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На
Мајка ми,  татко ми и брат ми
Русјаков, Исаковски, Кардалевска, Ирена, Адам, 
Виктор
Андреа и Ѓорѓиј
Бог
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ШШШШТ

Молчи сега,
после стрелбата од бакнежи,
останаа само ќор-фишеци,
штрбата уста на тишината да ѝ ја наполнат.
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ЕЛА

ДОДОЛКА 
 
Биди дождлив и ти ноќва, 
истури се врз пластов од прашини, 
исплакни ги сите немири, 
низ нежност надојди,  
шепоти ми љубовност, шумолејќи. 
 
Грми, рикај, болскоти, 
затреси ја сета извесност, 
разбуди ја сета заспаност, 
со копја громовни, 
истерај ги сите мачни мрачнини.  
 
Не запирај, 
не стишувај, не мирувај, 
врз жедноста излеј порои, 
предвидливоста без здив остави ја, 
однеси ме до врутокот на смислата. 
 
И секоја капка, 
со радост ти ја бакнувам, 
омекнувам дур се растопувам, 
за да прифатам благодарна, 
од едно бескрај да изнедрам. 
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Поројноста со плодност, 
ја дарувам, 
убавина низ мене зборува, 
и жена и мајка и земја сум,
благословена сетоста да ја умножува. 
 
И цутат допири галовни, 
и ’рти ведрост насмеана, 
и жив е животот, оживотен, 
ајде најмил биди дождлив, 
и уживај дур љубовта ја раснеме. 
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ПРОГЛЕД

Ајде, 
видов процеп во пајажината, 
и продишав, 
сакав да видам, затоа е тука,
помислив. Не го гледаме истото, не постои ѕидот... 
Полиња широки со жолти нарциси, расцветала 
мајчината душа на ридовите,
се белеат стадата по падините, пупките во сите бои 
на нежност се распупиле,
на небото орел кој ѝ се радува на едноставноста на 
летањето.
А потаму,
удираат камбаните, затреперуваат струните,
сето поединечно во едност 
на ѕунот слеан одѕвонува, преку врвовите на сите 
претходни времиња,
низ ехата на сите пред нас родени, 
мајки, благослови, светлини, се наведнале над 
златните разбои и
пеат од нивните грла првите меѓу ангелите,  нишките 
се редат,
од бесконечноста вечност предат.
Ајде,
не постои ѕидот,
само она низ и зад него,
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ама погледот ти научил да запира на убедувањата, 
кои потврди и од тули се,
не добиваш ништо ако се фатиш за безизлезноста, 
напротив,
ќе завршиш папсан од трчање, а туѓите очекувања не 
ќе ги престигнеш.   
Ајде,
дојди да береме диви јагоди, да се тркаламе по 
снежните долини,
да јадеме шеќерна волна, да летаме змејови, 
да си шепкаме безобразни зборови, да се кикотиме 
ко зелени,
види ја радоста и едноставноста, тргни го превезот 
кој ја криви сликата,
скини ја пајажината
и ајде направи ѝ процеп на виделината.
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ДА

 
Да си ноќва крај мене, 
тишината звук би раѓала, 
кавалoт на сладоста, 
низ мазност би нè протнувал. 
 
Да си ноќва крај мене, 
трепет би воздишал убост, 
усмев што душа грее, 
од милина би воскликнал. 
 
Да си ноќва крај мене, 
раеви би лулале ангели
бршлен љубовен, 
би ткаел филиграни од истости. 
 
Да си ноќва крај мене, 
сета вкусност би ја узнал, 
сите блажини благобдеени, 
низ порти од усни во бескраи. 
 
Да си ноќва крај мене, 
татнеж од средби недосретнати, 
би клекнал пред пишаност, 
заумна умност во припадност. 
 
Да си ноќва крај мене, 
поглед од прогледи, 
низ галовни допири,
љубов би раскажувал.
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СОНОВНА

 
Затвори врати, заѕидај прозори, 
стави и ќепенци, 
околу непробојната тврдина, 
изгради и бедеми. 
 
Молчи, тивко, прикради се, 
во најтемното ќоше, 
неподвижен, сокри се, 
да не префатиш ,,чувствување” пази се! 
 
Што ќе ти се немир, трепет и возбуда, 
сигурноста единствено вреди, 
па и да е досадна, мртва и предвидлива, 
зошто би ја жртвувал? 
 
И не ми пречи да седам на тремот, 
го сакам ветрето што ја бистри главата, 
ги сакам ѕвездите, јата од раеви,  
и штурецот кој на тишината ѝ се инаети. 
 
И уживам да вдишам длабоко, 
цут од липи, печени костени,  
слатка возбуда, занес, мечтаења, 
каде соновна будност крилја распостила. 
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И оставам саноќ да ме будиш, 
и разбирам дека стравот е страшен, 
и ако врз срцево шибаш камшици,
побрзо и од себе, тоа за тебе, учи да чука. 
 
И бараш песни да ти пишувам, 
бараш да дојдам за да се скриеш, 
бараш да кажам, за да те замолчам, 
кога сум вистинска да станам фантазија. 
 
И не ти се лутам, не можам, 
сaкам само да разберам, 
дали кога ќе затреперам ме помислуваш, 
или само сонувам и песни измислувам?


