
Културна установа Блесок



2010

Есад Бабачиќ
ВУЛКАН

•   •



Copyright © Есад Бабачиќ и Блесок, 2010.

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде репродуциран на кој било 
начин без претходна писмена согласност на издавачот.

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје
821.163.6 1 081.2

БАБАЧИЌ, Есад
    Вулкан : одбрана поезија : авторски избор / Есад Бабачиќ; превод од 
словенечки Игор Исаковски. – Скопје : Блесок, 2010. – стр. 96; 17 см. 
(eдиција Морфеј; кн. 13)

Белешка за авторот: стр. 91. 

ISBN 978-9989-59-335-2
COBISS.MK-ID 84596490

Објавувањето на оваа книга е помогнато од
Трубарјевата фондација при Друштвото на словенечките писатели



Есад Бабачиќ

ВУЛКАН
• одбрана поезија •

авторски избор

Превод од словенечки: Игор Исаковски
Преводот го уреди Намита Субиото

Културна установа БЛЕСОК
Скопје, 2010



5

С

Терорист   9
Дунав  10
Палах  12
Музеј  13
Стан  14
Палуба  15
Есен  16
Што ѝ треба на песната  17
Луција III  18
Модра книга  20
Сибир  21
Трошки  22
Кој ќе те закопа, татко  24
Садови  27
+++  29
Завист  30
Страшило  31
Безобразие  32
Бричење  34
Михалис  35
Полјани  37
Руска  38
Арарат  39



6

Транзициска  41
Алтернативен напев  42
Модел   43
Тропеа  44
Брдо  45
Рено 4  46
Слон  47
Литерат  48
Серење  49
Нож  51
Сомнеж  52
Разделба  53
Johnny Cash  54
Чаршафи  55
+++  56
+++  57
Порака  58
Шубари  59
Мир  60
Фатима и поетот  61
Долга песна  62
Седум езера  64
Слетување  65
А сега навистина  66
Ѓаволот на песната  67
Нихилистичка исповед  68



7

Лава  70
Вулкан  71
Трдобоец  72
Весник  74
Китови  75
Завец   76
Кон раѓањето на песната  80
Роса  81
Панонско Море  82
Сликари  83
Раце  84
Диван  86
+ + +   87
Круна  88
Македонска  89

Белешка за авторот  91





9

Вулкан

Т

Ја разнесов Европа.
Ништо не излезе вон.
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Ес
ад

 Б
аб

ач
иќ Д

Скалилата разраснуваат во бесконечност,
запуштеноста одекнува во уште една причина.
Кога до крај ќе се отворам, веројатно
ќе стрешти а тогаш знае да одлета

и последната надеж, свет, попровиден
од почетокот на мислата, моќта расте од
разумот, несопирливо, и пак ќе биде
нападна, како и толкупати претходно.

Што ако ѝ речам не, што ако не ѝ се
смилувам? Ќе отплови понатаму
и ќе остави само празнини за нови
желби, бавното разболување ќе добие

нов замав, душите ќе престанат
со слепото лулање низ степата
на загубениот народ. Трескавично
поместување на мажот пред зрелите години

и сега веќе здрав однос кон реалноста,
дека понекогаш нема сила за напред, дека
застанува тивката стрелка, дека радоста
не наоѓа мотивација. Зошто дрдорењето
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Вулкан

на дунавските птици толку многу кажува
за вечниот немир твој, остави уште еднаш 
да му се восхитуваш на ангелот на 
разурнувањето и ќе видиш,
немало причина, немало никаква причина.
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Самозапалувањето 
е пеколната 
среќа
на премногу гордите
луѓе.
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Вулкан

М

Се чудиме,
колку винилки
со оргулски концерти
дошле на свет
во последните сто
и нешто години.
Како да сме
механичари
на одмор,
како да сме 
благодарни,
што на нив веќе
не се свири
толку многу.
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Ја заменувам главата
и невидливата рака 
на поет
за трособен стан
без ѕидови
и соседи.
Ја издавам наивноста
на дете 
за удар 
на вистинската реалност
во пределот на градите.
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Вулкан

П

Остарениот морнар
му останува верен
на трепетот.
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ад
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Амбиентот е толку страшен,
што џелатот замижува
кога на листот
му се крши вратот.
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Вулкан

Ш     

Воздух.
Многу воздух.
И пејзаж.
Среде пејзажот
човек, кој седи покрај 
оган и рацете
си ги грее.
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Го потиснував коњот во себе,
големиот коњ
со мрачни веѓи,
овенчани со херцеговски
мелос. Остана малку
коњска моќ, во која
би можело да се впрегне,
но тие заби
кои режат 
и кога немаат доволно
паста за заби,
тие кваки со коњска среќа,
кои никој не ги гали,
тие ме носат преку
преријата на кротката нарав,
за која сонуваше
Луција, кога ја градела
пругата Брчко-Бановиќи.
Нејзиниот потпис е посилен
од сите непрочитани книги
и отфрлени песни.
Посилен од вербата во чистата
љубов, без алибија,
кои си ги збираме по
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Вулкан

патиштата со лоши примери и
пребргу собрани пријатели,
кои не го знаат излезот од
слатката страст на подземната гаража.
Уметникот сака слава, за себе,
за својот сендвич, за кваката
на својата врата, за сè кое
би го спасило. Подготвен е
да копа низ брилијантинот на златоустите,
кои се хранат со неговата убавина
и да заборави на продорниот звук
на мозочните шини, кои ги прережуваат
светите ветувања на лицемерството. Зошто,
велиш, и ме прашуваш како се вели
машка жирафа.
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Сè е речиси потполно.
Исто е и она, кое не може 
да се поправи.
Стварноста е прескапа
за нас, затоа се забавуваме по свое.
Обично така што многу се дупиме
и зборуваме. Супер ми е,
што никогаш не престануваш со дупење и зборување.
Откривам дека и самиот сум таков,
а дека тоа не сум го знаел. И додека
се брцаме, не ни е тешко да размениме
реченица или две. За тоа како е убаво
да те дупам, да ти ги гледам очите,
кои никогаш нема да престанат
да ме посакуваат и да ги чекам твоите благо
подзатворени усни, да се соочат 
со моите. Учиме босански,
како правилно се изговара.
Најубаво ми е кога повторуваш:
Jebem   život da   jebem,
Така нежно уште никој не ме ебел.


