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ВО ОКОТО СМРЗНАТО КОЦКА СИНО НЕБО

Во окото смрзнато коцка сино небо. Ништо
не мрда. Не трепери ни пајажината –
низа блескави капки роса. Листот на тополата
не се врти во сонот, не го открива својот сребрен
грб. Тоа во мене само дува некој див ветар –
ветрот на спомените. Здив врелина и мирис на палеж.
Топлата уште пепел капе на моите голи рамења.
Во раката жилет – крвав и ’рѓосан. Нечујно
отчукува саатот вграден во куќниот темел на местото
каде некогаш беше мојот дом.
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НÈ ДЕЛАТ ЛИ МРТВИТЕ ОД ЖИВИТЕ

Нè делат ли мртвите од живите, сестро моја, 
браќа мои? На сите ни искри солза во окото
и кога гласно се кикотиме. Валерија, Саргон, 
Гагик, Стеван, Јосип... Молитва или потсмев?
Ќе се вратиме ли на Арарат, во епот
за Гилгамеш? Или ветрот, овој ветар над
ветровите, ќе ја однесе куќата под чиј покрив 
се засолниле нашите смрзнати срца, заедно со нас –
незнајно каде?
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СИРОМАШТИЈАТА МЕ ЗБОГАТИ

Сиромаштијата ме збогати. Секоја трошка
мене, денес, ми е цел леб. Мирисен.
Мек. Топол. Капката вода – езеро, море.
Сина свила која го обвива телото на мојата
гола жена. Насмевката – подарок од кој се
разведрува и сивиот, дождлив ден. Како некој
да ми ги ископал очите, со кои, до неодамна,
гледав. Прогледав, конечно. Како Хомер
го гледам земниот, го гледам небесниот свет.
Живеам со своите мртви. Ме теши нивната
ведрина. И мојата рана е само знак
по кој се препознаваат оние кои животот
ги избрал. Да не го видат она кое на другите
им се чини дека го разбираат.
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ДАЛИ И ТИ, НОЌВА, КАКО И ЈАС

Дали и ти, ноќва, како и јас
стана од топлата постела? Дали,
гола и босонога, отшета во ноќта?
Стоиш ли, сега, како и јас, под оѕвездениот 
свод? Гледаш ли во треперливиот сјај 
на истата ѕвезда? Ти мрзнат ли, како и на мене,
стапалата, до глуждовите во мекиот снег?
Дали и на тебе праменот од челото ти го мрдна
лепетот на лилјаковите крилја? Застана ли
на полпат од себе кон мене, како што јас
застанав на полпат од себе кон тебе?
Ја принесуваш ли и ти кон усните чашата полна
млечна месечевина? Дали и ти,
не знаејќи како, ќе се вратиш во веќе оладената
постела? И ќе го засониш, како и јас, она што 
во оваа песна е веќе опишано? Се бранува ли тоа
црниот сомот, кој го прогоруваат ѕвездите,
од биежот на нашите срца, кои бдеат, и оваа
како секоја ноќ?
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СРЕЌЕН СУМ КАКО СЛЕПЕЦОТ 
   ОД СИДРАНОВАТА ПЕСНА

Среќен сум како слепецот од Сидрановата песна.
Не затоа што не гледам, со свои очи, што 
наоколу, во Сараево, се случува. Што не ги гледам
мртвите и урнатините. Ранетите. Свежата крв
на асфалтот која ја лижат пци. Огнените гламји
над круните на јабланите и витите минариња...
Среќен како оној кој оди низ тој град
во неговата песна. Кој му пее на својот град.
Слеп. Кој го опева она што никој друг,
освен него, не го гледа. Ниту може да го види. Кој
не може, како секој жив во тој град, човек ли,
пес, мачка, гулаб..., секој миг да загине.
Кој со звукот на воздухот од пресушената чешма 
          си го мие лицето.
Со здивот на ветрето кое, како студена змија,
се протнува низ писокот греен од прстите на мртвиот
кларинетист. Сè е, љубов, одамна видено.
Од виденото обневидеа браќата ни. Хомер,
Борхес... И многу други кои, слепи,
стократно прогледале. Дамна е речено и дамна
напишано сè. А сето тоа, душо моја, 
одново ќе го кажеме и, на пергаментот 
    од сопствената кожа,
одново ќе го напишеме.
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ЌЕ МИНЕ ЛИ И ОВАА МРАЧНА НОЌ

Ќе мине ли и оваа мрачна ноќ? Ноќ без
една единствена ѕвезда. Без искра надеж.
Ноќ помрачна од секоја метафора на мракот.
Ќе се раздени ли пак некогаш? Ќе се појави ли
амбисот на денот? Ќе се види ли 
од чии раце капе крв? Дали писмото ми до
мајка ми некогаш ќе стигне? Дали оној, 
        по кој ѝ го праќам,
ќе го преживее долгото патување низ ноќта, тркот низ
минското поле? Дали, ако преживее, 
ќе ја затекне жива? А ако стигне, конечно, писмото
до неа, дали, додека го чита, ослепена 
од солзи, ќе биде жив оној кој ѝ го пратил?
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ВО ТОЈ ГРАД ЖИВЕЕ И УМИРА МОЈАТА ПРВА ЉУБОВ

Во тој град живее и умира мојата прва љубов.
Во тој град, кој веќе не личи на себе.
Во квартот во кој сето време се пука.
Во улицата која го нема ни своето некогашно име.
Во зградата која личи на празните полици
од кои ги исфрлиле книгите, при претресот
на станот. Во стан без врати и прозорци.
Седејќи крај веќе одамна мртвата и студена печка.
Со мачорот во скутот, кој ја грее, припен до неа,
и самиот да се згрее. Сеедно ѝ е
дали е ден или ноќ. Мене ме грижи уште една
воена зима која е на прагот. Ме грижи
што ќе јаде. Со што ќе се грее. Ќе ѝ се
влоши ли нарушеното здравје. Неа ја грижи
само мојата грижа. Не ја грижи зимата, зашто за неа,
како и за нејзините сограѓани, зима се сите четири
годишни времиња. Ја грижи, како и некогаш,
да не се откријам во сонот. Да не ме фати провев.
Да не некој, далеку од неа, ми направи нешто
лошо. А злото кое на неа се срушило, го трпи
без збор. Ја крие болката и го гуши крикот, за да ме
поштеди од несоница. Не стравува за својот, туку
за мојот живот, зашто јас сум нејзината последна љубов.
Во тој град живее и умира мојата прва љубов.
Мојата мајка, чија трагична судбина, како и судбината
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на родниот ми град, неизбришливо е 
      втетовирана во моето срце.


