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Татко
На патот кон Бога секој успеал:

Да застанеме овде

Father
On the road to God none fail:

Let’s stand here

I.

линијата раздвојува

a line divides
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Внатре во мене
Бизони во стампедо

Онде пештери

Inside of me
Bison are stampeding

Across caves
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Вена на листот:
Патување до крајот
На зелено море

The vein of a leaf:
I travel to the edge

Of a green sea

Од голем дуќан
Со клинови и фиоки
Градам еден свет

From a vast store
With pegs and many drawers

I build a world
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Крај оградата
Каде завршува светот

Мајката пее

By a fenced yard
Where the world ends

A mother sings

Токму како коњ
Човек јавнува во мрак
Помрачна вистина

Really like a horse
A man mounts in the dark

A darker truth
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Во мојот череп
Божество на љубовта

Илјадарако 

Inside of my skull
A deity of love

With a thousand arms

Во мојот череп
Воскреснат е од мртви

Еден зелен рид

Inside my skull
Arisen from the dead

A green hill
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Градејќи кула,
Мажи висат во воздух...

Одѕвонува час

Building a tower,
Men dangle in the air...

Tolling of the hour
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Наслушнување
На создателскиот звук:

Солзи човечки

Listening in
On the sound of creation:

Tears for people

Внатре во мене
Светска вознемиреност

И еден насмев

Inside of me
A planetary disturbance

And a smile
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Без зборови сум:
Во голема сала тишина
Виси од еленски рог

I am speechless:
In a great hall silence hangs

From a deer’s horns

II.

сонот на светилката

the bulb’s dream
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Постојка:
Мажот и жената се
Сеќаваат на шега

Bus stop:
A man and a woman

Remember a lark


