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КРАЈ НА ЕДЕН ВЕК ПОЧНА

Еден век сврши, а другиот почна;
ништо не е решено, ништо вкоренето.
Што научивме? И што направивме?
Непроменет е светот но светот се мени.

Ништо не е решено, ништо вкоренето. 
Влеговме во ерава низ огнена врата:
непроменет е светот. Но светот се мени;
срцето пукна на пламена клада.

Ние влеговме во ерава низ огнена врата,
кај ангели паѓаат низ просторот празен.
Срцето пукна на пламена клада…
Небаре без надеж за родот наш сразен.

Кај ангели паѓаат низ просторот празен,
некаде во Ирак забулена жена
– небаре без надеж за родот наш сразен –
клекната се моли пред Девствената.

Некаде во Ирак забулена жена
(Кабул денес, а Табриз утре)
клекната се моли пред Девствената.
Ова е светот наш жален и скутрен.

Кабул денес… а Табриз утре!
Во Тел Авив некојси Стерн пред десет години
– тоа е светот наш жален и скутрен –
– повлече со гудало на својта виолина.
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Во Тел Авив некојси Стерн пред десет години,
пред публика со лица во гас-маски,
повлече со гудало на својта виолина.
Љубовта за љубов остава траги-раски.

Пред публика со лица во гас-маски…
Над главите бомби паѓаат и фрчат.
Љубовта за љубов остава траги-раски.
и мора да значи повеќе одошто значи.

Над главите бомби паѓаат и фрчат.
Ова е времето, ќерко, што нè чека нас доле. 
и мора да значи повеќе одошто значи.
Зар постои воопшто неопходен колеж?

Ова е времето, ќерко, што нè чека нас доле.
На природата ѝ служиме со нашата вредност.
Зар постои воопшто неопходен колеж?
Ќе ја заслужиме ли земјата ни осакатена?

На природата ѝ служиме со нашата вредност.
Што ќе научиме? И што направивме?
Ќе ја заслужиме ли земјата ни осакатена?
Еден век сврши, а другиот почна.



Враќање на изгонетиот

9

ЏЕЗ

                  На Вилијам Метјуз (1942-1997)

Можеби, штом дојде време да се набројат 
     во пантеонот
оние кои вака прогрмеле низ нашево мрачно

столетие, ти ќе бидеш запомнет по својот смуртен
дух, по таа лушпа од душа што ја остави зад себе. 
    Смртта си го чека

часот и тогаш сосем нè проголтува. Зошто инаку
се вика животно дело? Ти беше Хорациј 
    на нашето време…

Човек би можел да помине и полошо. Одвај 
     подобро од тоа
да не те замисли задоволен на онаа 
    сабињанска фарма

или мрзлив на падините од Парнас; место тоа, 
     би те виделе
како се исправаш назад од она твое згрбавено 
    тука-сум-накратко

спроти нередот, пивнувајќи малку виски 
    и лебдејќи понатака
на кул рефрените од блузот што ќе научиш 
    да го сакаш одново.
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Ќе запалиш уште една цигара. Задгробниот живот 
     (за којшто
еднаш се понадева дека „не трае за долго“) 
     е лесен: само

се одбиваш од срцебиењето и продолжуваш 
     кон сублимното.
Време да се отсвири високата нота, време 
   да се каже сè што знаеш

но нејќеш да ја кажеш: приказната на нашите 
     животи. И само
запомни го ова: како за слепиот Хомер, 
   кој се задева со верниот пес

следното утро за мочката темна како вино, 
   слатката тајна на животот
се неговите тешкотии. Ужасниот час 
   ќе нè заплаши сите нас.

Ќе те видиме онаму, на местото 
   Знаменитости со Мингус,
кој ќе за’ржи преку сцената: 
  „Настрадавме со уште еден врв

од персоналот.“ И ќе се насмевне. 
   Дури и во смртта поетот
импровизира. Бендот продолжува да свири. 
    Како да имавме избор.
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СМРТ ОД АСИМИЛАЦИЈА

Во парталавиот ветер на крајот од сезоната
ќе чекаме лебдејќи потаму – на работ од резонот.

Ќе треба уште многу декани и ректори 
    – нешто надреално –
за да ни го пуштат мозокот на пасење 
   или да побегнеме од теренов.

Но, верно, зар за влогот во среќата сами 
    да се обвинуваме
дека работите ќе се решат мазно, за сите 
     да затанцуваме?

Драгиот непостоечки читател – ти и јас – 
   не може да стори штета, срам.
Ние немаме ни вистински намери; живееме 
    од и со својот шарм.

Никој сè уште, веруваме, не умрел 
  од изложеност пред една песна.
Па така се надеваме дека непрочитаните ни химни 
    ќе наидат на свесност.

На крајот, сите ние мораме животот 
  да си го промениме, без отстапка.
Пробај да не му мислиш многу 
  штом колата ти удрила во карпа.
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КУЌАТА НА ВИТГЕНШТАЈН

Испразнета од суштина, мрачната улица дотечува
до оваа адреса и сликава единствена.
Среде своето патување патникот си изгледа
вџашен од само-одразот: бронзениот
лик врз излитената плакета од историја.
Замисли си го јазикот како облик на живот:
со некое друго име, а одвај волку слатко, една
единствена роза зрее на скапана лоза. 
     Двајцата светци,
Кирил и Методиј, чуваат стража вон куќата
што станала Бугарски Културен Институт.
Стражари или семиотичари? Кој би знаел...
Внатре собите се пусти, ѕидовите се празни,
како сетните мисли на филозофот, што не можат
и не би можеле да се изговорат. Овој збор. Збор. 
      Сите тие
почиваат во штама. Сето тоа е прашањето.

                                    3, Паркгасе 18, Виена
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СТУДИЈА1 НА ФРОЈД

На фотографија од Енглеман, очевидна е
таа gemütlichkeit2 на Стариот Свет: Виена, 1938:
кадифенопокриен стол и персиски ќилим,
фамозниот кауч со перничиња. И ситното
огледалце што гледало на дрвјата...
како да му требала сигурност за преживување,
додека слушал? Прободен од 
   климактерично време, злото
преминувало секаква штама. И може да се види
уште: свастика исчкртана над прагот вон од
рамката на фотоапаратот. Тука човеков
заличил на своите најдобри опсесии; 
    живеел и побегнал.
По една година ќе биде мртов. Неговите
     ракотворби
и семејството преселени во Лондон, но на сестрите
– Долфи, Мици, Роза, Паули – им е пресудено 
     во логор. Не
останало многу. Што е животот освен 
    руните му отсутни?

9, Бергасе 19, Виена

1 – истиот збор, the study, на англиски значи и работна 
соба. (заб. прев.)
2 – германски: добродушност. (заб. прев.)
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ЗА НЕУСПЕХОТ НАРЕЧЕН БОСНА

Не љуби ниедна земја: 
земјите бргу исчезнуваат.

Чеслав Милош

Некаде кај Хегел има еден ред
    што ја прикрива Јанусовата вистина, како утот
    на Минерва лета само на самрак. Што значи

велам, ние гледаме најмудро назад и така
    остануваме збунети од сè она што ни се противи
    во времето сегашно. И ако го прочитате ова,

г-дин Претседателе, ако навистина
    читате што било, што некој благо-говорлив
    граѓанин Ви го пратил некогаш во таа Бела куќа,

во која, се чини, почесто никој никогаш 
    не довршил ни да состави мисла, а не 
    пак реченица, би вредело можеби

за Вашето време да го прочитате Хегел, во доцни  
      часови
    кога сфаќам дека сте предадени на 
    своите најзакопани мисли, онаму,

во штамата на тие коридори, каде што 
    сеништата на Републиката чекорат 
    покрај Вас. Размислете како она што тие

имаат да Ви го кажат е вистината, иако тоа може
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    да не е вашата верзија за неа, ни мојата, 
    ни нашата; туку само вистина, сепак.

Некои ќе се кренат како гејзери од искрена страст;
    некои кои згрешиле против службата,
    како што знаете, не се ни покајале.

Човековата судбина, според Хераклит,
    е во неговиот карактер. Но каков е 
    вашиот карактер, или нашиот? Сите ние

сме се промениле. Помислете на Аврелиј, когошто –
    знам – го читате, кога тој зборува како смртта
    не е она од што човек би требало да се плаши, 

туку од она што не ни започнало да живее.
    Јас ја почитувам службата, и вие, ако вистината
    може да се дознае. Но светот исчезнува пред

наши очи. И никој, ако не Вие, нема да ја премине
    реката од пепел. Утот ќе одлета 
    во темната душа на сенката и ние нема

да му го чуеме брзото првнување на крилото   
     пердувесто
    преку месечевата патека. Затоа, ослушнете.
    Побарајте од стражарите да ве пуштат, сам.

Послушајте, вечерва, штом зачекорите во   
     пештерската
    отсутност како и гласовите на оној Geist
    на Републиката одат покрај вас.
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Ќе ви кажат тие за нешта што не ќе сакате
    да ги чуете, во штамата од ќилими под
    згушениот, треперлив свод. Ќе ве повикаат

по име и штом ги чуете, не свртувајте се
    настрана. Спомнете си за кловнот кај
    Киркегард, кој застанал на просцениум

и објавил дека сцената се разурнала во пламен.
    Спомнете си како платените ракоплескачи
    прснале во смеа, нели? Но што ако 
     божјиот кловн

бил стварен? А ние, впиени низ нивните очи,
    сме заприлегале на таа публика? Што би имале
    да кажеме кога ќе крцне кловновиот глас,

а замавнати тупаници и клоци ќе се пробијат
    низ сцената? Што ако ова е стварност? Театарот
    сега пламнува. Најдобрите од нас се веќе в оган.

Визица, Пелион
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ДИВИ ПЕЧУРКИ

Тоа беа ноќи што не би можеле никогаш 
     да ги поарчиме,
во годините кога земјата се сврте наопаку
а ние скончавме во мрачното бреме на историјата
што напаѓа на прозорец ноќе, со шуплив лелек, 
     рушејќи ја 
штирата авенија. Љубов среде урнатини.
И беше тоа љубов, конечно, што баравме
да ја најдеме. Штом ни стивнаа гласовите, 
    па замолкнавме
од премногу вино и разговори за бога и поезија, 
     токму тогаш
ти проговори за патемното задоволство 
     кога ги собираш
и за бесконечните начини како може да се јаде 
    божјава плот. Онаму
на високите врвови од Шар Планина, 
   од кои снегот што копни
се слива удолу во потоци, си можел да ги најдеш 
     во секој облик
и обем што нè имитира нас. Овој облик, точно, 
      наликува 
на пенис, а оној на змија склупчена 
   врз ладна земја, другион, пак,
на летна длабока сенка со миризба 
    на женски влакна
меѓу прстите. Па што од тоа би можело сега 
     да ме допре?
Што те гледам пак, на онаа маса, со очи светнати 
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од просто задоволство
а насмевката ти се повлекува и расте како лицето 
      на Пан.
Стапалата ти трчаат, со чифтот 
    расчаталени копита.
Ова отсуство бучи како река. Диви печурки,
денови што не би можеле никогаш 
    да ги потрошиме. 
Обидувајќи се да заборавам што се случи 
   на ова место, на ваков начин.
На крајот, ми шуми ветрот, 
 ти секако мораше да страдаш страшно.

за Боса, Богомил и Лилјана, 
Белград, Србија – Нерези, Македонија
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ВУКОВАР

Вистина е сè на што не си ни обрнал внимание. 
Вуковар: местово го викаат „дувло на волкот“. 
Денеска, во Хаг, бившиот градоначелник го згасил 
светлото и се обесил на шарката од вратата на 
својата ќелија. Можеби се понадевал дека ќе може 
да го уништи тој спомен од тримесечната опсада,  
– по гранатирањето и стрелбата преку ѕидовите 
од неколкуте останати згради, и мини закопани во 
плочникот, а тенкови и артилерија го престориле 
градот во некоја претстража од месечината – како 
200 пациенти од болницата биле одведени и 
убиени, а телата им биле турнати во амбис. Како 
детскиот лекар се пореметил од умот од она што 
го видел. „Овде живее естетско зло“, ми вели 
еден странец. И точно е. Се родила една кобна 
убавина.* 

Сношти на вечерата, мојот придружник Богослав, 
хирург, ми се обрна и праша: „Значи, Вие сакате 
да дознаете за војнава, а?“ Претпоставував дека 
се шегува, па му се свртев со посебна насмевка. 
Не му го предвидов одговорот. Во примракот што 
тлееше, лицето му беше тажно и сериозно. Тој ја 
премина собата и се врати со папка негативи во 
боја. Не толку драматично, можеби, колку на маса 
да се истури кош човечки уши, но на крајот уште 
поизненадувачки… Ги држев снимките спроти 
светлото и видов раце истргнати од раменици, 
шрапнел од домашен минофрлач во женски череп, 
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задно бедро и бутче од дете разнесено. Останките 
личеа повеќе на жици исклучени од некој 
автомат одошто на човечко суштество. Мислев, 
ќе повратам. Седевме на неговата маса, пиевме 
вино и јадевме пршут и кашкавал. Стотици такви 
слики. Тој тврдеше дека за време војната извршил 
три илјади операции. „Тоа е ‘непријателот’“, рече. 
Не зборуваше за артилеријата и пукањето, за 
мините. Мислеше на луѓето со кои доскоро живеел. 
На поранешните соседи. „Нема никогаш да се 
вратиме.“

Јас сум во друга соба на друго место во некоја 
непостоечка земја. Јован, еден детски хирург, ми 
покажува слики-прилики од она што „душманот“, 
од страната на Богослав, му сторил на неговиот 
народ. Единството ги уништило. Тој го повлекува 
покровот од задната завеса. Надвор, на улицата, 
тие талкаат со празни очи и раце. „Знаеш“, вели 
гледајќи им во лицата, „велат дека кога Пандора ја 
отворила кутијата, внатре ја имале оставено само 
надежта. Можеби и таа одлетала…“

Стојам сред пепелта од разурнатата црква во 
Вуковар, кајшто монахот ми вели да ги избегнувам 
мините во дворот, а на ѕидовите графитите на 
хрватски објавуваат: „Ќе ве исколеме сите!“, или 
на кирилица читате дека: „Само слога Србите 
ги спасува!“, каде што и нивните 15 парчосани 
тела биле фрлени во една масовна гробница 
од 1938, неодамна откриена до стадионот. 
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Најмалото тело имало шест месеци, најстарото 
104 години. Празната школка од местото ми ги 
одзива пештерските чекори. „Знам,“ ѝ велам на 
празнината. „Нема враќање назад.“ 

Источна Славонија, на српската граница
- Брчко, Република Српска, Босна-Херцеговина

* – рефрен од песната „Велигденски бунт“ на В.Б. Јејтс 
(заб. прев.)


