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мораме да се прегрнеме



АКО Е, КАКО ШТО ПИШУВА ВО УПАНИШАДИТЕ, 
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ти ТЕ ГАЛИ МОРЕТО, ТЕ БАКНУВА СОНЦЕТО, ГОЛО 

МОЕ ДЕВОЈЧЕ, СО ГРАНЧЕ В РАКАТА НА КОЕ ВИСАТ 
ТУКУШТО УЗРЕАНИ ЦРЕШИ

ја соблекуваш облеката
ги симнуваш грижите
успеваш да ги заборавиш
на миг
луѓето кои си ги љубела
и кои те љубеле тебе
на кои ти
и кои на тебе ти нанесувале болка

повторно си девојче

те гали морето
те бакнува сонцето
голо мое девојче
со гранче в раката 
на кое висат тукушто узреани цреши

загледано во тебе
израснува морето
се подмладува сонцето

дланката на морето ти го гали стапалото
листот
колкот...



15

Сите љубови се необични

усните на сонцето ти ги допираат слепоочниците
ти лизгаат по вратот
слетуваат на рамениците
жарат под левата дојка... 

ти се шират зениците
руменеат образите
панично бие срцето...

првпат годинава
до појас загази во морето

те обземаат студенило и врелина
истовремено

трепериш
како секогаш
пред она што ти се случува првпат

те гали морето
те бакнува сонцето
голо мое девојче
со гранче в раката 
на кое висат тукушто узреани цреши

стоиш неподвижна
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Јо
си
п 
Ос
ти дали

преплашена
ќе првнеш в небо
куражно ќе запливаш
или
ќе излезеш на брегот
ќе се облечеш
и ќе се вратиш по патот по кој дојде

дали морето и сонцето
ќе тргнат по тебе
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СОНЦЕТО Е ПАРИЧКА КОЈА СЈАЕ НА ДНОТО НА 
НЕБОТО

со ветрот на љубовта носен
младиот галеб
со врвовите на крилјата го врежува
во синкавиот мраз на августовското небо
за мене само видлив
твојот монограм
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ти УШТЕ ЕДНО ОБИЧНО ПОПЛАДНЕ ВО КОЕ СÈ Е 

НЕОБИЧНО

заминуваш во прошетка по рожник 

по небото плови пурпурна насмевка

сè подлабоко
во шумата
те води младиот ветер

од шумата
губејќи го осетот за време
излегуваш
со чаша полна светлина

се враќаш дома
со пожар во образите

со левата рака
си играш со русата кадрица

не знам
дали тоа мене ми праќаш тајни знаци

во окото ти останала
круна
од расцутениот костен
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И НА СОЗДАТЕЛОТ, ВЕРОЈАТНО, ПОНЕКОГАШ МУ 
ЗАТРЕПЕРУВА РАКАТА. ОСВЕН ТОА, НАС КАКО ДА 
НÈ ПРАВЕЛ ВО МРАК, НО, СПОРЕД МНОГУ НЕШТА, 
ЕДЕН ЗА ДРУГ

нè привлекува ли повеќе складот на маните
од нескладот на доблестите
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ти СИТЕ МОИ ПЕСНИ, РАСКАЗИ, РОМАНИ, ДРАМИ, 

ЕСЕИ СЕ ВО ПИСМАТА КОИ СЕКОЈДНЕВНО ТИ ГИ 
ПИШУВАВ, ПА, АКО Е, КАКО ШТО НЕКОИ МИСЛАТ, 
ПРЕВЕДУВАЊЕТО ИСТО ШТО И ПИШУВАЊЕТО, НЕ 
МИ ОСТАНУВА НИШТО ДРУГО ОСВЕН ДА ПРЕВЕДАМ 
ДЕЛ ОД ТВОЕТО ПИСМО КОЕ ГО ЧИТАВ КАКО 
ПЕСНА

и ние двајцата
веројатно 
не би се сакале онакви какви што не сме

иако ми се чиниш
со сиот мрак
внатрешен
понекогаш
сонцето само
(однатре и однадвор)

а јас твоја полна луна
која упорно кружи околу него
и предизвикува напливи и одливи...

тоа е тоа

аралица
(кој сече пршута
како да свири виолина –
ова го додавам јас)
би рекол:
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тоа може да се нарекува привлекување
сето останато
што се доближува едно кон друго
нема ниту таков судир
ниту такво вжештување


