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Виршли, виршли, виршли

Постојано виршли.
За појадок прегорени
за ручек зачадени
за вечера печени. 

Виршли, виршли, виршли. 

И кога мижам
и слатко спијам, во сонот ми се прикрадуваат виршли. 

Виршли, виршли, виршли. 

  Жига Мохорич, ученик во III одд.
    ОУ „Идрија“
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ДЕПРЕСИЈА

Како да не бидам безволен
кога морам како маж во средни години
да чекам стиховите да ми станат зрели
додека светот сè повеќе станува научно-фантастичен.
Толку отапев што во џебот од панталоните
не го чувствувам повеќе ни вибрирањето на телефонот.
Кутијата што со само едно притискање на копчето
може да направи и забава
сеирџиски го пренесува погребот на претседателот 
       на државата.
Гледаноста расте кога одблизу го покажуваат   
    јагленисаното тело,
апаратите за мерење на гледаноста, пак, ги зафаќа   
                  лудило
кога камерата ги уловува несреќните лица 
    на жена му и децата.
Во една друга земја земјотрес затрупал три илјади луѓе.
Според важноста, жртвите на војната доаѓаат дури 
                   на трето место.
Компјутерското човече се чеша по главата.
И да нè заштити вегетаријанството    
     пред пилешкиот грип,
сексуалната воздржаност пред СИДА-та
и немрдањето од дома пред САРС-от,
пак нема како да се извлечеме од едноумието.
По електронска пошта добив порака
– се надевам невиросана –
дека ветената земја



8

Ал
еш

 М
ус
та
р вовела ембарго за увоз на литература од т.н.   

                  недемократски држави. 
Да почнам ли да ја зголемувам мускулната маса во  
                 фитнес центри?
Да станам ли Super, Action или Spider Man, 
но дали ти си подготвена да станеш моја Xena
за да го спасиме заедно светот?
Му прилега ли тоа на поет?
Колку привидна пристојност бара непристојниот свет!
Не знам дали да кренам раце,
да се искачам на блискиот рид
и да го посматрам штотуку паднатиот снег
или подобро да го сменам каналот,
па затоа денеска, мила моја,
толку сум, толку безволен.
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НОЌ Д

Ќе дојде? Не ќе дојде? Ќе дојде? Не ќе дојде?
Бројам додека си ги сечам ноктите на нозете.
Добро што сè уште ги имам сите десет прсти
па резултатот е негативен и можам спокојно да си легнам.
Да, ама ноќеска мршојадците нема да заспијат,
во редакциите мириса на штотуку сварено кафе,
дури и да го запалиме светлото
нема да ги заслепиме нивните лакоми очи,
и дури и да спиеме сто на час, нема да ги претекнеме  
                   нивните вести.
Како да те бакнам кога наутро ми нудиш свежа земичка,
додека моторизираниот разнесувач на весници 
ми нуди свежа воена фотографија?
Изутринава моето кафе нема мирис, нешто гнило е 
         во воздухот.
Мила, мислам дека ќе ја победам зависноста од   
        телевизорот,
а добро е што денеска е четврток 
и што Дело има додаток Полет –
кон подобро.
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Денеска сфатив дека уметноста е тешка. 
Жена ми, поетеса, ја видов
како оди во фотокопирница
со ранец полн книги.
Ми се чини, околу три килограми. 
Колку ли би добила за нив на штандот 
          на Плоштадот на Конгресот
да е сега Саемот на книгата? 
Колку само убаво $ стои ранецот, а никогаш не била 
           на Триглав
иако се труди да ги подобри меѓукултурните врски. 
А добро би $ дошол свеж воздух. 
Пред да тргне бегло ја бакнувам. 
И зашто сум практичен ум,
во џебовите $ ја ставам дневната пошта,
препорачаните писма во едниот, обичните во другиот џеб
за да не изгуби рамнотежа, и патот под нозе!
Така, финансиските проблеми ги решивме, 
сметките за наплата отпатуваа уште денеска,
не треба да продаваме книги. 
А само од нешто ми е страв – од нашата 
интертекстуалност,
од нашата несвесна интертекстуалност. 
Страв ми е дека од фотокопирницата ќе донесе вирус
што ќе го зарази моето сетило за заштита од влијанија.
Во нужда ќе ја употребам судската пракса,
никој не е виновен
сè дури не му се докаже вината. 
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Ќе се сетам на бегалците, на крадците, на провалниците,
на курвите, препродавачите, силувачите,
и ќе напишам три нови килограми книги. 
Денеска, Л., сè уште не треба да продаваме. 
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Безгласни Цигани,
мечкино пиво нема повеќе на менито,
затоа, пак, служат специјалитет на куќата:
Пушкин на скара.
Готвачот внимателно го раскостува.
Кај Црвената змија нема манири,
можеш да јадеш со раце.
Поетот осуден на молк ја доби утробата.
Гладниот творец на реклами загризува во сочниот бут,
а мене келнерот ми го принесе срцето!
Џвакам ли џвакам.
Колку е сув пост-постмодернизмот!
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ЗЛОСТОРСТВО И КАЗНА

Извршив убиство над самиот себе. 
Ги убив илузиите и соништата
и заспав како ангелче.
На третиот ден воскреснав ко судски преведувач.
Каде си Фјодор Михаилович, брате мој,
каде си да се начукаме со вотка?
Брате од раната младост
ти, кој ме омајуваше без забранети супстанции,
ти, кој ми ги крадеше ноќите и ми предизвикуваше  
                   психосоматски болести
уште кога бев мече кое сакаше ѕвездите да ги види 
               од близу.
Стани од мртвите, дојди крај шанкот,
доведи ја твојата имагинарна толпа злосторници,
а јас ќе ја доведам мојата вистинска
да се натпреваруваме во пиењето вотка,
како рамноправни партнери
да поставиме линија.
Моите се бестрашни, родени победници,
моите не ги пече совест, ги познавам до срж.
Секојдневно ги дишам нивните испотени дланки 
              на обвинителските клупи
и кокетирам со курви, единствена добра страна 
                  на професијата.
Совеста е за романи, совеста е романтична.
Пресудите во името на народот – но кој – мил мој?
не се делотворни, не предизвикуваат ноќни расколи,
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                 на твојот роман.
Сè е илузија, евтина театарска пиеса со уште полоши  
                  актери.
И знам, мил мој, знам дека ќе те победам,
само едно не знам – кој е на подобро од нас двајцата?
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ЗАШТИТНА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Ѕвони, ѕвони, ѕвони... 
Над нашата куќичка 
која е само фиктивна
зашто заборавив да се пријавам во националната   
                  станбена шема,
се надвиснаа црни облаци. 
Старите мудреци што одамна ги изедоа црви
сигурно би рекле „е, по свадба тапани“,
а на свештениците никогаш не им паднало на ум
да ги предупредат дотераните поданички на миса
да користат помалку лак за коса,
а за дезодоранси и да не зборуваме.
Лежиме на брачната постела, 
а над нас се гнездат муви,
но не оние од научната фантастика
туку вистинските муви на Сартр,
ни лазат во учите, во носот, ни се пикаат во очите
и брмчат: „Биди она што си! Не мисли на другите!“
Надвор грми,
буките и дабјето се делат на две, 
под себе ги гмечат главчињата на срните,
громовите удираат во роговите на елените,
поезијата останува без омилените мотиви,
а ние двајцата без зборови.
Се дебелееме без храна,
повеќе не си ги грицкаме ноктите, 
ни растат убави и долги –
единственото добро нешто во нашиот задгробен живот,
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ни гробница не би можеле да си направиме.
А кога ќе дојдат соседите ќе употребат 
         освежувач за воздух
за да ја отстранат неподносливата реа
од нашите распаднати тела,
ќе се случи потоп, мила, космички потоп,
Ное во сонот ми шепна
дека го мрзи да направи уште една арка
и така, сакале или не, ќе станеме
последните романтичари на овој свет. 
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НОСТАЛГИЈА

Се шетам на Саемот на книгата
и од толку книги грбот ме штрека.
Покрај штандот со медицински прирачници
ми текнува дека пак треба да појдам на лекар,
во животот сè се плаќа. 
Ако и годинава до готвачките книги понудат милиброд
ќе си дозволам едно парче,
животот е краток, но сладок, барем така велат.
Одам и кога го здогледувам поетот што е веќе влезен 
     во историјата,
ја згазгнувам носталгијата како догорче од цигара,
барем до наредната година,
кога ме очекува професионалната таговна желба по она
што како единка сум го чувствувал во минатото.
Во ближниот импровизиран бар книжевните тезгаџии
лапаат ќебапчиња и ги залеваат со алкохол,
па и книжевниот пазар има класификациски број 
                 во службениот регистар
и соодветна порачка. 
Кога ме полазуваат морници оти пријателот
што го спонзорираше мојот труд ми станал туѓ,
по рамо ме удира Малиот принц и ми шепнува
дека коските на неговиот автор пред кусо време 
ги пронашле во океанот,
зад него стоиш ти во невестински фустан,
сведоци ни се Цветаева и Пастернак,
ангелите носат натпис in medias res...
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                 со ориз,
Арабела што задоцни на венчавката ни го подарува  
         волшебниот прстен,
клекнувам и ти го ставам на рака,
го свртуваш и еве сме во елизабетинската епоха,
книжевните тезгаџии испарталени просат за парче леб,
пред штандот на Шекспир е голема турканица,
принцот предлага по затворањето да одиме на вечера. 
Зарзаватчиката со психолошки прирачници љубезно  
     ми се смешка,
најверојатно, според изразот на моето лице, го нашла  
      вистинскиот купувач,
ми нуди книга со последните сознанија како   
         да се победи стресот
иако сигурно ме дефинирала како шизофрен. 
Љубезно одбивам, велам дека штотуку доживеав   
           магичен реализам.
И одново ме фаќа бескрајна носталгија по 17-от век. 
Барам нешто антидепресивно
и така добивам убаво илустрирана книга со 10% попуст,
а болките во грбот ќе почекаат до наредната година. 
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СЛОБОДЕН КАКО ПТИЦА 
© МОБИТЕЛ

После добра книжевна вечер
сиот во занес, по тринаесетти пат 
погрешно го внесувам пин кодот
и засекогаш го блокирам телефонот.
Шармантен женски глас ги известува јавувачите
дека сум недостапен. 
Конечно сум слободен
како птица,
велат дека пишувач на реклами за такво клише
може да заработи и петстотини илјади. 
Зошто ли тогаш да се пишуваат стихови?
Работодавците не можат да ме добијат,
навистина сум слободен,
не мислам на тоа како ќе ја платам сметката за струја.
Телефонскиот именик е избришан. 
Кога врската пак ќе биде воспоставена
малото апаратче ќе ми помогне
при пописот на пријателите
и бидејќи нема чувства
за жал ќе ги распореди по азбучен ред. 
Прстите ми станале зависни од мали копчиња,
ќе морам да ги смирам со далечинското.
На еден од каналите шармантна дама во зрели години
рекламира кравајче а ла Косовел
што „Млинотест“ почна да го пече по повод 
          јубилејот на поетот,
а во позадината се гледа книга, обемно книгиште



20

Ал
еш

 М
ус
та
р полно со фотографии на авторот, на неговото семејство,

полно со писма и ракописи,
што да се прави, и книгата треба да се продаде. 
Сè повеќе имам чувство дека неговата поезија 
          се претвори
во презла  што се рони врз женско здолниште.
Во грлото чувствувам грутка
иако со мене во животот сè било во најдобар ред.
Како вистински маж никогаш не плачам,
а во детството секогаш си играв само со колички.
А всушност ништо друго не сакам, само да ме читаат
онака како што јас го читам Косовел.
Во внатрешен раскол го зграпчувам телефонот
и го носам во претплатничкиот центар,
а службеничката, учтива од навика
не може да го сокрие своето сочувство
и сожалување поради моето слабо помнење.
Кога ми соопштува дека сите податоци во телефонот се  
         избришани,
посакувам да $ кажам
дека тоа и не е толку трагично,
дека понекогаш се бришат дури и луѓе,
но, молчам,
време е за личен попис.
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(КНИЖЕВНО) НОКТУРНО

Врз душекот со димензии
сто четириесет на двесте сантиметри
летаат грижи и се лепат за нашите тела. 
Кој од нас двајцата заборавил да купи во хипермаркетот
антистатички спреј за прашина?
Плеќите што срамежливо се допираат
настојчиво молчат,
само желудниците се осмелуваат да воспостават   
                    комуникација,
во твојот кркорат ноќни пеперутки,
во мојот Јона од досада фрла камчиња во жолчката.
Напиј се Биокил и убиј ги ноќните пеперутки,
дај ми нож да си го распарам мевот
и да му го свиткам вратот на Јона,
потоа припиј се до мене,
моја леди Макбет
како филет сум уште повкусен.


