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Лидија Димковска

Томаж Шаламун – жив класик
на словенечката поезија

Еден ден во да леч на та 1973 год., То маж Ша ла мун, то гаш 
32-го ди шен млад сло ве неч ки по ет на прес тој во Аме ри-
ка, се упа тил во Бер к ли кај Чес лав Ми лош за да го пра ша 
да ли да го сме ни ја зи кот на сво е то пис мо, сло ве неч ки от 
за ан г лис ки от, и та ка да ста не аме ри кан с ки по ет. Чес лав 
Ми лош му од го во рил: „П рес тар сте, млад чо ве ку, за да 
мо же те да го сме ни те ја зи кот. Ос вен тоа, Ти то не е Ста-
лин, вра те те се на зад.“ То маж Ша ла мун го пос лу шал. Де-
нес То маж Ша ла мун е нај доб ри от сло ве неч ки по ет, еден 
од нај доб ри те ев роп с ки сов ре ме ни по е ти, приз нат и до ма 
и над вор уш те за вре ме на жи во тот зад се бе (и пред се бе) 
има це ла пле ја да мла ди и не тол ку мла ди по е ти кои го 
но сат во сво и те пап ки, ран ци, чан ти, ком п ју те ри... ка ко 
по ет с ка ико на од ко ја тре ба да се на у чи пред сè ка ко да 
не се из гу би за не сот, жар та и љу бов та кои ја од ре ду ва ат 
добра та по е зи ја. „Ма ли от“ ја зик на сло ве неч ки от на род 
пре ку го ле ма та по е зи ја на То маж Ша ла мун ги над ми на 
ста тис ти ки те на ра ци о нал нос та па си но ни мот за сов реме-
на та сло ве неч ка по е зи ја де нес е ток му То маж Ша ла мун. 
Во осум де сет ти те го ди ни, во пес на та „П рис тиг ну ва ње во 
Сен На зер“ по е тот ќе на пи ше: 

 О, Боже, кога ли ќе дојде денот кога светот
 ќе го обликувам со своето словенештво. 
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ун Ед на про лет на ве чер во 2006 год. во уни вер зи тет ската 

са ла на Ка тед ра та за кре а тив но пи шу ва ње во Ајо ва маса 
сту ден ти со от во ре ни ус ти и очи зја паа во ра па во то насти-
на то грло на То маж Ша ла мун до де ка тој бук вал но ги пре-
са ду ва ше сво и те пес ни од сво ја та ду ша во нив ни те те ла, 
од сво е то те ло во нив ни те ду ши. Тоа бе ше ве чер ко га бев 
све док на споз на ни е то де ка де нот ко га по е тот ќе го об-
ли ку ва све тот со сво е то сло ве неш т во ве ќе до шол и де ка 
трае и ќе трае и во на ше то вре ме и во вре ме то во оп ш то. 
И уш те ед но споз на ние ми ја ис пол ни свес та: де ка ток му 
за тоа што тол ку доб ро го об ли ку вал све тот со сво е то сло-
ве неш т во, То маж Ша ла мун не е „са мо“ сло ве неч ки по ет 
ту ку уни вер за лен, свет с ки. „Нај дов ме во То маж Ша ла-
мун неш то ис тов ре ме но и на ше и ту ѓо“ ве ли аме ри кан-
с ки от по ет Џо шуа Бек ман. Го ле ми те по е ти се ко гаш го 
об ли ку ва ле све тот со сво ја та по е зи ја, му вдах ну ва ле на 
све тот но ва жи вот вор на енер ги ја, го од да ле чи ле жи во тот 
од смртта. То маж Ша ла мун е еден од нив. За тоа се свес-
ни и сло ве неч ки те и чи та те ли те ши рум све тот – вто ри те 
по лес но „ја под не су ва ат“ (ме та)фи зич ка та ди мен зи ја на 
не го ва та по е зи ја или по доб ро, неј зи на та чо веч ка ди мен-
зи ја ко ја жи вее со нас, се га и ов де, за ед но со по е тот кој ја 
ис пи шу ва, сов ре ме нич ка ни е ка ко со се дот до нас, ка ко 
про да вач ка та на ком пи ри на па за рот, ка ко ли па та под 
про зо ре цот. Те жа та на еден по ет с ки ге ниј е мно гу по теш-
ко да се из д р жи ко га се раз ви ва и раз г ра ну ва пред на ши 
очи. Ми се чи ни де ка сло ве неч ка та по ет с ка сце на „по лес-
но“ ди ше ко га То маж Ша ла мун е на пат заш то то гаш на 
неа не при тис ка те жа та на не го ва та по е зи ја, не ма нож 
што стои под гр ло то на пес на та. То маж Ша ла мун е посто-
ја но на пат – во све тот, вон се бе и во се бе. Ка ко (пост)
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мо де рен но мад ги по се ту ва пре де ли те на свет с ка та ци ви-
ли за ци ја и пре де ли те на чо веч ка та ду ша не за да ги ви ди, 
раз г ле да и опи ше, ту ку за да ги на се ли со тив ко то шу мо-
ле ње на сво јот ја зик, на сти хот, на мис ла та сп ло те на со 
чув с т во то. Рас по нот на не го ви те по ет с ки крил ја е за чу ду-
вач ки го лем. Аме ри кан с ки от по ет Ро берт Хас ис так ну ва 
де ка тра ди ци ја та што ја од ре ду ва по е зи ја та на Ша ла мун 
е тра ди ци ја та на ев роп с ка та ек с пе ри мен тал на умет ност, 
на Рем бо, Лот ре а мон, на гер ман с ки те ек с п ре си о нис ти, на 
фран цус ки те над ре а лис ти, на рус ки те фу ту рис ти, тра ди-
ци ја во ко ја по е зи ја та е ин с т ру мент со кој мо же да се доп-
ре ви ша та ре ал ност, ре ал нос та над ре ал нос та. Се чи ни 
де ка це ла та ис то ри ја на умет нос та е по дат ли ва за вк р с ту-
ва ње со по е зи ја та на То маж Ша ла мун. Сè од наб ро е но то 
е по е ти ка та на То маж Ша ла мун, а ис тов ре ме но и ниш то 
од се то тоа. Иа ко на ви дум ек лек тис тич ка и сло же на, не-
го ва та по е зи ја е ед нос тав на во пот тек с тот, во по ра ка та, 
во нит ка та што се пров ле ку ва од врвот до дно то на пес-
на та, се ко гаш во вер ти кал на по лож ба, во суш тес т ве на та 
по лож ба на по е зи ја та.  
 Во пес на та „Ш ти ци те на ма ни хеј ци те“ Ша ла мун го 
от во ра по е тич ко то пра ша ње: од ка де по тек ну ва по е зи ја-
та? Што ја ус ло ву ва, од ка де се ра ѓа? Арс по е тич ки зву чи 
не го ва та по ет с ко-есе ис тич ка мис ла: 

 Револуцијата е секогаш спас, секогаш 
 сеќавање и употреба на сеќавањето, значи
 традиција. Поезијата срка од двете полиња,
 но каде навистина е судбински одредена,
 не се знае.
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ун Вис тин с ка та де фи ни ци ја на по е зи ја та на То маж Ша ла-

мун не са мо во кон тек с тот на сло ве неч ка та, ту ку и ев роп-
с ка та и свет с ка та по е зи ја е нај ве ро јат но ток му тој хиб рид 
ме ѓу тра ди ци ја та и ре во лу ци ја та, ме ѓу она што е те мел и 
она што го зат ре су ва тој те мел за да из г ра ди неш то но во, 
ав тен тич но. 

То маж Ша ла мун од 1966 год. ко га ја об ја ви сво ја та прва 
по ет с ка кни га „По кер“ па сè до пос лед на та, „Си на ку ла“ 
(2007) об ја ви три е сет и се дум по ет с ки кни ги. Со „По кер“ 
ул ти ма тив но го пос та ви сло ве неч ки от ја зик во це ло куп-
ни от по ет с ки кон тек ст пред свршен чин: да се би де или 
не. Ниш то по ве ќе не мо же ше да го соп ре ин тен зи те тот на 
по ет с ки те сли ки, ме та фо ри и ме то ни мии што си нај доа 
свое мес то во сло бод ни от стих на но ва та ге не ра ци ја сло-
ве неч ки по е ти. По е зи ја та на То маж Ша ла мун зас т р чи ка-
ко не по кор но стеб ло сре де соц ре а лис тич ка та пус ти на. Ја-
зи кот на сло ве неч ка та по е зи ја от то гаш на ва му е ја зик на 
от во ре на, гус та, по ве ќес лој на пер с пек ти ва. „Ме та фо рич-
на та ге ни јал ност и ра ди кал ни от има жи зам на поези ја та 
на То маж Ша ла мун е она што го пра ви овој по ет толку 
по се бен не са мо во сло ве неч ка та и ев роп с ка та, ту ку и во 
свет с ка та по е зи ја.“ (Со ња Кра во ња). Не го ви те пес ни ги 
„г ле да ме“, те чат пред нас ка ко три ди мен зи о нал ни сли-
ки и са мо од на ша та чет в р та ди мен зи ја за ви си ка ко ќе ги 
раз бе ре ме, што ќе из в ле че ме од нив, да ли ќе се пре поз на-
е е ме во нив, да ли ќе нè пот ре сат, нас ме ат, рас п ла чат или 
раз г не ват. Ед но е си гур но: се ко гаш ја раз го ру ва ат фан та-
зи ја та и мис ла та на чи та те лот, соз да вај ќи од чи та те лот 
по ет, а од по е тот – чи та тел. Об ли кот на пес на та на Ша-
ла мун во о би ча е но е дис хар мо ни чен, не под ре ден на мо-
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мен т ни те ст ру е ња и по е тич ки на че ла, на гра ма тич ки те 
пра ви ла и „ма лог ра ѓан с ки от“ ред, ос ло бо ден од ис то рис-
ки те сте ги на сти хот доз во лу ва сод р жи на та да про ди ра 
од си те ст ра ни, да ги пол ни бе ли ни те око лу збо ро ви те, 
да ги рас ло ју ва и да ги по мес ту ва зна че ња та, чув с т ва та, 
впе ча то ци те. Пес на та на То маж Ша ла мун ни ко гаш не е 
ед ноз нач на, бо жем ар хе о лош ко на о ѓа лиш те пос то ја но 
ну ди по ве ќес лој ни и сè под ла бин с ки от ко пу ва ња на по-
ет с ка та (с)мис ла. Пер с пек ти ва та на на ра то рот – пе јач е 
и птич ја и жаб ја, и чо веч ка и бож ја, а чес то па ти и сè во 
ед но. Тој и од над вор и од нат ре ги вос п ри е ма лу ѓе то, неш-
та та и по ја ви те, ја ба ра нив на та вза ем на врска, се ко гаш 
од но во за чу ден пред не пи ша ни те ко до ви на ма те ри ја та, 
жи ва и не жи ва.  

 „овде во небесата нема секс не чувствувам раце
 но сите нешта и битија се сплотени меѓу себе
 и се лизгаат секој на своја страна за да се спојат  
      подобро
 боите испаруваат и гласовите се како меки грутчиња  
      врз очите“

Теж не е ње то кон хар мо ни ја та ка ко иде ал но ус т рој ство 
на све тот во не го ва та по е зи ја е ис то тол ку при сут но како 
и теж не е ње то кон ха о сот што го прид ви жу ва светот те 
напред те на зад, но ни ко гаш не го ос та ва да стои во место. 
Лу ѓе то, жи вот ни те, рас те ни ја та, пред ме ти те, нешта та, Бог 
– сè во по е зи ја та на Ша ла мун има свој „мал“ жи вот, свое 
мес то под сон це то, сво ја ис то ри ја, свое вре ме и без вре-
ме. По е тот ве ли: „Ја ми јам внат реш на та вра та.“ и преку 
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ун (се бе)очис ту ва ње то ги вк р с ту ва (са мо)реф лек си ја та и са-

моп ре го рот на пес на та и жи во тот со буд но то посмат ра ње 
на внат реш ни те и над во реш ни те гол го ти, но и ра дос ти на 
сов ре ме ни от чо век кој во по е зи ја та на Ша ла мун би ти су ва 
за ед но и со при ро да та и со кул ту ра та, ка ко два по ла кои 
кај не го не се сп ро тив с та ве ни ту ку ма гич но се прив ле ку-
ва ат:

 Оној кој живее во заблуда дека бојата е култура,
 а рибата природа, ќе се освести. 
 Дрвјата се влакна на кожата што сме ги посадиле  
       сами. 

По е зи ја та на То маж Ша ла мун е ка те го рич на по е зи ја во 
ко ја тој про мис ле но (ав то)кри тич ки и спон та но лир с ки 
из не су ва по ет с ки ста во ви за сво јот на род, за со ци јал ни те 
ди мен зии на жи во тот, за чо ве кот ка ко по ли тич ко и ре ли-
ги оз но би тие, за сво јот став кон све тот и жи во тот: 

 Мојот свет ќе биде свет со остри рабови. 
 Суров и вечен. 

Не го ва та по е зи ја по се ду ва по ли тич ка ан га жи ра ност која 
е по чес то хер ме нев тич ки пос та ве на во пот с ло е ви те на 
пес на та одош то во неј зи ни те вид ли ви рам ки. Мно гу од 
пес ни те на Ша ла мун се ге о по ли тич ки обо е ни, и се ко гаш 
со при чи на: 

 Сите оние чудни cordons sanitaires на цивилизацијата
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 како Југославија, Јава, Букурешкиот двор, 
 се наменети за гадинки.

Ан то ло гис ки е и сти хот од пес на та „Вос пи ту ва ње“: „Т ра-
ге ди и те ги от во ра ат си те вра ти“. Лу цид но, пот рес но споз-
на ние за кое ста ну ва ме свес ни са мо ко га ќе (ни) се слу чат 
го ле ми тра ге дии. Ис то ри ја та на чо веш т во то е пре пол на 
со нив. Ре во лу ци и те, ми ров ни те до го во ри, об ви ну ва ња-
та и приз на ва ње то на ви на та обич но се слу чу ва ле пос ле 
го ле ми чо веч ки тра ге дии, а по не ко гаш, па ра док сал но, и 
ги пре диз ви ку ва ле. Са ма та ка тар за на тра ге ди ја та е па ра-
док сал на. Ни све тот, а ни чо ве кот ка ко по е ди нец во не го 
се чи ни ни ко гаш не на у чи де ка не е пот реб но да се пад не 
на дно то за да се ста не и да се из ви ши кон врвот, но тра-
ге ди и те се ко гаш се слу чу ва ле спо ред ова пра ви ло. Ша ла-
мун во ис та та пес на ве ли: „Т ра ге ди и те ме сми ру ва ат“ – и 
тоа е ток му таа ка тар за ко га зна е ме де ка пос ле тра ге ди ја 
не мо же да се слу чи уш те ед на, заш то ни ту ед на тра ге ди-
ја не мо же да се спо ре ду ва со не ко ја дру га: се ко ја 100% 
ја ис пол ну ва со се бе праз ни на та што ја по са ку ва. Лу ѓе то 
(оние што ја пре жи ве а ле) по ве ќе се са ка ат пос ле тра ге ди-
ја, воз ду хот е на би ен со ми рис на нов по че ток, опас нос та 
е ре а ли зи ра на, пос ле по то пот не ма друг по топ. Ша ла мун 
чу дес но и ис к ре но ја со би ра це ла та фи ло зо фи ја на тра-
ге ди ја та во са мо еден стих кој одек ну ва со сво ја та ја чи на 
и моќ. 
 Ид ни на та и ми на то то во нив на та иг ра на мач ка и 
глушец, на свет ли на и сен ка е пре диз вик за Ша ла мун да 
за пи ше:
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 Вртењето на главата е тотална утопија. 

Се гаш нос та ка ко „неш то по ме ѓу“ не го од ре ду ва на ши от 
жи вот рас т р г нат по ме ѓу она што би ло и она што ќе би де. 
Се гаш нос та е уто пи ја ко ја не ни при па ѓа. По важ на е при-
пад нос та кон то по сот, кон мес то то што го од ре ду ва на-
ши от жи вот и нас са ми те заш то „без то пог ра фи ја нè че ка 
смрт“. Кос м по по лит с ка та по е зи ја на Ша ла мун ни ко гаш 
не по бег на ла од ло кал но то за да би де гло бал на, нап ро-
тив, сво и те жа риш та и те ми ги црпи од ко лек тив но то (не)
свес но, од ар хе тип с ко то нас лед с т во на на ро дот, и сло ве-
неч ки, и кој би ло друг со кој по е тот ста пил во ди ја лог. 
Не го ва та по е зи ја изо би лу ва со ди ја ло зи (пред сè внат-
реш ни) ка ко и со ин тер тек с ту ал ни ре фе рен ции со ни за 
ис то рис ки, ми то лош ки, се меј ни или ано ним ни ли ко ви, 
кои се се ко гаш пос та ве ни во ме та фи зич ки кон тек ст: ра-
бот ни ци (кои има ат ус та, лик, ôд и де ца), ов ча ри, Гом-
б ро вич, Јон, ге не ра лот Франц вон Ма ли, Мет ка, Да вид, 
Ан д раж, Хрис тос, Бог и, се ка ко, То маж Ша ла мун. Са мо-
и ро ни чен, ду хо вит, во уло га на двој ник, То маж Ша ла мун 
ќе ја на пи ше ан то ло гис ка та пес на “History” во ко ја уш те 
во пр ви от стих ќе го пос та ви чи та те лот пред ѕид: „То маж 
Ша ла мун е чу до виш те“, а на кра јот на пес на та блес ка во ја 
да ва де фи ни ци ја та на т.н. на ци о нал на кни жев ност и на 
мес то то на по е тот во неј зи на та ис то ри ја: 

 Но, во Љубљана луѓето велат: глеј!
 Она е Томаж Шаламун, оди во продавница,
 со жена му Марушка купува млеко
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 и ќе пие млеко. 
 And that’s history.

Љу бов та е мош не важ на те ма во по е зи ја та на Ша ла мун. 
Ја опе ва од си те мож ни ас пек ти. Љу бов та се по ја ву ва и во 
сво ја та „е рос на“ и во сво ја та „х рис тос на“ ди мен зи ја, а не-
рет ко овие две ди мен зии се сле ва ат во ед на, един с т ве на:

 На оној кој е вистински слеан во љубовта
 не му треба небо, небото може да си оди. 

Со те ри о лош ки зву чи сти хот од пес на та „Е пи таф“: „го љу-
бам се ко го што ќе ме споз нае.“ Љу бов та во по е зи ја та на 
Ша ла мун е хе те ро ге на – се кој се ко го мо же да са ка и да 
по са ку ва, та бу а та се из б ри ша ни, сек су ал на та енер ги ја се 
прет во ра во ду хов на, ду хов на та во сек су ал на. Са мо ти ја-
та и праз ни на та на сов ре ме ни от чо век се по пол ну ва ат со 
крат кот рај ни ст рас ти кои по не ко гаш, па ра док сал но и ка-
тар зич но, во дат и до по ви со ки те ни воа на љу бов та ка ко 
ис пол ну ва ње на сè со се бе и со дру ги от. Лу цид ни се споз-
на ни ја та што ги ну ди по е зи ја та на То маж Шаламун – во 
сво ја та воз не су вач ка и мо мен т на ин кан та ци ја наликуваат 
на зе нов с ки, по ли те ис тич ки и при мор ди јал ни муд рости. 
Ка ко што зен-мај с то рот со шла ка ни ца го прос вет лу ва 
сво јот уче ник, та ка и по е зи ја та на Ша ла мун во сво и те 
сло бод ни и вр за ни по ет с ки асо ци ја ции ну ди ad hoc от-
кро ве ни ја, тол ку вис ти ни ти и муд ри што воз бу да та од 
нив се пре не су ва ка ко от к ро ве ние и врз чи та те лот: 
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 кромид, а не знаете зошто, затоа!

По е зи ја та на То маж Ша ла мун се ра ѓа во ви зу ел ни те се-
ти ла на по е тот, тој пи шу ва за она што го „ви дел“, пред сè 
во сво ја та фан та зи ја и во дла бо ки те браз ди на умот и на 
ду ша та. Вер ба та во моќ та на фан та зи ја та е „вит ме нов с-
ка“, но ис тов ре ме но и „бод ле ров с ка“. Ка ко рет ко кој друг 
сов ре мен по ет, То маж Ша ла мун ги со о чу ва овие две ст-
ра ни на мо дер низ мот, ги спо ју ва, ги сле ва ед на во дру га, 
но ис то та ка и ги раз д во ју ва и пос та ву ва во об рат на пер-
с пек ти ва: ди ја ло гот ме ѓу нив ис пи шу ва зби е ни сти хо ви 
пол ни со зас т ра шу вач ка тем ни на и свет ли на, ра зиг ра ни 
сен ки и ста тич ни би ти ја, ис то ри ја и ми то ло ги ја. Во време 
ко га те ло то и ду ша та се во ам би ва лен т на сос тој ба на иг ра 
на моќ и ко га во нив се бо рат две си ли – онаа што ќе ги 
спои и онаа што ќе ги раз д вои, сти хот на Ша ла мун „Се 
ши ри ли ду ша та со ме со то?“ е ег зис тен ци јал но пра ша ње 
од нај ви сок ред. Ис то тол ку суш тин с ки зву чат и на ред-
ни те сти хо ви во кои от сус т во то и при сус т во то не мо жат 
ед но без дру го:

 колку тажно виси кошулата
 што ја напуштило телото
 а сепак е сè уште кошула

или сти хо ви те во кои фи ло зоф с ки от пот тек ст го поставува 
чо ве кот сре де вза ем на та за вис ност на сè што е во нас и 
вон нас:
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 Во секој случај оваа маса би се распаднала
 кога љубопитни очи би се врежале во неа ко длето.

или, пак, приз на ни е то што пле ну ва со сво е то ме лан хо-
лич но споз на ние:

 Несфатливи се предметите во својата досетливост
 недофатливи за бесот на живите

А се пак, То маж Ша ла мун во сво ја та по е зи ја ус пе ва да ги 
до фа ти ниш ки те на ду ша та на пред ме ти те, ис то тол ку 
мај с тор с ки ка ко што до срж ја поз на ва чо ве ко ва та ду ша 
и ду ша та на при ро да та оп ко ле на од ду ша та на кул ту ра-
та. Тој е ве чен бун тов ник про тив ма лог ра ѓан с ки от ред 
на неш та та и на све тот, про тив пред ра су ди те и сте ре о ти-
пи те во кои не про пад на са мо чо ве кот, ту ку и не го ви от 
фи зич ки и ду хо вен жи вот. Ша ла мун знае да ка же Не, но 
не го во то Не не е бунт без при чи на ту ку има под ла бо ка 
смис ла. Сти хо ви те:

 Кристалот не е сад за месо.
 Кристалот е чаша за вино,

мо жат да се про тол ку ва ат во не кол ку пер с пек ти ви: во 
пер с пек ти ва та на хрис ти јан с ка та двој ност ду ша/те ло, 
во пер с пек ти ва та на сов ре ме на та пот ро шу вач ка фи ло-
зо фи ја на си тос та ко ја ану ли рај ќи го гла дот се ану ли ра 
са ма та се бе, на ди о ни зис ка та опи е ност од жи во тот итн. 
Всуш ност, пес ни те на Ша ла мун се дво на соч на ули ца по 
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ви со ба вен ме лан хо ли чен ри там, со хер ме тич ки зат во ре-
ни про зор ци или со ши рум от во ре ни пок ри ви, на сел с ки 
ко чии ук ра се ни со не вес тин с ки вен чи ња од пол с ко цве ќе 
или мр то веч ки вен ци со лен ти во на ци о нал на бо ја, во ул-
т ра мо дер ни ав то мо би ли или на град с ки ве ло си пе ди, зад 
за маг ле ни очи ла или со пог лед на љу бо пит ни дет с ки очи. 
Не го ва та по е зи ја е по е зи ја за ужи ва ње и по е зи ја за про-
мис лу ва ње, по е зи ја за ср це то и умот и по е зи ја за те ло то, 
по е зи ја со ко ја мо жат да се пре жи ве ат лич ни те и ко лек-
тив ни те дра ми, по е зи ја без ко ја на све тот би му не дос ти-
гал еден од нај важ ни те внат реш ни ор га ни, един с т ве ни от 
дви га тел на чо веч ки от жи вот – ду ша та. 
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Затемнување

1.

Се изморив од подобието на своето племе
и се отселив. 

Од долги шајки
си заварувам екстремитети за новото тело.
Утробата ќе биде од стари партали. 
Нагниената наметка на мршата
ќе биде наметка на мојата самотија.
Око ќе си искорнам од длабочините на мочурот. 
Од нагризаните плочи на гнасотата
ќе си поставам колиба. 

Мојот свет ќе биде свет со остри рабови. 
Суров и вечен. 
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Ќе земам шајки
долги шајки
и ќе си ги забивам во телото.
Леко, леко
и што побавно
за да трае подолго.
Ќе си направам точен план. 
Секој ден ќе се тапацирам
на пр., по десетина квадратни сантиметри.

Потоа сè ќе запалам. 
Ќе гори долго,
ќе гори седум дни.
Ќе останат само шајките
заварени, ’рѓосани.
Таков ќе останам.
Таков сè ќе преживеам.
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Нешта

7

Ќе нацртам крст

†

кривулки на мојот стол за нишање
колку тажно виси кошулата
што ја напуштило телото
а сепак е сè уште кошула
и во тоа е клучната точка на нашиот пораз
и куферот и линијарот Т
дали некогаш сте виделе стол
што трча од бањата кон кујната
или во обратен правец зашто тоа не е ни важно
и хистерично прашува 
што ќе се случи со мојот задгробен живот
дали некогаш сте виделе балконска ограда
која вели доста ми е 
доста ми е 
доста ми е
и јас си го сакам својот мал живот
и мене мора нешто да ми следува
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и сте виделе меѓу куќата со број четири и бунарот 
испружен стар чевел
уште од времето на последната ноќна регата кога победи  
      Марио
дали чевелот ви се обрати
добар ден простете
што ви додевам среде улица
нели ви се чини
нели ви се чини
нели ви се чини
Несфатливи се нештата во својата досетливост
недофатливи за бесот на живите
неранливи во непрекинатото истекување
не можеш да ги достигнеш
не можеш да ги зграпчиш
неподвижни во ѕурењето



25

Глаголи на сонцето

Лизгање

Сè што се лизга помеѓу Кандид и Тересија
помеѓу времето и Тересија
помеѓу розовината
сè што се лизга

сè што се крие во порабениот раб на ќебето
помеѓу Камник и Камник
во усните агли
во небитието
помеѓу сираците

сè што нурка во витли
носи шапка
плаче на гробишта
или на друг начин му се одлепуваат
парните броеви слоевите време
сè што е помеѓу тоа
да имаш своја чепкалка за заби во устата
и блажено да речеш
момци
доаѓа Skatch Skatch доаѓа

сè што е помеѓу спуштените очни капаци
помеѓу ресите на завесата
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или лебди како дамка

сè што се лизга по зелени жици
што отскокнува кога кожата се лепи
што паѓа врз ригите на вечерниот костум
сè
сè што се знае дека е
што доаѓа
што се влечка по тебе

од чувството дека јадеш
дека ти си тој што јаде
ти и никој друг

сето тоа е доказ
сето тоа е доказ
сето тоа е доказ


