широки чаши на свадба.
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ПОВЕЌЕ ЗАСЛУЖЕНОТО

Ништо не знаеме подобро отколку она

кое никогаш не ќе го наречеме наше, просторот

кој би требало да го исполни, вештиот недостиг.

Се венчаваме со своите неостварености, од

горчината правиме втор дом: градина

која ја криеме, за мали задоволства.

Прстенот î се лизна од прстот, кругот

сега почива на дното од клисурата,

унапредувањата пролетуваат како авиони:

во денот кога најмалку заслужуваме голем неуспех,

ќе ни затропа на врата, испорачан 

од рака во ракавица, која очекува бакшиш.



BALLAD
OF THE SOLITARY DINER



To My Grandmother, Melita Hume, 

and my Mother, Margaret Swift – for giving me poetry when young.
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THE WHITE KITCHEN

Yes, you are gone

and I believe that bodies rot

when buried in the ground,

though as to what happens

to living creatures

that walk their peripheries

in a distant town

I am helpless to say.

Not dead then, but distant.

On the occult telephone

your voice sounds

as oddly rushed as from the ether,

summoned by a crone.

I can add nothing new

to metaphysical conjecture,

I am no oiled and bound Egyptian,

have no name for what’s been done

here in your absence’s white kitchen.
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Brushing your eye,

it came out.

Embarrassed to have done that,

I bent quickly

to retrieve your blue object

under the skirts of the end table.

When I brought it up

to your dark place,

I found you had forgotten

you had ever seen from it,

moved your head aside, gently

so to indicate disinterest,

as you do when you are tired

of my brushing of your hair.

Understanding very little but my duty,

I went at the other,

in a moment had you

in completed darkness.

Your head raised itself, backward, quietly,

prepared to not remember, ever,

what would be next.
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WATER, RUNNING

Our marriage is water running

in a bathtub with no plug.

For a moment, I want to disagree,

then don’t, impressed by the image:

your image, for what is, after all

only you and me. Or, me and not

enough of you. But then, language

doesn’t always connect so truly

to somewhere else: fall over and across

another thing just so, neatly joining

worlds together, like diffi  cult puzzles

working out suddenly, from new–angled

words and other meanings piling on –

like those many–layered fountains

you loved, at the gardens in Istanbul,

which in their motion are symbols of

an Islamic paradise in letterless

signs more pure than if written;

like cold champagne cascading

over wide glasses at a wedding.
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We know nothing better than what

we never get to call our own, space

it should be fi lling, its masterful lack.

We marry our unachievements, make

resentment a second home: a garden

we keep out back, for little pleasures.

Her ring slipped off  a fi nger, the line

slack now at the bottom of the ravine,

promotions passing overhead like jets:

the day we least deserve grand failure,

we will receive it at the door, delivered

by gloved hand, tipping for a telegram.


