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Колку повеќе песни, толку помалку поезија!
Ако подаруваш стихови, подарувај жед!
Има ли доволно – жедни?
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П    

Посигурен сум меѓу луѓето
кои скокаат во воздух среде бел ден
за да грабнат малку светлина од повисоко.
И поотпорен сум на природните појави –
како на маглата над мојот покрив, на пример,
што не ми дозволува да ја набљудувам непознатата  
     спроти мене,
    како шета гола по собата.
И посилен сум од ветрот што струи меѓу нашите   
  намерни погледи за да ни ги доближи зениците.
И побучен сум од експлозијата на автомобилите
што прскаат ваму-таму по улицата надолу.
И повидлив сум, секако, од сите што носат очила за сонце
зашто темните стакла изгледаат мошне глупаво.
И попрепознатлив сум од останатите скитници по небото
зашто и самиот сум гол како пиштол што нишани   
     во дијагонала.
И појасен сум од квечерината што им тежи на патниците
како голем багаж врз рамената. 
И попрецизен сум од часовникот што престана да работи  
      на пладне
зашто стрелките го загубиле патоказот.
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Зв
он

ко
 Та

не
ск
и И поуспешен сум од другите во прогнозата за лудата ноќ

    без ѕвезди што следува,
зашто очекувањата, божем, ги исполнуват потребите  
      за ситост.
И позвучен сум од екот на камбаната
што отчукува нерамномерни интервали отспротива,
зашто гласот ми е пискав и полн со пцовки.
И повисок сум од оџакот на десетина метри до мене
што попусто се обидува да ми пркоси
без да знае дека не може да ми ги допре ни градите.
И поубедлив сум во доказите дека странците
не знаат да застанат во ред кога чекаат дозвола за престој.
И понервозен сум од нив кога гледам дека потоа им е 
    криво поради нелукавоста.
И подарежлив сум тогаш кога им отстапувам пет грама
     „мозок за итни случаи“ 
за да им се најде како збор при уста кога ќе им притреба.
И поласкан сум од изразувањето благодарност
за добриот гест од моја страна.
И побрз сум во донесувањето одлуки на општа штета
зашто и самиот користам прашок против штетници.
И потолерантен сум на јапонскиот изговор на лошиот  
  италијански: Mi chiamo – Mi caco = (никако)!
И повесел сум од смеата што ја слушам во позадина
како штимунг пред извојувана победа.
И пославен сум од победата што допрва треба   
      да се прослави
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со бурно ракоплескање и со чашка муабет,
во недостиг на друго искушение.
И погорделив сум од другите кога јадам и пијам   
    со нивна уста како испосник.
И посомнителен сум, затоа, за потфатот што го сторив  
      на отворено
без ограничувања од ѕидовите и прозорците,
што ми надвиснале зад грб како строги судии.
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Зошто не ми дозволија да си ја заменам собата –
за да се чувствувам поудобно,
кога и критичарите го менуваат личниот метод
за да бидат поактуелни во периодиката?!

Сите се одлучија за светли и пространи соби
со проверено приспособлив мебел,
јас премолчев за едната нова, но тврда фотелја,
иако другата ја немаше воопшто, а требаше да се неделиви,
како што литературата е неделива од науката за неа.

Зошто бев нестандарден во изборот на интимна постела
и не настојував на експериментирање?

Литературата бара свежи љубовни маски за моделирање:
воден кревет, егзотичен партнер, друга боја на кожа, вера,
непредвидлива авантура...

И не зависи сè од тоа, мислев, на која страна   
     гледа прозорецот,
важно е и каде е свртена Таа, кого гледа
и во што се препознава?!
„Во секоја соба има огледало“, па божем и во мојата,
бидејќи и таа, според ниедно правило, не морала   
               да претставува исклучок.
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Зошто тогаш главата ми личи на синтагматска оска
кога ми е спружена лесно на перницата,
а станува хипертекст кога насоне пропаѓа длабоко во неа?

Требаше ли, всушност, да ми ја заменат собата?!
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Еден, два и опааа!

Повторно паѓам во сон,
заморот ме следи секаде,
одморот не го пушта од канџите,
не ми дозволува да пркнам,
очите да ги отворам што светат како неонки
со стар датум на производство,
светот да го опипам со пулс на невротичар
на кого задолжително му треба дневна доза опиум,
зашто нема автомобил да отиде на инфузија

Два, три и долууу!

Си игра јазикот со своите форми,
со својата функција на дежурен полицаец,
обидувајќи се да го испита мојот хранопровод
како ги голта граматичките правила:
како бонбони, како чоколада, како роман

Лоша игра, музо!

Штотуку се бевме навикнале на лингвистичка работа
и ете ти ги литератите со својата фантазија –



15

Чоколада во портфолио

да бараат пукнатини во јазикот,
да си ја продлабочуваат имагинацијата

Постои ли сега некој доброволец, кој ќе ги запре   
      во потрагата?

Добар ловец, можеби.
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Пречитаната книга на неспокојот
ме повикува затегната како брана
заедно да цртаме кружници
и триаголници во нив,
а и кругови во триаголниците
за полесно да ја определиме оддалеченоста
    во дијагонала

Јас ја повлекувам првата тангента,
Ти се колебаш за втората,
белешките наспроти го мерат радиусот.
Кој е во предност?

А, В, С или D? 

Врз кого паѓа главното тежиште?
Оската се врти како бинго топка за тебе,
Конците ја движат куклата за мене, –
ќе останеме ли двајцата марионетки
на нечија страст, на нечие движење, допир, команда?!

Ќе се пресечат ли топките на половина пат,
ќе го доближат ли резултатот поблизу,
колку за поттик, за кураж, за стрв!?
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И ќе продолжиме ли да си праќаме распливнати погледи
како нееднакви бранови при удар во карпа,
ќе се распрснеме ли како меури од сапуница
кога ќе стигнеме до центарот, до стожерот,
до дното на неспокојот?

Книго моја, отвори се до крај
како жила полна со набабрена крв,
како бокал вино за жедни усни,
како абер за преселба
како незавршено патување,
како трагање надвор и внатре во себе,

Во тебе.
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Кога ќе заврши ова babie leto
што ми се провира и под панталоните?
Кога ќе почне часот по метереолошка хигиена
што толку долго го очекувам?

Сè уште сум под есенски туш
стручниот профил што ми го разводнува,
што ме тера на неодлучност,
на пасивност,
при изборот на книжевен ментор,
на тутор што препорачува домашна лектира,
на надзорник со zorný uhol,
на ревизор со изострена диоптрија,
стилските чекори што ги контролира,
што ги проверува,
докрајчува,
(при)врзува,
става во калап

Ќе го разбијам ли менталниот оклоп?

Ќе ги скршам ли решетките во зоолошката градина?
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Кога ќе стигне зимата, ќе ѝ се поклонам на колена,
па ќе ѝ се насмевнам в очи, затоа што доцни 
како домородски саат на село...

Ставен сум под истрага, под увид,
на словачките писатели, на незапознатите,
на сокриените,
на неотскриените,
на неоткриените дотогаш,
тука на црниот под,
белите места што ги пополнуваат
како ѕидна смеса за плитки дупки,
за мали отвори,
за штури празнини,
за бегство на другата страна –
за отаде – другаде да ѕиркаат
или скришум во мене

како папараци
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Може ли професорката по литература да ми ги даде
песните од младоста на прочит?

Сигурно има суптилни мотиви во нив, –
сакам да знам зошто се откажала
    од таквиот занает –
можеби тоа и ќе го откријам.

Може ли пак да поразговараме
за планираниот курс на Умберто Еко,
за ветувањето, за помошта,
за мистиката, за двосмисленоста?

Може ли да асистирам во нејзината
    докторска работа
како инспирација, како црв, како јанѕа,
како немир, како шмрк кафе по напишан ред?

Може ли да ја консултираме европската литература
околу тоа –
зошто сме се нашле на исто место,
во (ни)едно време, како деца – математичари
што решаваат равенка со две непознати?
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Може ли потоа да ѝ ја дадеме метлата
    на математиката
за да ги смете непознатите равенки
и да нè остави на мегдан
да се опробаме преку стиховите?

Јазикот тогаш би одел на пауза.

Може ли?


