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Борче Панов

ЗАУМНА ВЕЧЕРА

ЗАБЕЦ

Клучеви

постојано се прашувамполесно ли беше дете да бидам,
в раце да го држам славејот уловен в примка,
да му се радувам и срцето да ми клика,
се посилно
да го стегам за ноџињата тенки со устрем од крајни сили,
тој да се трга,
да ме клука со клунчето по прстите
и на крај да си ги откине ноџињата
и со небото да одлета,
или
средовечен човек денес –
два беззаби клуча
од две птичји нозе да чувам
со коишто да ги отклучам не можам,
ниту птицата од кафезот на непостојаноста,
ниту белите облаци
од една до друга отсутност,
а сепак
колку е прекрасно,
кога еден клуч друг клуч отклучува...

Клучарот

Познавам еден безопасен лудак,
единствената манија,
којашто постојано му ја заборававме
е што краде клучеви доволно беше да ви се приближеше
и веднаш ќе останевте без клуч,
зашто тој беше несудениот клучар на градот,
но градот во него никогаш не беше заклучен
и секој и од секаде можеше да влезе,
но само до бравите од нашите очекувања
или бравите зад кои спиеме,
водиме љубов, или едноставно патуваме,
бравите зад кои ни самите не знаеме
што ли с# се случува,
дури и кога ни изгледа
дека се е така како што сме оставиле,
или пак бравите зад кои
секојдневно некаде мораме да се вратиме.
Еднаш го прашав зошто сака клучеви,
а устата му стана ко брава
зад која ниту тој не знаеше
со каков клуч одвнатре е заклучена,
зашто лудоста е како лупа
пред која секогаш сте подалку
од нејзиниот фoкус - нечитлив и свртен наопаку,
а толку нереален и повеќепати зголемен
за сите што одблизу ве гледаат полуден.

Потоа, му го подадов мојот клуч,
а тој ми рече Со него ни ти можеш да ме заклучиш,
ни јас да те отклучам,
а сепак, зар не ти се допаѓа каде с# можеш
да влезеш во градот и да излезеш
од каде што никогаш досега не си знаел
ете - види колку градот е едноставен,
кога с# ни изгледа бесмислено
и колку е голем кога с# е преполно со нас,
па се прашав колку често во животот,
од обете страни на бравите,
ни стојат клучевите на неочекуваното
што секогаш тропкаат на спротивната страна
од сето она што н# излудува...
и замина тој како сенка од огромна клучалка
во која беше единствениот крадец
кај кого градот мирно можеше да спие...

Клуч на спонтаноста

го барав клучот
од мојата полудена куќа,
иако не бев сигурен
кој кого напуштил таа мене,
или јас неа,
или овој град што живее во едно време
во кое никој не постои спонтано,
освен јас
што секогаш простум заборавам
да ја заклучам куќата...

Клучалка на денот

кога ќе изгубиш клуч,
вратата пред која стоиш
ти зборува
дека нешто од другата страна,
долго чека да го отклучиш,
особено,
кога ни самиот не знаеш
колку многу нешта
си ги заклучил засекогаш,
нешта,
коишто се потемни
и од бравата низ која,
само одвнатре,
можеш
да ја видиш
клучалката на денот...

Капаче од пајажинка

постојано нешто губам,
постојано нешто барам во едно мало земјено ќупче
мојот заборав
направил капаче од пајажинка,
а јас го допирам
несвесен
дека сум преголем залак
за пајачето на сеќавањата...

Клуч на траењето

никогаш ништо
нема да отклучиш
со најмалечкиот клуч
што го имаш,
ако не е дел од тебе,
толку е бесшумен
тој клуч
што само,
ако се заслушаш
можеш да го слушнеш
неговиот клик,
кога само несоницата
го слуша
срцето твое
во длабоката брава на ноќта,
клучето
секогаш
будно
во најмалечката клучалка
преку којашто
се доаѓа и заминува
од овој свет...

Панделка на очекувањето

градот си поигрува со моите клучеви,
па, често, вратата од домот мој
со клучот од татковата куќа ја отвора и пак сум детето што се сеќава
дека подарокот е само мигразврзување на панделката од очекувањето,
но, дали и душата е кутија
што треба да се отвори како подарокме прашува,
не, не, подарок е нешто сосема друго тоа сме ти и јас ,
а душата, патник помеѓу нас – му велeв,
но зошто, едно задоцнето враќање,
постојано,
ти се заглавува вo бравата на сеќавањатаме прашува,
затоа што само така,
со клучот од татковата куќа
го отворам подaрокот мој му велев,
и душата ко кловновска глава
пак ни скокна на федерот од насмевката...

Забец

на челото забец од клуч имам,
забец од брчки
истружен од животот да отклучи ко калауз с#
забец
што само една брава
никогаш не ќе ми ја отклучи бравата која Господ
ја отклучил кога посакал
едно негово чедо
да биде клуч на самиот себе,
да биде тајна
што ќе се отклучи самата токму во мигот
кога тоа никој не го очекува,
кога рачката од клучот
има доволно волја,
да го сврти забецот
со она што ќе кликне
со сета вистина за еден човек,
за едно време и еден живот
што безброј животи отклучува...

Клуч на неочекуваното

имам еден клуч
за 'рѓан во бравата на очекувањето,
понекогаш ќе кликне
и одеднаш со забрзан пулс и дишење,
не знаеш,
дали здивот ја повлекува воздишката
или воздишката душата...

ЗАУМНА ВЕЧЕРА

Заумна вечера

кога сите светла се угаснати,
сам,
во собата стуткана ко писмо,
шепотам со сите агли
запајажинети од премолченото,
кога
сите светла се згаснати,
една студена светлина,
ко морско чудовиште,
на врвот од мислата ми светка,
и
сите мои јас ги кани
на заумна вечера на која едно Јас
веќе ме предало да го истрадам
распетието
на веќе изговореното...

Јазол

Господ
сите јазли небесни
в глава
ни ги изврзал,
а сал еден
ни оставил да разврземепрост
ко животот,
строг
ко судбината.

Разговор со Бога

долго разговараме Боже,
јас - со тешките воздишки
од животот мој,
ти -со здивот твој
и долго не знаев,
дека заедно дишиме така
и дека ништо не е предалеку,
кога од еден здив
до една воздишка патуваш..

Човечкото лице на зборот

да вдишиш еден неискажлив збор,
да ти го оформува здивот,
додека врне снег што го омекнува
дури и гласот на тагата,
и на крај во него да гo собереш молкот
од оние коишто ги допрел,
да знаеш дека неговото човечко лице
е одамна изгорено
и дека ветрот ти ја дува пепелта в уста
токму вечерва, кога сеќавањето
ми се открива ко нежен лик,
а јас посакав да го допрам
изгубен низ зборовите,
коишто никогаш не ги изговорив
за во себе да го најдам совршеното
како прастара причина за постанокот,
но, една распламтена сенка по ѕидовите
се разгорува на тивкиот оган од дишењето,
а секое пламенче
станува мисла што ме соголува
до коската на една самотија Боже со тебе
во оваа соба на заумна вечера со себе,
и Ти тивко ми велиш - вдиши ја пак
таа прав од човечкото лице на зборот,
и види ја в здивот твој душата вечна
што вечерва те изговора...

Писмо што само од себе се издишува

застана ли сенка пред вратата покајница
што по телово ми чука со мермерна несоница,
ил сон беше кога со стравот ти зборува
дека се поминува...
убавина ли си што в здивот ми застанува,
а воздишката моја очекува
в пареа топла да те видам - ти невидлива,
писмо ли си што само од себе се издишува,
а ехото од далеку те надвикува
со сите зборови од усни недопрени пред изговорот на каменот растајнети,
ил огледало водено си
што од стапалките твои се повлекува
како и солта од солзите и горчината од бистрината
и отровот од плачот безплачен в беспаќе,
кога со зениците силно ме стегнуваш
да не заминам и одминам ко сон без сеќавање
што ќе го препознаеш кога денот
од некој остаток на ноќта ќе блесне
и се поинаква смисла ќе добива тогаш
како кога облаците, небото до земи ги спушта
и в маглата златна секој миг очекуваме
с# што сме изгубиле да не пронајде,
с# што ќе не пронајде да не запраша
зар некогаш сме престанале бесмисленоста
со мисла жива да ја осмислиме,
ко писмо што само од себе се издишува...

Ода за можното

кога здивот и воздишката,
ко јазол
в грло ми се врзуваат,
кога мислите мои
в змиски јазол
со отровот безмежен се гушат,
кога и гласот мој
со гласните ми жици се јазли,
зар можев
в писмово да го разврзам
она што не може да се изговори,
зар можев
да го разврзам она што не може
ни смртта да го разврзе,
а сепак
и она што не е можно,
може да го преживеете,
ако некој ве пробуди
токму во мигот,
кога ви го слуша сонот
од кој запомагате
со усните на смртта...

Огледало на еден миг

под јасно небо,
ноќе,
среде езеро, на грб
лебдев,
врз еден миг сал,
среде
мирното огледало
на водата,
лебдев
и си мислев
Боже,
зошто посака
со сиот овој бескрај
да се огледаш
во само еден миг
од животот
на еден човек,
несигурен,
дали
некаде далеку
е исто толку
јасно огледалото
на еден миг
недофатлив
за
ниту една
бесконечност...

Оптички трик

и утрово по скелето од црквата нова,
до живописот горе, се искачив а пријателот мој,
наведнат под крилјата од ангелот,
ми рече –
Гледај му в очи и оди кон исток,
и додека чекорев со светлината,
одеднаш,
ангелот ја свртe главата од фреската
и ми викна
дека токму тоа
во мене сакал да го види - тој поглед
што видливо го поместува невидливото,
кога се обидував од себе да го ослободам
низ формите на едно секојдневие
и кога времето пак за мене почна да врви,
забележав дека пријателот - живописец
уште ми гестикулира
со зашеметената ми глувотија,
дека измамата
не секогаш е оптички трик на сферите,
а гласот негов,
со с# почујно ехо да ме враќа
кон една од формите
со која ниту земјата му е тешка на телото,
ниту телото на земјата...

Филмска приказна

често, на кандилцето од животот мој,
како со сенки си играм со мислите...
-Опасна е таа игра драг пријателе
што секогаш поинаква приказна
ќе ти раскажува за животот твој ми вели дежурното враже за тој ден,
а јас се прашувам,
дали во еден друг ден ќе ме погледне
пребрзо во едната секунда,
додека ко силуета во другата се губам
како во филм што ми се одмотува в глава
и не знам дали до другиот крај од лентата
ќе има доволно сликички
за да излезам неповреден од приказната
и дали би било подобро да знам,
како ќе заврши таа игра
на нечии усни помеѓу судот на изреченото
и судбината на слученото,
додека ко војник ми е секој ден
што ко знаме излитено наутро,
несоницата на ноќта ми ја подигнува
и јас пак излегувам од приказната,
а таа ко куцо враже од човек до човек,
тргнува да ме бара
за никогаш да не знам како ќе заврши,
додека со сите сенки ме раскажува
на светлината од моите лековерни мисли...

Ослепен славеј

што ли е тоа
што животот на поетот
ко врв од игла го усвитува
и кој ли со неа
зениците ми ги гори ко славеј в сарај да пеам ден и ноќ да не знам,
и кој ли тоа
помеѓу две изгор гори,
портата на вселената,
оптегнатa на звук од труба,
ја отвора,
додека в гранкиве
на гласниве мои жици
тивко пеам
и кај што смртта шие,
песната ја спровирам...

Отстаклено ѕвоно

Книга од чекори

Ако некому позајмиш книга
и ако за три дена
не ти ја врати,
таа веќе не е твоја ми рече еднаш пријателот мој
со кого безброј пријатели заеднички
помеѓу кориците имаме секој од нив доволно жив
да ни го промени животот,
а јас, с# уште чекав,
песот мој,
да ми го врати чевелот,
песот што секогаш спие
со носот во еден од моите чевли
и ја чита книгата на моите чекори
и си мислев,
каде ли ми го заскитал чевелот
и дали можеби
му го позајмил мирисот
на еден мој чекор
што веќе засекогаш
го променил животот мој...

Отстаклено ѕвоно

брадата на потсвеста расте
и кога си жив, но и умрен
како за закопот на дедо,
кога чекавме на попот,
а баба на дедо му рече
- Додека да дојде,
брадата пак ќе ти порасне,
а не е добро на светот горен
да заминеш како старецсе сетив на ова
несвесен за одразот на човекот
што на јаве ме сонува,
а од сребреното дно на утрото,
срцето ми ги допира мислите
со капиларите на сонот,
кога само сонот ми беше
најцврстата градба во градов
со кој заедно - на стаклени нозе
стоевме пред огледалото
помеѓу есента и зимата,
кога куќите се с# уште топли
и кога покриено со муви,
одеднаш, огледалото те гледа
со белите црви на поразот,
а ти се надеваш
дека под остриот брич на свеста
пак со мазно лице ќе излезеш

во еден ден во кој си ветуваш
дека никогаш повеќе
нема да си дозволиш да умреш
во овој град во кој младоста
е состојба на потсвеста,
а едно твое јас само понекогаш
е како отворено стаклено ѕвоно
од кое излетуваат пеперутки
со сите бои на пролетта...

Дострел на звукот

низ филтерот на снегот,
белината ги омекнува темните страни на звукот
и оловото од еден истрел
во кревкото тело на воздишката има еден изговор,
кога здивот е како репетирање,
и кога снегулките
се пригушувач од нешто што убива
подaлеку
и од дострелот на звукот...

Клепсидра на една смрт

Внатре - неподвижна ноќ со месечина
и побелен скелет од гранки. Однадвор сини листови ветар,
а се е пак овде
со еден ден израснат среде дрвото,
и јас ко прозорец - во исто време отворен
и за она што доаѓа и за она што заминува,
прашувајќи се - белина ли сум
помеѓу црното цвеќе на зборовите,
фосил ли сум на денот, писмо ли сум
што се случува кога се чита,
ил истрел во самиот себе
испукан од шаржерот на сите мои јас...
има една клепсидра на времето и просторот,
кога истовремено си некој
што не може да се договори
ни за времето, ни за местото
на сопствената смрт- барем со едно јас,
коeшто понекогаш се дрзнува
да ти го менува животот
како писмо што се случува кога се чита...

Рафтови со чекори

Твоите рафтови се полни со книги,
а моите со чекори ми рече чевларот
со безброј мои чекорења
помеѓу вештите раце...
Колку ли е голема мајсторијата
на ова подгрбавено човече
што ни ги исправа чекорите се прашував додека се сеќавав
како цела ноќ одев бос
во еден град со недосонувани чекорења...

Бричење балон

Бричење балон

откога паметам,
мојот бербер ме прашува,
дали некогаш ќе напишам
нешто толку вешто
како бричење балон,
се насмеав, но тој сериозен,
ми вели,
дека ни самиот не знае
колку
насапунисани балони пукнал
пред саглам да го избричи
последниот балон
до неговиот прв муштерија,
а вежбал и на бардаци,
па дури,
и на дедовото ѓуле од турско
што го нашол заглавено во калето како за среќа, вели,
но, прашањето е кога сам на себе
првиот вистински читател
ќе си бидеш, зашто,
кога со зборот ќе засечеш огледало што ќе крвави ќе бидеш,
но нема да врескаш далеку од себе,
од едно време, од нечиј живот
што, можеби, само поради тебе,
нема, во еден миг,
да пукне ко балон...

Едра на упорноста

еден град
со години закотвен ко брод в магла
се двоуми да ми одговори
кога ќе отплови,
вели
сидрото на времето му тежи помалку
од едрата на упорноста моја,
ме прашува
-Зошто сакаш да отпловам,
кога ти никогаш не си бил морнар,
а сепак единствениот си
што за мене мисли дека сум брод,
се чуди,
како сум можел
да му ги прочитам соништата,
вели
отсекогаш сонувал да стане брод,
дека има едно место во него
каде би можел да се искачам,
дека од таму маглата
се бранува како море,
а небото не е посино од помислата
дека навистина би можел
да му поверува на само еден човек,
дека и еден град може да отплови
низ една човечка мисла
како по една од страните на светот,
додека стануваме видливи
еден брод, еден човек, едно сонце
и безброј
допири на вечноста
низ хоризонтот на нашите очекувања…

Котелец од магла

Одеднаш, се најдов во маглата
во која и денот и ноќта не можеа да се најдат,
а сепак “се најдов”,
можеби, зашто сé се случуваше
толку неочекувано на овој мост,
кога на пријателот мој се сетив
што на другиот брег од маглата живееше
и којзнае каде ли сега во некое време од магла,
но, постои ли време во маглата, освен невреме
во кое и смртта, како и сеќавањата,
се случува одеднаш
и што ли може да се очекува во неа,
освен едно долго враќање во нас,
во овој град што ко котелец од маглата
пред мене се разнижува
с# додека не ми го соголи денот
до една јаснотија што ме води по мостот
до брегот од еден друг град
во кој одамна ништо не се случило
што веќе не се случило во нас самите...

Млеко на милоста*

еден парталав, беззаб старец,
и една жена млада, ко алки две
од синџир со векови сиви, лебдат
в прегратка на доилка и паталец
жедно зацицан од дојката полна две алки ко судби две - дваж осудени,
но зошто ли пак, среде мисли гласни,
што в кругој концентрични се вијат,
го слушам ехото дека слика јадна
од бесрамен старец и жена лесна
што бизарно соблазнува и мами е тоа,
па се прашав, зошто ли никој не мисли
дека е слика на љубов милозлива
во која мајка млада - ќерка, ил внука,
со млеко топло од доенче одбиено,
грчеливо и жилаво в живот одржува
заточеник осуден на жед и глад
в некоја зандана, темница, гулаг,
бастиља, ил требљинка на смртта,
и зошто среде тој виј што се стега
и животот го треби и кубе насекаде,
ретко кој би помислил дека сликарот
најнежната приказна пред погледот зад зениците ни ја насликал блудни
ко усни што жедно млекото на милоста
сал еднаш секој од нас невино го вкусил...
*според слика од непознат сликар

Пенливи лавови

веќе предалеку од занесот,
ко дланка грчелива брегот ми испушти рака
и одеднаш од пенливи лавови паника преплавен,
сал за еден здив
ко за сламка се држев и запрашав
-Ќе испливам ли од дишењево што ме дави?
Одеднаш и водата не беше повеќе икона златна
смекната од каделите на темјанот
в црквичката бела на брегот,
додека лебдев врз сонот на мајка ми
зграбчен од темниот змеј на океанот
и се сетив тогаш, кога таа на погребот од дедо,
одеднаш рече, дека никој повеќе
помеѓу небото и неа нема,
зашто по смртта на вујко и сите пред него,
прва в редот небесен стоеше,
па се прашав кој ли тоа ми подава рака
и сфатив дека тоа е истата рака
со којашто години долги
си го оставав дишењето на хартијата,
кога $ пишував колку длабоко смрзнат
еден неразумен плач ко пролет
ми се одмрзна низ ехото на дишењето,
а таа ми рече дека она што е мое
само ќе ми дојде - токму во еден здив
за да испливам од воздишката на смртта...

Из(го)вор на светлината

со светлечка, морзеова азбука,
ми пишуваат светулките
дека ко семенце глуво
закопана во денот,
друшка нивна останала
и дека сал прашинка
на прагот од утрото ќе биде..
-Вдиши ја, ме молеа тие,
кога се прашував
што ли се случи
кога еден од двата гласа мои
од грло ми се оддели
и кон светлечката азбуката на ноќта
ме повика
и на дланкиве,
кандилца мали две
подготвени за молитва
ми стави,
во исто време и премногу далеку
и сосема близу
до из(го)ворот на светлината...

Име

река безимена
без брегови
струи
низ езерото
исто
ко душата моја безимена
и свеста со која
струјам
низ несвесното
и само
со гласот мој
бреговите на зборовите
ги допирам,
додека
од мене
истекува
името мое...

Електрокардиограм
на носталгијата

Чистилиште

кога пријателот мој - православен христијанин,
во еден самостан пред платното маслено рече
дека му се допаѓа концептот за Чистилиштето,
а фратрот ни објаснуваше зошто грешниците
се сведоци на гревот без страдание таму,
јас се повеќе кон пеколот надолу гледав,
а ѓаволот ко мачка црна
од едното до другото око ми поминуваше,
но јас пак во куќата на старамајка бев
и ко бебенце в колевката си се видов
што в хартиена птица одеднаш се претвори
и на конецот испреден од млекото на мајка
со едно ветре небесно од рајот ме тегнеше
и додека ко макара животот мој се одмотуваше,
знаев дека сево ова некогаш сум го видел
како проѕирка низ која ѓаволот невид беше
и од едно небо, од наопаку свртено, демнеше
и по работ од чудно Deja vu ме водеше,
да се сетам дека и јас некогаш в слика ваква
сум чекал и сведочел за гревот без страдание.

Елегични кристали

мојот дедо ме викаше Жила,
зашто кога од детскиот сон, пред изгрејсонце,
ко тутунов расад ме кубеа - тутун да садиме,
ко жила од црница за детството се држев,
и, пред, росата да ни смрзне помеѓу прстите,
малиот Игнасио* ко гулаб гладен
в заливот златен на изгревот го гледав
како лебди над плоштадот Сан Марко
врз една сина далга со гондола црна
што татко ја донесе едно утро
наместо изгревот врз лицето морно
од ноќните смени во рудникот,
а кога чудесни кристали ми носеше кристален рудник, денот ми стануваше
во кој и денес ги чувам кристалите од животот кристали на воздишката и здивот
помеѓу кои сонцето секогаш пoинаку
го прошируваше нашиот малечок стан
од соби скрбни, соби стуткани ко писма тажни со соби призми што ги вртев кон исток
за да растат и дишат со светлината...
а мајка ми пак мирно го гледа огледалото
со она што веќе го видела,
без оној сладок нектар од раните,
кога на ѓерѓев со здивот и воздишката
го везеше невидливиот конец на утехата...
има и една соба со свилени буби таму

пред која баба ме учеше како свилениот конец
на тишината да го слушам,
велејќи ми дека само еден здив од мракот
може да ја прекине преобразбата на воздишката –
ко ноќ една, кога ноќната пеперуга на огнот
ги искина сите конци од старата ни куќа,
што с# уште ја точи свилата од усните на баба,
та и јас упорно така за жилата се држам
и буден за секој глас што од далеку ме допира
со пепeругата од изговорот пламтам...
*Игансио...трагичен детски лик од расказот “Волшебната
гондола” oд македонскиот писател Видое Подгорец.

Електрокардиограм на носталгијата

...помеѓу два електронски такта
го слушав срцето на татко ми,
a електрокардиограмот на сеќавањата
долго ми чука на секоја од вратите
во празниот ходник на Кардиологија...
...на терасата еден стаклен писок
ко пешак малечок турнат од работ на шаховската табла,
на зрак светлина остана да виси,
зашто неможеше мајка за татко да праша...
...низ стаклените шаховски фигури,
проѕирните раце на играчите зголемени со светлината на надежта,
играат со црните фигури на сенките
пред ремито на животот и смртта...
...и секое поместување на сенките
стегнатите црнки ми ги раскопуваше
длабоко до детството мое на Возник* возник на времето в невреме,
со стрелки три врежани во карпата,
скршнување до нежноста на врганите
и стадото невидимо и ѕвоната во маглата...
...има едно закопано азно
ко оган во планината
со сите патишта кон него во мракот
и сал една патека козја низ мене –
го чекорам ли патот во мракот?

...магла,
а татко и јас, од печурка до печурка в магепасан круг изгубени во планината,
се враќаме до потокот со извори и утоки незнајни во нас
и со усвитен калем во погледот,
збиваме под сува оскоруша и одеднаш среде сенката ја гледам камењарката ко гнездо
среде отровот безмеѓник се свила...
ја фрлам во омарнината и екна планината и ме касна носталгијата...
...и в рака белутракот го стегам
и вода вечна околу мене струи
и неможам да се одзовам на ехото од татко помеѓу два електронски такта вика,
вика од носталгијата...
*Возник - масивна карпа на планината Плачковица каде што се
сливаат ("возат") сите води од планината во Радовишката
долина...

Демостен и Робинзон

И почнав тогаш да тонам и тонам,
зашто сфатив дека пелтечам кога зборувам,
a невина душата детска ми беше
за да вене и в празнина темна да копне
и да си мисли како најлесно e да ја снема да заспијам и да не се пробудам среде заикнатоста
и засекогаш в соништата да останам,
зашто никогаш таму не пелтечам...
И ко Робинзон тогаш островот свој пуст
среде градската библиотека го најдов
и како што тој, Петко свој го најде
и јас Демостен си го најдов,
бидејќи и тој ко јас пелтечел исто,
па ист метод ко него да користам почнав,
но наместо камчиња - лешници и костени
надвикував,
и наместо бучните бранови од Егејот бел,
возовите брзи ги користев за да викам
и сите капки од изговорот нејасен и здивот краток
в највисок бран ги собирав
и ко копје в бурите далеку гласот го фрлав
и до бесвест викав
за и мене ко Демностен никој така
да не може да ме слушне,
се додека кратките споеви струја в мозокот мој
не престанаа јазикот за несреќата да ми го лепат...
Сепак, разбрав подоцна

дека никогаш вистински не сум престанал
од изговорот и возбудата силна
запрепастен да бидам,
а единствениот лек ми бил да научам
в длабочината како гласот да ми понира
и со тишината кроце да зборувам...

Онлио и Станлио
денес, од погребот на другарот мој,
едно дете пак ме повика
Онлио и Станлио да бидеме тој - вечниот мој заштитник,
јас - слабичок палавчик,
што зад него се криеше
и од палавоста своја бегаше,
денес,
безброј денови од животот мој
дојдоа да ме прашаат дали научив
како да не го правам сето она
што дури и ненамерно исто ко Станлио,
било кого би повредило
денес, се прашав
дали во сабота е вторник,
кога пред тебе студен повикан бев
сите сеќавања да си ги повторам,
но, зошто ли не се видовме ни в петок,
четврток, или в среда, кога Господ,
сонцето и месечината ги создал
и сé пак в четврток да се прочисти
за рајот земски в петок,
па в сабота да се одмори,
та се прашав, можеби и ти реши
да се одмориш во овој ден
од сиот твој живот беќарски,
но што ли ти се случи в недела,

другару на детските мои дни,
па ни смртта твоја
неделива ко недела ти била,
а здивот и воздишката пак едно,
зашто кога воздишката здивот го зема душата си оди,
за в понеделник сé одново
до некој вторник да се повторува,
кога едно дете пак ќе ме повика,
Станлио и Онлио да бидеме...

Роман задушница

По многу години печалба, еден пријател,
неочекувано ми заѕвони на врата
и збунето, долго почна да ми раскажува
како само сакал да сретне некој познат,
дека, денес, низ дрворед од погледи миналпогледи исти - како пред да замине,
погледи - кој в летна облека облечен,
кој во костум како за на свадба,
ил од стари лични карти со нитни,
занитнети за надежта од едно време,
други од црнобело, матурско табло,
трети пак нашминкани ко за фото сесија,
ил од чуден профил на потерница,
а некои од фото афтомат затечени,
трети како од воена книшка истресени,
небаре секој миг ќе се случи војна
во сто години мир од една историја тажна,
а на стариот пак чинар - вистински колаж распнати сите на најсреќната насмевка
од еден ден за раздавка за душите,
и кој од кој поведар - полни со живот,
го канеле, го воделе без вратка,
та в земи се вкопал кога сфатил
дека сите тие се луѓето што ги познава,
луѓето што веќе ги нема, што се витосале
и заедно со улиците од градот побегнале,
заедно со куќите низ прозорците и вратите,

како пред лавина, лава, ил свлечиште,
и дека сега знае зошто некој одамна рекол:
едно видување – еден век, еден човек
и дека посакува градот пак да му се врати
и кога еден од нас пред врата ќе застане,
да знае дека уште живее в животот нечиј,
а сеќавањата да не се само задушница
од еден роман за добрите стари времиња...

Невидливо сонце

со светлината и прелагата од рајот созреано,
јаболко ти ми подаде в дланка од земјата невкусенократок патот од устата змиска до усните наши беше,
а долго патувањето на отровот
со осамата што ко пес верен,
раката ненадејно ми ја касна...
утрото тивко ѕвони во камбаните,
а едно сонце невидливо
ми вели дека најтешка е светлината што не се гледа,
но уште потешко е кога ја нема,
кога светлината е само патување на далечината
помеѓу немоќта и зборот...
утрото тивко ѕвони во камбаната
на еден светол Ден,
кој ми ги повика сите денови златни од детството,
што ко гулабите наши - чакарлии и вртачи,
ми слетаа од сонцево невидливо,
денот, кога дедо ми Карло американецот,
ко Humphrey Bogard,
со голема холивудска лимузина од “Casablanca”,
по печалба долга се врати дома,
а сенката од ѕвоното на камбаната стара
бавно пак се лула
и поместува на белото платно од летното кино
на кое никогаш не се одвикнавме,
опачки - од чардакот да ги дочекуваме
подвижните слики од Hollywood...

Писмо
на исполнувањето

Лазара*

постои нешто што не постои
ни ко ѕид од лавиринт
што се повеќе не вовлекува во безизлезот,
постои нешто што не постои,
дури ни ко рамна линија на кардиограмот
од едно срце што веќе не го отчукува времето,
не е ни време дури,
не постои ни како ништо нешто е тоа што само ни помага
да сфатиме
колку е скапоцена и последната капка
што упорно виси после дождот
на најтенкото гранче среде расцветаната вишна,
кога пролетта ко лазаренки ни пее пред врата
и одеднаш знаеме дека и секој од нас
од бурите на животот се раѓа така
ко капка последна што се слева
после една ноќ долга,
кога дождот ќе престане да врне,
а сонцето е првиот сведок на утринската рожба...
________________
*Православен христијански празник
во чест на воскресението на Лазар (Јован 11:43, 44)

Напиши ме Боже

Те молам
навистина да постоиш Боже,
навистина да си невидлив,
да сонуваш во зборовите мои
додека во твоите се будам јас,
а душата моја на изворот од животот
го искупува присуството свое.
Боже,
те молам напиши ми насмевка на лицето
којашто ќе ти се допадне,
напиши топлина во срцето мое
за да те огрее потоа,
Те молам,
напиши се во мене Боже,
зашто често ко понорница себеси сум
и в длабочините свои понирам
да ги прашам од што ли бегам,
што ли сакам, по што жедеам
и како од себе да преживеам,
кога само корито суво зад себе оставав
приказните
за исчезнувањата мои да ги раскажува.
Боже,
направи да се почувствувам
исто како ти кога си добар,
до запрепастување - толку добар да го вкусам времето

кога бираше како ќе бидеш расположен толку добро расположен
за да го сотвориш светот или не,
кога се напнува механизмот на темнината,
како и сега кога пак очекуваш да кликне
и да те увери дека еден човек
ќе си го подигне лицето
како што сонцето го подига денот,
а една молитва
како новороденче ќе го гушне
светот нов - видлив во иднината...

Папочна вена на писмото

понекогаш се прашувам,
одиме ли по стапките на судбините,
или чекориме како за прв пат да живееме...
многу размисли, многу патишта,
а само малку изодени до крајот на мислата,
понекогаш се прашувам колку често
раскрсниците низ животот
се видливиот дел од лавиринтот
и колку ти - колку јас
ги живееме животот твој - животот мој
и што ли се се прекршува низ таа призма
од другиот во нас,
а кога в длабочините мои понирам алка непроголтка од вода жива да се напијам,
ми велиш дека луѓето не се прозорци
низ коишто можеш да погледнеш
без да се запрашаш колку длабоко си поделен,
зашто секогаш кога ти го затвораш,
некој го отвара прозорецот,
кога заспиваш - некој се буди,
кога се сеќаваш - некој заборава,
а кога умираш – некој Ти е веќе мал трепет
и ко ембрион со јасни движења светиш
зад раните мугри в плацентите на неродените,
а мајката што ќе те роди точно знае
каде ти е раменцето, раката, или ноџето
и нежно ти ја проверува мекосата на черепот,

кога ти уште не знаеш дека едно песочно синџирче,
ко интерпункција, низ лексика темна ќе те води
и везден ќе вѕира дали кристалите од дишењето
доволно ти светат низ папочната вена од писмото
за да го изодиш патот до една раскрсница нова
секогаш кога ќе насеќаш дека не си сам,
зашто она што овде те одредува,
некаде од другата страна на очниот нерв,
со најситната прашинка од сонцето се прередува...

Небесни ноти

...се земјоса тогаш небото и брзо и диво
се жилеше и калемеше низ мислите наши
и среде тој трешталник од молњи и лица потчадени
хаосот се запали во нас
и бес невиден - водата од огнот
и огнот од здивот ни ги одземаше
и земјата мирисаше на небо изгорено
и небото на земја пеплосана...
...и се распукна ирисот Божји
среде црнката на океанот
и јазикот на потопот
ко камшик се подигна над човекот,
и сонцето ко лак се напна
и огнот на стрелата го пушти...
И кликна темнината во катанецот на тајните....
....и видов од врвот на една планина, цвет бел,
ко ѕвезда среде очајот на небото, како се отвори
и низ цветните пламени ливчиња
процветa во жена...
...и застана до мене таа со свиток ко небо чисто
и додека избезумен од себеси
не знаев каде ми завршува пеколот,
а каде сонот
и дали будењето ќе биде почеток на крајот,
таа спокојно си пишуваше ноти
и ми рече Нема зошто да се плашиш -

тоа се само промени, тоа само небото се менува
и се ќе биде како што треба токму така како што ги пишувам овие ноти...
...и гледам - таа се така мирно го гледа
она што и јас го гледам и се будам
низ нејзините ноти - чисти ко небо сино...

Чесниот столб

пред олтарот во една црквичка мала,
гледав мајка и ќерка
пред столбовите застанати едниот опточен од ливчиња златни,
другиот варосан и прост како во селска куќа,
и одеднаш видов чудо метална паричка, девојчето стави на столбот бел
и таа застана како привлечена од магнет,
а мајката, паричка по паричка упорно ставаше,
но една по една паѓаа тие
в ѕвечкање потсмешливо врз камените плочи...
столб е тоа на безгрешните,
но и столб на срамот ко само за себе до мене црквичето
на усните од старица една проговори...
и долго гледав во паричето
што ме гледаше
со поглед што ја искупува душата
и се запрашав,
дали кутрата жена
со безгрешноста на ќерка си ќе се утеши
и сфати дека токму еден ваков столб
цврсто не држи помеѓу овој и оној свет,
чиешто небо за очите ни срастено е,
ама живи залудени,
помеѓу чудото и сомнежот, не го видуваме,
зашто со него не гледаме...

Писмо на исполнувањето

Една ноќ од издишка долга
влезе Ништото в здивот мој
и без збор да го насликам побарабез форма, без одраз, без звук,
без времето што преостанало
да одбројува до крајотсо очи црнки сал - без ириси
в дупка црна споени магнет црн што голта,
и обратно крвотокот ми го врти,
за да потонам и безпомошно
во него да исчезнам...
И сетив тогаш дека со здивот само
можев да го сликам,
а погледот кон празнините мои
му го мамев за с# што одземено ми било
со голтеж незаситен
да го одземе алчно с# од голтежот ненаситен да се одземе...
И в мрачно торнадо ме подигна,
а вител гласој од празнината
ко вретено недогледно, сеопфатно
за мислите ко за жилки ме потегна
и од мене самиот да ме корне почна,
но преку заборавот - до почетокот на с# од среде торнадото Ништото

смерно го погледнав
и за секој глас - збор му давав
дека секој не е никој и ништо,
туку некој што ко иконка
тивко си свети во мракот...
И дишев со сета светлина
на љубовта в папочната врвка
со која се родив, мој Боже
и се повеќе
ириси на црнките му додавав
и в писмото, Ништото го внесував
да се менува низ формите на изговорот –
интерпункција жива да станува зад секоја запирка, ил прашалник лица тажни, зачудени, плачниочи од извичници што се отварааточи очајни, мили, длабоки,
погледи уплашени, покајнички,
од лица што се листаат
од календарот на вековите,
па ко поминати животи
од себе занемено ги кинев,
а здивот мој ко дланка
се смрзна кога длабоко
в неизговорот негов навлегов,
а сепак, само еден неизговор има
од каде што
ехото на дишењето мое
од тебе сал ми се враќа Боже
за никогаш, смртта без љубов,

неповратно да н# одземе
а в очиве, босилек бел
да ни цвета за пелинот в солзи,
за она што пред себе го гледаме,
да не биде премногу
за пустошот зад нас...

Молчеливата чешма

долго чекам
во собата на молчеливата чешма...
како солза од карпата,
среде тишината,
капе само...
Молчи сал ми рекоа кога прагот нејзин го минав,
молчи,
зашто ни среде шепотот, водата нема да дојде моли се безгласнона прагот од водата,
ми рекоа...
и долго така чекав
на една воздишка сал од утробата на земјата,
се додека
ко виделина не почнa да капе толку колку само очите да се напијат,
а потоа,
сета тишина наша
длабоко пак ја вдиша
таа чешма молчелива,
таа молитва
што ко солзи во очите наши
долго се враќа...

Со сето време
ти зборувам

Со сето време ти зборувам...

има мигови кога се оддалечувам од с#,
кога по најдлабоката воздишка
очекувам
да се појавиш од непросторот
и се обидувам
со еден збор еден миг да повлечам,
да го замолам мигот да ми повлече еден час,
часот еден ден,
денот- ден од утре и задутре,
сите денови - сето време
и се прашувам
дали ќе го почувствуваш сето време
со кое ти зборувам,
додека стоиш безвремена со едната дланка
процветана како најнежен цвет
на кактусот од мојата трпеливостсо другата
ко бело шамиче на заминување
за да живееш насекаде со моите далечини,
некаде каде што душите наши
се тешат во нераскинлива рамнотежа
и помиреност во само еден збор,
збор во кој да веруваш е исто што и да љубиш

Книга на дишењето

кога само нежно би се шепотело,
па од усни да си читаме
како да се усните на драгиот Бог
и сите трепети во воздухот
негов да се шепот,
па и црвени и златни цреши
на две гранки од исто дрво да калемам
и додека едната зрее - другата да раѓа веќе,
и еден со друг така
заштитени од бесмисленоста да сме,
со мене ти да заспивашсо тебе да се будам јас,
а кога сонуваш
интерпункција да бидам
во книгата на дишењето твое и запирка
меѓу воздишката и здивот,
и три точки кога ќе се будиш,
та да не можам повеќе да дишам
надвор од тој сон - толку среќен
што ни времето
да не може да ми те земе,
а сепак добро е кога можеш
ехото од дишењето да си го слушнеш
за сето она што низ сите животи
дадено ни било
и за сето она што земено ни е сега -

филигрански нежно и прецизно
како трепет во воздухот,
како читање шепот
од усните на драгиот ни Отец...

Ангелот на дишењето

Понекогаш одиме по работ од животите наши
ко месечари низ некои животи други
и пак како за раце со здивот и воздишката
се држиме,
како што два света низ дишењето се држат
и ко белите облаци летни еден во друг се менуваме едниот секогаш невиден за другиот
и како што сонцето расте на месечината
низ една надежна плима на шепотот
и еден тажен одлив од неизговорот,
ми велиш колку денешниве луѓе се заборавиле
и ко писма непрочитани деновите
в поштенските сандачиња на ноќта си ги оставаат,
ми кажуваш дека после долгите талкања
само прегратката е единствениот калап на утехата,
ми шепотиш, а очите жедни по солзите свои,
душата ми ја врзуваат за пустината на хартијата
со зборовите што ко дини се преместуваат
низ формите од еден древен ветар,
што ми навестува дека се близи мигот,
кога на утринскиот праг од очекувањето
ќе го најдам фосилот на денот
што истовремено во два света ќе осамне
што за раце постојано низ дишењето се држат...

Црквичка на крајот од светот

Кога ко земја зборот ќе ти стежне оска на денот и ноќта,
мигот ќе ти стане
околу кој времето никогаш повеќе
не ќе биде само приближување до сонцето,
или оддалечување од ѕвездите,
а писмото што од мене ќе ти доаѓа
нема да биде само сон,
туку и зрак на твоето постоење во мене.
Стисни ја смртта со зеницата,
пробуди се уште еднаш од вечноста,
и изговори го
ослободувањето на ангелот
како еден од двата гласа
со кои живеете во едно грло –
ангелот што со тебе се роди
една ноќ зад трите точки на пророштвото
зад кои не стоеше ниту една ѕвезда,
а само мојата мечта за светлинатами шепотиш боже,
утрово,
кога нашите црвени и бели крвни зрнца
ги нанижа како ноти во тишината
во една мала црквичка на крајот од светот...

Кандилце

еден ден
кога бојата на косата моја
ќе стане украс на нечие друго лице
и очиве во едни други очи ќе сонуваат,
се прашувам Ќе го препознаат ли трепетот од една љубов
што ко осамен фенер на крајот од небото
ќе остане да свети во ноќта кандилце на душата
што лебди врз сенките од еден живот...
ќе бидам ли подобар човек,
ќе ги знам ли одговорите на заминувањата,
кога ми велиш
да не бегам од староста,
зашто прерано би умрел така,
и дека линијата на животот во дланката твоја
е невидлива за очите, но јас пак ќе те најдам,
дека годините сосема сам ќе си ги носам,
но кон младоста и детството ќе ме водат,
се додека, еден прекрасен ден
низ папочната врвка
од белиот ветар на сонцето
не те видам ко прозрачна силуета,
што долго чекорела
по најдолгата линија низ дланката моја,
и дека со сето време на овој свет
во еден поглед помеѓу нас пак ќе се вратам...

Со сите клетки свети ми

кога сите клетки би ми светнале
со една светлина ко молња засветкана
помеѓу твојот и мојот показалец, Боже,
би ги видел ли сенките
што ко вистини околу мене
паѓаат низ горчливите агли на лагите
за да живееме во еден здив кога те издишувам,
би се задржал ли
некаде помеѓу тегобата и убавината
што с# уште невдишена од смртта е,
кога во мене го вдиша сето време
за кое можеше да се сетиш,
некаде каде што местото на возљубување
достојно на небесниот мир е,
кога, конечно,
со сите клетки - ќе ми светиш Ти!

Вртешка

Требаше вртeшката да заспие,
да ја вртам со годовите
и на врвот од утрото прво,
годот на мигот
со вечноста да ме погледне и пред тебе и зад мене,
пред очите и зад погледите наши,
од безброј мисли камшикувана,
се врти вртeшката со соништата,
со сеќавањата, со неслученото,
а зеницата на смртта
секогаш будно $ е среде,
кога само лебот на животот
сакав да ме гледа,
а обичен сал човек
од погибел до новини бев
и секое утро кон изгревот,
помеѓу чекорите чекорев
со кои повторно доаѓавме до работ
каде што еден свет умира,
а друг еден пак се раѓа,
и сал низ молитва кон тебе со себе
вистински да си зборува се обидував Боже
и кога најтешко е
низ густеж од безброј изгубени
чекорења да се оди…

Розата на океанот

цело утро, една птица ме буди
од гранките на гласните мои жици,
цело утро
со зениците како со примки,
сонот мој
ја лови таа птица-несоница,
цело утро
нежната ципа на сонот
ми ја кине таа птица
и другиот јас,
од матката на животот
што сé уште не сум го заживеал,
ме буди
и од средето
на сината роза на океанот
до копното на моето заспано тело,
ме гледа
и со ехото не дишењето чека
да се пробудам таа птица
во еден изгрев над сето време,
до еден бран што цела ноќ
по стапалките мои чекорел
и постојано
кон мене се враќал…
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