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Недеремено око

НЕДЕРЕМЕНО ОКО

Во северното предградие на Теба, на пазарот за сказни
нè затекоа со капарисани извор слогови за Стариот завет.
Со платеници, за грст статери ги осуетивме Спартанците 
та потајум во кобожемна дремка бележавме соѕвездие
линија на карванот низ чемер орестиите на Тесалија. 

Гаталецот од Еге принесе жртва огнена – млад гулаб: –   
му откорна глава со виткање – крвта ја исцеди на исток
искубаните перја ги фрли на запад, ги прекрши крилата
и дарот со длабок наклон го положи врз огнот. На секи
поглед од небото-саѓи го читавме името на Дионис. 
Во молитвите кон Силен ги внесовме семејните имиња.
Повикавме дванаесет стројни наречници – Тракијки
на дланките со крвав поглед да ни врежат туѓа судбина.

В мугри, ден и пол пред недоодните Громовни Спили 
во утробата од елен лопатар потонаа пророштвата: –
изместени се тросложните думи, гајдите Орфееви јазол
нема горешт здив во пеонската и беломорската песна
залебена е акцентската целост  – заспани се на Олимп.
Низ Орестија до Пела – во купените стихови и патеписи
во Филиповите теми – втиснавме со руеница метафори 
– превртевме придавки и глаголи – презначивме именки 
залуд да им е прогонот на Атињаните низ Екумената.



10

Ст
ев
о 
Си
мс
ки Надвор од маѓијата Македонија – во изоденото царство

нè пречекуваа небаре сме баздриѓани со зборови. На
Атон во Првата книга Мојсеева допишавме: „Јудо, лаве 
мој мал! Од грабеж се издигаш, сине мој. Се наведнуваш 
и легнуваш како лав и лавица. Кој смее да те разбуди!”



ЗАВЕСА НА СВЕДОШТВОТО
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ОДЛЕПУВАЊЕ НА КРИЛАТА

Легии чекорат долго под мојот прозорец 
упатени вечно кон крајот на светлината.
Топотат во далечината потковани коњи
квадриги бележат издлабени изгрев траги 
на маглосаниот џам од издишана возбуда.

Врват по полноќ. Елегија се, грло сушат
темницата со носталгија ја распукнуваат.
Проаѓаат кохорти на Филип Македонецот
под полузатворените костенови капаци –
во очиве во прогон по сатрапите на Дариј.

Зад завесата со здробен мраз во колената
со страв што збива во зрно: ако ме видат 
копјаниците бележан да бидам со поглед.
Ксифос да не ми вперат. Да не ме допрат 
перјаниците од пешадија на Парменион
та да ме одвлечкаат со славата на исток.

Штом во маршот ќе им збоктиса рефренот
се топи густо катранот-афион под јазикот
сè до продлабениот сув поглед, во мугрите.
Го одлепувам крилото. Излегувам на патот.
Вјасам како гласник – коњаник сум со миро 
со темјан да измолам – со мито да узнавам
кога, каде ќе допре да земе здив фалангата.
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(Илинден 338 п.н.е.)

Дабоаните дробеа удари со недовршени пораки. 
Биографите остреа пера, а помошниците нивни 
матеа саѓи во коњски копита со вода од Стагира 
за да не се изрони мозаикот во нивното писмо.

Бараа нишан македонските коњички придружници
во графиката на Херонеја – пред падот на Елада.
Воините цедеа дланки на рачките од ксифосите
махаирите, сарисите и врз димитен кошулите. 
Распнати беа легиите на Македонија и Тесалија  
– изброени белезите од Беотија до Атина и Теба.  

Филип диб натокмен на атињаните Хар и Лизике.
Александар денг со одбраните дваж жила напната 
на Тебанците заумени со Теган и Светиот баталјон.

Кралот се подви пред Атињаните. Молкнаа Дабоани.
Староста ли му свитка широки плеќи на Барбаринот
– се прашаа биографите. Ега ѓуч им падна за белите 
редови баталени. Линиите атински прснаа прогон. 
Повтор со зор биографите кренаа пера, без заврз 
да испишат пророштво на немите сведок страници.
Жегна Александар со телохранителите и пријателите
густо во штитот тебански – проби. Суетата пуста
го сврте Филип и ветераните во слава – запишано е:
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Кохортите елински деланки. Тебанскиот баталјон 
денелија со троа робје одврзано да си ги запретаат
љубовниците на местото на поразот. Бележан
со лав седнат – приказ за победата на Македонија.
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1.

Три ноќи пред Летник на бигор спили под Канео
точеа качаците Самуилови ками за вратот на Арон.

Момоците од Девол дотераа млади тесалиски дорати
и подметнаа јанган крај Долни Порти. Пламна како
сонце Свети Никола Болнички наместо пондилата.  
Не запреа со острењето – ние го одложивме бегството. 
Синџир врзавме за огнот вода да црпеме од езерото 
да не распукаат клучните камења од Свети Пантелеј.

На полноќ, измешани во толпата крадци, еден до друг 
излеговме од крепоста небаре лепросани катунари.
Азно оставивме и манести со ќерките – туѓи стреи.
Оттогај, од клетва само машки деца ни се раѓаат.

Пулевме од Галичица – догоруваа нашите дворци.
Изрековме клевета – зарек сведоци подготвени долго 
да го носиме гревот: Допрени до нечиста ѕверојадина
до гнаса од мрша оскрнавени, а немавме млада коза 
од наше стадо да му принесеме на Господа за гревот.

Не фативме ни грлици. Една жртва дар, другата жртва 
сепаленица. Немавме ни една десетина од мерката ефа 
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– пченично брашно за гревот без елеј, без кадиво. 
На пладне пред свештеникот во Лин принесовме овен 
– здрав од туѓо стадо – според проценка во сребро, и 
тој се помоли за престапот наш направен од незнаење.
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Осмиот ден, в мугри, пред Завесата на Сведоштвото
беше сторен престап против Заповедите. Лажно се 
заколнавме. Присвоивме туѓо од ближен свој што 
беше дадено на чување. Пред очите наши требаше 
жртвата сепаленица да тлее врз огнот цела ноќ 
со помен на жртвеникот до изутрина без да гасне.

Стивна огнот – тргнавме во војна како баздриѓани.

Со зарек дека ќе ја вратиме крвнината. Ќе ги урнеме 
до темел крепостите на Комитопулите. Очи кракашки
ќе им развртиме на сите војници, а на секој стоти 
ќе оставиме по едно за да води до нивниот Василевс.
Да сведочат се казнети со слепило Македонци 
што кренале меч против Македонското царство.

Коленичевме пред Василиј втори небаре бандили 
за прошка што ја поделивме Византија. Нагрнавме 
татарски ќулафки, а ја одгрнавме нашата хламида. 
Прековавме махаири и ксифоси во јатагани и чакии. 

Jававме боси коњи. Во зобот им дотуравме конопово 
семе. Не чекавме дивечот за принес на жртва огнена  
до крај да искрвари. Перјето на куп го крена ветрот.  
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3.

Клечевме подготвени над главите балтии да ни светнат – 
да го видиме крајот искален со студенило во крв, но
блеснаа златни крстови на слепоочниците. Не попрскаа
со аѓазмо, со босилок китки. Темјан во расчурени 
кандила замириса. Би трето крштевање во осум години.

Знаевме за демата непремосна Самоилова, авај.
Претходницата ја пропуштивме небаре се калесари.

Кастиле коњаници за објав го бележеа патот дури
со усти врзани ја обиколивме Клучката клисура. 

В грб, две ноќи ја враќавме крвнината. Со тешка 
давија уривавме порти што нè прогонија. Пребарувавме 
со скрб има ли преживеан од нашите. Со пораз-победа
со глогово трње во грлата ја прошириме празнотијата.
Узнавме дека останат ни е еден за жртва – Јован Арон.

Царството до небеса стаса со четириесет годишна војна
а само со една битка дармадан се стори кај Беласица. 
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Пред Еге, како првини од плодовите принесовме 
пред Господа лебна жртва. Пченичното брашно 
– го преливме со елеј и на него ставивме ливан.

Свештеникот зеде полна рака од смесата 
и сето пламна на жртвеникот за спомен.
Она што остана беше раздадено  
како светиња меѓу жртвите на Господа.
Тргнаа да ги стасаат легиите за Египет.

Над Пела принесоа жртва за спасение
– женско говедо без недостаток.

Персеј ги положи рацете врз главата на дарот 
– го закла при влезот во скинијата на сведоштвото. 
Ја изми крвта на жртвеникот од озгора надолу.

За спасение подадоа принос –
лојта што ја обвива внатрешноста, кошулата
од црниот дроб ја извадија со бубрезите
и сето спалено изгоре на жртвеникот
– како жртва сепаленица.

Се заколнаа дека го примаат тоа како вечен закон 
за сите нивни поколенија. Никаков лој 
и никаква крв нема да јадат во Македонија.


