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Индиго есен

ВЕТЕР ВО ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВИ

Во големите градови
сакам да седам на маса во совршена уличка
да ги оставам туѓите приказни
да минуваат крај мене
да им упатувам насмевка без причина – 
тука сум,
ослободена од можноста за повторна средба

во здивот на големите градови 
сакам да пишувам
и да оставам љубопитни очи 
да ѕиркаат во неразбирливиот за нив ракопис –
кога би ме прашал некој
би му прочитала нешто на глас

слушам бои гласовни
приказни и плач на дете
сè наеднаш и сè засебно
лесна како воздух 
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ќ те довикувам низ едноставни слики

тука далеку и тука најблиску
и не ми е важно каде си 
сè додека ми набабрува кожата од 
твојот здив – ветер
низ вратот и во мислите

(Кнез Михајлова, Белград)
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ОДИ И ВРАТИ СЕ

Оди и врати се
во некоја нова пролет
со нова мисла –
тоа ќе биде некој сосема нов град
градот на нашите ноќи и градот на нашите спомени 
со нови копнежи
со раце подадени за прегрнување и додржување

ако те пуштам сега да си одиш
што ќе ми фали во утрата
кој ќе ми го крши сонот во измолчено лудило
кој ќе ми ја вдахне вселената
низ насмевка и поглед за стрелање

ти ми требаш
за сите наши музики
за нашите стихови 
за плачење и сеќавање 
за отрови и предодреденост
за допир и горење

оди и врати се
со ветрот 

да ми ги исчисти мислите искршени
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ќ САМОТИЈА ВО ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВИ

Каде сум јас 
во слоеви од спомени нацртана
во градска прашина втисната
во капки дожд измиена

удирам со рибина опашка
да ги разбр анувам меѓуредовите
да ги помешам стиховите
да се намести вистината

ме има ли во ова лето
ако замислувам зима 
ако боцкаат снегулки по јазикот
вжештеното срце да го помодрат 

течат низ мене зраци
толку мирна
и толку поделена
како далечен автопат за светли и темни светови
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ја барам ли втората половина
ако не сум половинка
мозаична
ако ги сакам сите делови
сите мои или сета јас, нечија

делови од душа
од мисли и спомени и минати животи
делови од вселена и насетувања
одживеани соништа
ајде заедно да се бараме – 
тука сме цело…

(Белград)



18

Го
ра

на
 М

ит
ро

ви
ќ НОВ ВОЗДУХ 

Низ градот ловам
стари, насон познати мириси
на темето чувствувам нов воздух,
од неговата боја
сплетени се моите нови мисли
новите гласови во мене не се препираат

покрај познатите мириси
навева и некое чувство
спакувано во спомен со црвена панделка
во звукот на одмотувањето шумоли ветер
знам,
тоа нашите стихови повторно се милуваат 
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ДОДЕКА

Јас и врабецот седиме на истиот прозорец
секој на својата страна од постоењето
сончев залез во зимско попладне 
како jazz, тивок и по малку тажен

знам дека некаде во близина
ги допираш улиците на градот
со одлучен чекор: земи / остави
и благо развеани прамени

штотуку им раскажав на капките
за мојата ѕвезда која треба да почека
подобар распоред во соѕвездијата
– ја бакнав од твојата

знам, градот е мал за сета наша лудост
за ѕвонливи чекори под испреплетени дланки
за смеа гласна и искрена
на која лесно се навлекува

ти ме сакаш безмилосно
ти ме сакаш возвишено
до последен здив
или до ново раѓање
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ќ ти ми го бакнуваш срцето

во твоите дланки со искри во очите
и насмевка за влез 
во другиот свет

лесно го следам правецот на улиците
послани под мене
сè потешко ја замислувам клупата од моите соништа
во тивка летна квечерина

во мигот пред да зоврие ноќта во градот
во вечноста пред да пламнеш
во мене како сончева експлозија

(Miles Davis & John Lee Hooker – Gloria’s story)
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АВГУСТ ВО БГ

Тежок летен дожд
по стаклата
на еден стан во улица Његошева
го слушаме
по телата сјае, магичен штит
од нашата тајна
во воздухот лебди звукот на испрекинато дишење
сокови, тврдо, касај, влажно, болка, вкус
страст, страв, возбуда
љубов
не знам што попрво да чувствувам
а ти само кажа
 – чувствувам како моментов ми се врежува 
  во потсвеста
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ќ ПАРТИЗАНСКА

Само клупата
потоната во жешкиот мирис
од расцутена мугра
можеби се сеќава
на еден испијанет бакнеж
проследен со далечен звук
од авионот за запрашување
на небото
над тивките липи
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ЉУДИ ИЗ ГРАДОВА EKВ

Во друг град
понесов куфер жолти лисја
во голем град
животот би можел да е повторно мој
со здивот растерувам магли
низ ветер повикувам минати зими
тупкам во место
крцкам тивко
чекам,
чекам да се разбудиш
чекам да ме пронајдеш
и речиси побожно им благодарам на зборовите

во овој град
само музиката звучи исто


