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Стажирајќи за светец

НАШИТЕ ЗДИВОВИ

се нурнав во нејзината влажнотија
и во звукот на илјадагодишниот дожд
барав вистински збор за љубовта

коњи од молњи и болскоти ме носеа
седум преполни галии влечев по мене
по една за секоја наша година

(никогаш не бев сигурен што значат тие зборови
галии, молњи во бури – ние ни море немаме)

нашата црква беше скриена 
во нејзините движења, 
можеби затоа мислеа:
ѕверови сме...

(или зашто јас во неа се пикав и во работни
и во неработни денови, стажирајќи за светец)

почнав да доживувам тивки ноќи;
наслушнував дали доаѓа
и секоја музика беше предавник
на мојата нетрпеливост
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И
го
р 
И
са
ко
вс
ки (ама подобро е да слушаш музика тивко

отколку да си го слушаш срцето како баботи:
во секој миг очекуваш дека ќе сопре.)

почнав да ја љубам питомо како орел;
секој нејзин здив издишан во далечините
го сретнуваше мојот каде и да бев

кога ја немав
ја имав во сигурноста на мојот лет

(кога ќе треснев на земја
се преправав божем ништо не било.
а болеше до срж.)

$ ги отворив сите мои домови:
на музиката на здивот на зборот
и мојот говор 
 стана длабока стерна

како здив на столетија да вирее во моите гради

(или тоа само цигарите ми се јаки)



КРШТЕВАЊЕ НА ЅВЕЗДИТЕ
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Стажирајќи за светец

ПАРЧИЊА

таа чека да се расонам
за да ме чуе
месечината се појавува 
кога сме разделени и
ме вика кон неа
ме вика месечината кон неа
како долг 
кралски грациозен
женски прст
да минува преку моето колено и
го оставам часовникот
го симнувам од дланката го тргам на страна
понекогаш го слушам нејзиниот глас зад мојата врата
гледам во мастиката што ја оставила крај креветот
таа чека да се расонам за да ме чуе
јас ги допирам листовите на ружата кога сме разделени
дел од нејзиниот мирис останал во мојата коса
другиот дел е на перницата
го има насекаде неа ја нема 
неа 
не сега
ја проветрувам собата за мирисот да остане
го слушам нејзиниот глас кажав за нејзиниот глас
и месечината се провира низ сите мои пори
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И
го
р 
И
са
ко
вс
ки гледам како ме вика како ме вика

лебди во мене како сребрен чад од зелена свеќа
бојата е дел од нејзиниот мирис бојата е
бојата е дел
од нејзиниот глас е дел и јас ја собирам јас
за да се залажам додека не дојде кога ќе ја има
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Стажирајќи за светец

ОБЛЕЧЕН

ја облекувам во жолто
ја облекувам во златно
сјајот се прелева 
низ нејзината коса се прелева
како што секое нешто кристално прозвучува
под моите прсти
скапоцени кристали во мојата глава во нејзините гради
и тогаш смеата $ ја слушам
како здивот да го остава зад себе
кога излегува од овде
за да не бидам премногу сам
за да бидам уверен дека ја имам и кога ја нема
за да не шептам залудно

ја облекувам во златно
ја облекувам во жолто
вџашен од светлината на
нејзината кожа ја допирам 
ја допирам нејзината сила
во нозете во дланките во грбот ја чувствувам
во дланките што ме водат кон сè што е нејзино
па одам и кон себе
тогаш тргнувам кон себе
зашто знам дека сум 
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И
го
р 
И
са
ко
вс
ки

ја облекувам во мојата светлина
ја облекувам за да остане чиста
за да памети како што паметам
за да знае што сум
зашто сум 
и да преколнува 

да преколнува и да се смее со мене

ја облекувам во допири во касања во грабања   
      ја облекувам

ја облекувам во мојот страв 
во мојата песна ја облекувам
зашто јас 
веќе сум
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Стажирајќи за светец

НИЕ

ете, ние одиме низ шумата.
слушај: тешко удира дождот.
копнееме по сува светлина во време на поплави.

ние сме и ова (твојот дел):
да го преметкуваш срцето низ дланките
да го мериш здивот да го мериш времето
да се повлекуваш како сонце на зајдисонце
да држиш вага во едната и таксиметар во другата рака

(мечот е кај мене:
не бери гајле, очите ми се одврзани
раката мирна како на хирург.
само дојди поблиску...)

ние сме и ова (мојот дел):
постојано да се прават патчиња
постојано нешто да се исчекува
потполно прецизно да се виси на бесилка    
    потполно предаден на вербата

потполно прецизно да се обидуваш да си го измериш  
     последниот здив
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И
го
р 
И
са
ко
вс
ки (овде сме конечно заедно, мила!):

постојано да залажуваш
постојано да освојуваш
понекогаш да галиш понекогаш да газиш

две парчиња од едно огледало
разделени како бездомни
сами како неплоден ветер
како немо куче 
 пред заклучена врата

(само дојди поблиску...)
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Стажирајќи за светец

СОБИРАШ КУПИШТА ЗБОРОВИ

го збираш здивот на изгрејсонцето
и мирисот на неисполнетоста
и блесокот на тие очи
и талкаш низ сите простори
за да имаш зборови
за дрвјата и билките што те хранат
за сонот и сонцето и златните ѕвезди на тоа лице

за да збереш 
 зборови да ги имаш да можеш звуците 
да ги превртуваш низ глава кога ги немаш тие уши
за да имаш име за тој шепот од тие усни под таа коса
што милно пее што
те прелева низ сите кристални мисли со мекост на сомот
таа волшебна таа една за која што бараш име   
     за нејзиното име
за таа нежност што те впива што те проголтува   
      те натопува
талкаш низ дождот низ капките трагаш
збор за животот што го остава врз твоето лице
нејзиниот здив нејзиниот живот твоето име   
     во нејзината уста
веќе не е само твое бараш зборови за прангите
што не ти дозволуваат да ја растргнеш
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И
го
р 
И
са
ко
вс
ки зашто ќе бидеш без неа копаш низ сите агли

во твоето благословено ропство
на сите градови на сите карти копаш
благото е сегде и нигде и не е само твое
зашто немаш само твој збор зашто
сепак ќе талкаш 
 низ сите музики на нејзината смеа
 низ сите потопи на нејзините солзи низ сè 
 што е таа
 за да најдеш каде се пресекува звукот и 
каде се создава таа божественост 
    што те поседува

талкаш
низ сите речници лавиринти и долги реченици трагаш
по тој еден што пролетува недофатен
по тој
како остарен збирач на ветви дребулии
копнееш по она
што никогаш не си го изговорил


